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 2021/ 5/ 17البلدي بتاري    خ  

 

 موفور الصحة والعافية. تهديكم بلدية بيت ساحور أطيب تحياتها وتمنياتها لكم  

   
 عىل المراسالت السابقة حول الرد عىل إستفساراتكم فيما يتعلق بإعدادكم تقرير صحفر

ً
عطفا

تكم الردود عىل أسئلتكم   ر لحضر حول أسباب إستقالة عدد من إعضاء  المجلس البلدي، نبي 

: بحسب طلبكم   
 -وه  عىل النحو اآلتر

  

البلد ر بسبب  الجواب األول، بخصوص توظيف مدير  التعيي  تم  ر فقد  ية السيد مهند شاهي 

التواصل  مواقع  و عىل  اليومية  بالصحف  عنه  اإلعالن  تم  الموقع  لهذا    
وظيفر شاغر  وجود 

، و قد تنافس عىل هذه الوظيفة ة أبناء المدينة و قد خضعوا   خمسة  االجتماع  ر من خت  مواطني 

ء المجلس البلدي و المدير  المتحان كتات   و مقابلة شخصية من قبل لجنة مكونة من أعضا 

ر  ، و قد حصل السيد مهند شاهي  ر السابق ،حيث كانت غالبية اللجنة من األعضاء المستقيلي 

عىل أعىل معدل، و بالتال  كان المرشح األقوى للوظيفة، و تم استدعاءه و تثبيته بعد تقيم عمله  

  الهيئات المحلية و بقرار مجلس بلدي بت  ٣مدة  
 2019/ 3/ 27اري    خ  شهور حسب نظام موظفر



)مرفق  ر. وبالموظف المذك  الخاصة و بتوقيع جميع األعضاء عىل محضر الجلسات و القرارات

 قرار المجلس البلدي(

؟ فإن عضو المجلس  ر ر مهند شاهي  ح عليكم تعيي 
و من باب الشفافية بخصوص سؤالك من اقتر

ر و عمل عىل البلدي السابق والمستقيل عصام كوكال  كان سابقا من استدع السيد م  هند شاهي 

وي    ج له أمام رئيس البلدية و بعض األعضاء الجندات  تشجيعه للتقدم لهذه الوظيفة و أيضا التر

ا باالمتحان و  ر   المدينة، و لكن السيد مهند كان ممت 
انتخابية و حسابات و معادالت تنظيمية فر

ته السابقة بعمل الهيئات المحلية   و شغله لنفس المنصب المقابلة دون وساطة أحد نتيجة خت 

  هيئة محلية سابقة لسنوات عديدة و بالتال  نال إعجاب اللجنة المكلفة بمقابالت التوظيف 
فر

و حصل عىل الوظيفة و تم تثبيته بقرار مجلس بلدي عىل براءة التشكيالت بموافقة جميع  

  الهيئات المحلية.    األعضاء
 بحسب نظام موظفر

  بخصوص طلب عدم المحكومية، فانها لم تطلب منه أو ثانيا، فيما يتعلق باستفساركم ال
ثاتر

وط  ه سابقا و ال من أي موظف سابق منذ تأسيس بلدية بيت ساحور و لم تكن من شر من غت 

التوظيف المعلنة بالجريدة انذاك، و خالل عمله بالبلدية لم يطلب منه رسميا احضارها بتاتا  

مع العلم بأن المذكور حاصل عىل شهادة كونه موظف مثبت و مصنف عىل براءة التشكيالت  

ر بعام  ، االول بشهر حزيران و الثانية بشهر  ٢٠٢١عدم محكومية صادرة عن وزارة العدل مرتي 

أيلول لهذا العام، مع العلم بأن المذكور أيضا حاصل عىل شهادة بكالوريوس بالقانون و قد أصدر  

لغايات التقدم المتحان مزاولة مهنة    شهادة عدم المحكومية الثانية حسب النظام و القانون

 )مرفق بشهادات عدم المحكومية(    المحاماة. 

العقد مع الموظف، فقد تم رفع ملفه بالكامل ال جهة  ثالثا، فيما يتعلق بسؤالكم عن الغاء 

االختصاص المسؤولة عن عمل الهيئات المحلية و ه  وزارة الحكم المحىل  و ذلك استنادا ال 

  حينه. مخاطبة هيئة مك
  بلدية الرام و الحكم الصادر فر

  افحة الفساد بخصوص عمله األسبق فر

  الوظيفة،  
  فر
و بعد فحص ملفه بالكامل و كافة الوثائق و القرارات المتعلقة بوضعه القانوتر

  
  حينه، و نظرا لالزمة التر

أكدت الوزارة عىل سالمة و قانونية اجراءات تعينه و توظيفه اصوال فر

  تهديد واضح للسلم األهىل  و تعزيز  اثارها األع
  تسببت فر

  المدينة و التر
ر فر ضاء المستقيلي 

اهة الموظف  ر ك واإلستمرار بالتشكيك بتر   المدينة و خرق كل مفاهيم العيش المشتر
االنقسام فر

و مصداقيته وإتهامه بالفساد، قمنا بالطلب منه و بشكل شخص  إحضار شهادة عدم محكومية  

ت إثبات لحسن ست  بقرار محكمة صادر بشهر او  المطلوب منه  ه و سلوكه، و قد تم إحضار 

ر و بناءا عليها و بعد قناعة المحكمة حينها    ٢٠٢١حزيران للعام   برد اعتبار السيد مهند شاهي 

  بقانونية طلبه تم اصدار قرار عدم المحكومية له. 



  ست  ع
مل البلدية بخصوص المهام رابعا، فيما يتعلق بسؤالكم الرابع، فإننا لم نلمس أي تغت  فر

ر أو أي رسالة متعلقة بالموظف المذكور بحسب  و المسؤوليات المنوطة بالسيد مهند شاهي 

 سؤالكم. 

خامسا، بخصوص سؤالكم حول موضوع المستشفر الهندي، فإننا لم نتلفر حتر تاريخه أي  

مسؤولي قد كانت  و   ، االشائيىل  الجانب  من  الرفض  أو  بالموافقة  رسمية  اتنا كبلدية  رسالة 

محصورة بتوفت  قطعة األرض و تخصيصها القامة المستشفر و قد تم ذلك بقرار مجلس بلدي  

  عىل تخصيص األرض، و أيضا بالتواصل مع 
و بمصادقة بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيتر

من خالل السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بمديرية الشؤون المدينة    فقطالجانب االشائيىل   

:   وليس بشكل مباشر فلسطينة  ال  
 - و ذلك لعدة أسباب و ه  كاآلتر

ملك  ليس  و  الصحة  وزارة  لصالح  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة  ملك  هو  وع  المشر إن  أوال، 

وع و ليس البلدية.    بالمشر
 للبلدية و بالتال  هم و المانح )الحكومة الهندية( أصحاب القرار النهات 

ة    ثانيا، أننا كبلدية كان المطلوب منا توفت  الموقع و قطعة األرض فقط و قد تم ذلك بجهود كبت 

 .  الفلسطينيمن البلدية لتخصيص قطعة األرض من قبل مجلس الوزراء  

انه   الجانب   يحظرثالثا،  مع  مباشر  بشكل  التواصل  سياس   بقرار  و  محلية  علينا كهيئات 

، إال    خالل السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بالشؤون المدنية  الفلسطينية.  من االشائيىل 

حيث انه و منذ استالمنا لمهام المجلس البلدي و نحن نعمل من أجل تحقيق الحلم الذي 

فر تخصص  بمنطقة عش غراب، و قد زادنا تشجيعا و ارصارا  طالما انتظرناه و هو بناء مستش

 مليون دوالر.   ٢٩هذه المنحة المقدمة من الحكومة الهندية بقيمة  

لكن الجانب اإلشائيىل  و رغم كل المحاوالت من خاللنا و بالتعاون مع وزارة الشؤون المدنية  

وع با  لم يعطونا الموافقة الرسميةالفلسطينية   لمنطقة، و لم نجد منهم سوى عىل إقامة المشر

وع من  المماطلة و عدم الوضوح بالموقف و فقط طلب معلومات و استفسارات عن المشر

مخططات و تمويل و غت  ذلك دون موقف واضح و رسم  بالموافقة او الرفض و لم نأخذ منهم  

 سوى المماطلة فقط.  

الهندي   بالسفت   ممثلة  الهندية  الحكومة  من  لها  تعرضنا    
التر ة  الكبت  الضغوطات  إل  إضافة 

البناء عىل قطعة األرض    
الجانب االشائيىل  فر الرسمية من  الموافقة  ورة إحضار  آنذاك بضر

مصنفة   المنطقة  ان  كون  وع  المشر بتنفيذ  التقسيمات    )ج(والبدء  لألراضي  بحسب 

 الفلسطينية.  



 و بعد عدة مباحثات مع الجميع من وزارة الصحة و السفارة الهندية و اللجنة الرئاسية و بالتال  

حا  وع، كان هناك مقتر ر بتنفيذ المشر العليا لشؤون الكنائس و عطوفة المحافظ و كل المعنيي 

الكبت     
الوطتر وع  المشر هذا  تنفيذ  لضمان  شي    ع  بشكل  بديلة  أرض  قطعة  توفت   ورة  بضر

عدة مباحثات كان لدى الجميع توجها بطرق باب البطركية لتوفت  األرض القامة بالمدينة، و بعد  

وع بتوفت  قطعة أرض،    عديدة و بإمكانها دعم المشر
وع لعلمنا ان البطركية تمتلك اراضر المشر

هذه المهمة و بعد اجتماع المجمع البطريرك  كانت الموافقة بقرار  و قد تولت اللجنة الرئاسية

دونم لصالح وزارة الصحة    ١٥ك فيه كل أصحاب القرار بالبطركية عىل منح  من المجمع شار 

القامة المستشفر التخصص  عىل أن تبفر األرض ملكا خالصا لبطركية الروم األرثوذكس اي  

اتفاقية إستغالل ارض لغايات بناء المستشفر مع الحفاظ عىل ملكية البطركية لقطعة األرض  

وع المست   سيقام عليها مشر
.  التر  شفر

قد   عديدة  ألسباب  و  الجديد  األرض  موقع  رفضوا  المدينة  وأهال   مؤسسات  بعض  لكن  و 

   
نتحدث بتفاصيلها الحقا تم اتخاذ القرار من قبل سيادة الرئيس ومجلس الوزراء الفلسطيتر

 بنقل المستشفر لمدينة الدوحة بمحافظة بيت لحم. 

 

، فإننا لم نستلم أي رد من الجانب اإلشائ يىل  ال بالموافقة الرسمية وال  بالرفض الرسم  وبالتال 

فإنها تقوم  الموقع    
وع فر مالكة ألي مشر البلدية  المنطقة‘ وعندما تكون    

وع فر عىل أي مشر

المستشفر   أن  وبما  ذلك،  عىل  تبة  المتر المخاطر  جميع  متحملة  مسؤوليتها  عىل  باإلعمال 

إتخاذ   نستطع حينها  فلم  للبلدية،   
ً
ملكا يكن  لم  بالمخاطرة وحدنا كون  المذكور    هة جالقرار 

وزارة    
فر متمثلة  الفلسطينية  الحكومة  ه   وع  المشر ومالكة  الهندية  الحكومة  ه   التمويل 

 الصحة. 

 

ام والتقدير   وأقبلوا منا فائق اإلحتر

 

 

 جهاد خت          

 

 بلدية بيت ساحوررئيس 


