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  : مقدمة عن محافظة جنين

   :المساحة والموقع 

 ألف دونم وتحتل جنين     360ينة جنين على راس المثلث السهلي المعروف بمرج ابن عامر البالغ مساحته             تقع مد 

ويوجد على  .  ألف دونم    21وقراها الشمالية والغربية نصيب األسد منه بينما تبلغ مساحة أراضى المدينة قرابة             

  :أراضي مدينة جنين المستعمرات التالية

 دونمـا تـم تأسـيس هـذه         185ى مدينة جنين وتبلغ مساحتها العمرانية        مستعمرة جانيم تقع على أراض     .1

   وتصنف كمستعمرة مدينة 1983المستعمرة عام 

 دونما وقد تم تأسيسها     166مستعمرة كاديم تقع على أراضى مدينة جنين وقباطية وتبلغ مساحتها العمرانية             .2

   )2002 بلدية جنين، كتاب بلدية جنين، الصادر عن(.  وتصنيف كمستعمرة مدينة1982عام 
  

  .  مبني لكافة األحياء8519 حي وعدد المباني فيها باستثناء المخيم هي 30بلغ عدد أحياء المدينة 
  

  )97الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( . . نسمة يف خميم جنني9110 نسمه منهم 195299يبلغ عدد سكان حمافظة جنني 
  

   : محافظة جنينفيالنشاط االقتصادي والقوى العاملة 

  مجال العمل  %

  البنـاء والتشييد  11.1%

  الخدمات  51.8%

  الزراعة  29.5%

  الصنـاعة  7.5%
  )2001الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

  
  

منهن يعملن في مجـال التعلـيم        % 31.7من مجموع العاملين    % 10.6وتبلغ نسبة النساء العامالت في جنين       

  .في مجال الصناعات التحويلية % 21.3في مجال الزراعة % 23.9
  

  الوضع التعليمي في مدينة جنين 

 . 172 وعدد الـشعب الدراسـية       6782 مدرسة وعدد طالب وطالبات جنين       13يبلغ عدد مدارس مدينة جنين      

  )2002 جنين، وبلدية جنين، -التربية والتعليم  مديرية(. 2001-2000للعام
  

  الوضع الصحي 

 عيادات تابعة للقطاع الحكومي وعيادة تابعة لجمعيـة الهـالل األحمـر             3لية وتشمل   الرعاية الصحية األو   -

وعيادة تابعة لجمعية أصدقاء المريض، عيادة تابعة للجان العمل الصحي وعيادة تابعة لوكالة الغوث وعيادة               

  . تابعة التحاد لجان اإلغاثة الطبية 
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) الخاصـة ( والمستـشفيات غيـر الحكوميـة     1ة وعددها   الرعاية الصحية الثانوية وتشمل المستشفيات الحكومي     

 للمخيم وبلغ نسبة األسر التي تعيلها       5.6 للحضر و    5.9،  بلغ متوسط حجم األسرة في محافظة جنين          2وعددها  

  )97الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (% 9.5امرأة 

  المؤسسات في محافظة جنين 

  .  ، مؤسسات المجتمع المدني مؤسسات الحكم المحلي  المؤسسات الحكومية
  

  مؤسسات القطاع الخاص 

  ) بنك األردن، بنك القاهرة عمان، البنك العربي، البنك اإلسالمي العربي ( المؤسسات المالية -

  ) 100مدرسة اإليمان، الجامعة األمريكية، رياض األطفال والحضانات وعددها ( مؤسسات تعليمية -

  )  مستشفى الرازي مستشفى الشفاء،( مؤسسات صحية -

  )تلفزيون فرح، التلفزيون المركزي، راديو األحالم، راديو البلد( محطات تلفزيون وإذاعة -
  

  منهجية التقييم

  الورشة المركزة  •

 مستفيد ومستفيدة من الخدمات المقدمة من المؤسسات غير الحكومية حيث تـم             16مجموعة مركزة من    

ا شملت مختلـف مجـاالت الحيـاة ومختلـف الـشرائح             مؤسسة من مدينة جنين ومخيمه     20مراسلة  

  .2:30-10:30 من الساعة10/10/2002االجتماعية وقد تم عقد هذه الورشة يوم الخميس الموافق
  

  :الحاالت الدراسية •

ألسرة فقيرة رب العائلة فيها عاطل عن العمل وعدد أفراد األسرة           *تم اختيار حالتين دراسيتين إحداهما      

ى المساعدات من المؤسسات عدا ما تحصل عليه كل العائالت من خدمات وكالـة               أفراد التحصل عل   8

  .الغوث الدولية والتي تقطن مخيم جنين لديها أبناء في الجامعات والمدارس 

، ال تحـصل علـى المـساعدات مـن          6أرملة وضرتها وأبناءهـا     : أفراد   8 أسرة فقيرة مكونة من      -

  .بناء في الجامعات والمدارس من مدينة جنينالمؤسسات، االبن األكبر يعمل وباقي األ

ومن ثم االتصال بكل عائلة وتحديد موعد لزيارتها وإجراء الدراسة معها ولقد أبدت العـائلتين تعاونـا                 

  .ملحوظا
  

  :الشخصيات االعتبارية  •

  :تم اختيار الشخصيات 

  .السيد جمال الشاتي عضو المجلس التشريعي .1

  .فة في محكمة بداية جنينالمحامية األستاذة غادة شديد موظ .2

  الدكتورة هيفاء كامل .3

  .السيد األستاذ ربحي عصفور نائب رئيس بلدية جنين .4

  .ومن ثم تم االتصال معهم وتحديد مواعيد إلجراء المقابالت معهم
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  : األولويات العامة كما تم طرحها في الورشة المركزة

  قطاع التعليم  .1

  قطاع الصحة  .2

  المواد التموينية والغذائية  .3

  مراكز ونوادي الشباب والطفولة  .4

  ) الفرد والمجتمع (التوعية المجتمعية  .5

  الدفاع المدني  .6

  قطاع ذوي االحتياجات الخاصة واألسرى والجرحى  .7

  المياه  .8

  تشكيل وتطوير اللجان الشعبية في األحياء المختلفة  .9

  فرص عمل  .10
  

  :األولويات المحددة كما تم طرحها في الورشة المركزة

                       التعليم       .1

  فرص العمل  .2

  الصحة                           .3

   مراكز ونوادي للشباب والطفولة  .4

  التوعية  .5
  

  :األولويات واألفكار والمشاريع المحددة لها

  األولويات األهم  االحتياجات  الفئة التي طرحت األولوية

 مشكلة المـسائي أو     بناء غرف صفية وبالتالي تشغيل أيدي عاملة وحل        -  جميع الفئات

تبديل دوام الطالب الصغار في السن من الدوام المسائي إلـى الـدوام             

  . الصباحي 

أوراق ،  (توفير األدوات والمعدات واألجهزة الالزمة لتعلـيم الكفيـف           -

  . على نظام بريل ) ألواح ، آالت طباعه ، كمبيوتر 

مكان تامين وصول المعلمين إلى أماكن عملهم أو وضع كل مدرس في             -

  . سكنه 

التعلـيم  (توفير األقساط المدرسية والكتـب المدرسـية والقرطاسـية           -

  ) المجاني

تطوير التعليم الشعبي الن التعليم الشعبي لـيس بـديل عـن التعلـيم               -

المدرسي خاصة في ظل الظروف الحالية وحتى تضمن عدم انقطـاع           

  . الطالب عن الجو التعليمي 

ي نفس الوقت كغـرف صـفيه       توفير مالجئ في المدارس وتستعمل ف      -

  قطاع التعليم-1
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  وأماكن ترفيهية آمنة للطالب

  عمل ورش في تخصصات متعددة  -  النساء والعاطلين عن العمل

إنا نعمل ورش بضم اكثـر      ) عمال إسرائيل   (بدنا نحل مشكلة العمل     " 

  ".من تخصص عشان نحل مشكلة العمال

  إنشاء مصانع  -

مرأة التي كانت تعمـل داخـل       توفير مشاغل خياطة للمرأة وخاصة ال      -

  .الخط األخضر 

مصانع إنتاجية بسيطة مثل تصنيع المواد الغذائيـة وكـذلك التـصنيع             -

  المنزلي مثل صنع المخلالت ،الزيتون،المربيات

  .إنشاء مراكز مهنية بعدة تخصصات للتدريب واالنتهاج في نفس الوقت -

وارع تشغيل بعض العمال بالتعاون مع بلدية جنين فـي تنظيـف الـش             -

تشتيل،إصالح مادمر،.  

مثل الرسم على الزجاج، الحفـر علـى الخـشب          ) ورش فنية (مشاريع -

  .والنحاس، سيراميك

دراسة الزراعة المنزلية في ظروف حظر التجول وما توفره من اكتفاء            -

وأحيانا قد يكـون إيـراد      )الحديقة(ذاتي وفرصة عمل لصاحب المنزل      

  بسيط من الفائض

توفير فرص  -2

  عمل

  .توفير صناديق إسعاف أولى في المنازل وكذلك في األحياء  -   الفئاتجميع

  .توفير أجهزة طبية مساندة ومساعدة للجرحى -

توفير عيادات صحية في األحياء المختلفة ومجهـزة بكـل المعـدات             -

ومستلزمات اإلسعاف األولى وقادرة على استقبال الحـاالت التـي ال           

  تستطيع الوصول إلى المستشفى 

  .شفى ميداني يصل إلى جميع األحياء توفير مست -

األدوية والعالجات غالية الثمن    (توفير األدوية مجانا أو بأسعار مخفضة      -

  ).والتي ال تتوفر في العيادات الحكومية

توفير جهاز تصوير طبقي حيث ال يوجد جهاز إال في مستشفى الرازي             -

للجلبوني وتكلفته عالية جدا ،يوجد جهاز فـي نـابلس لكـن يـصعب              

  .وصول إلى هناك بسبب الظروفال

توفير سيارة إسعاف مجهزة بكامل األجهزة واألدوية والمعدات الطبيـة           -

  .بحيث تكون عبارة عن عيادة متنقلة 

توفير مختبرات متخصصة وأطباء متخصصين بسبب صعوبة الوصول         -

 shilling(  إلى المختبرات المتخصصة في األماكن األخرى مثل جهاز

test.(  

هزة الطبية الخاصة لغرفة عمليات مختصة بالرأس والرقبـة         توفير األج  -

  .واألعصاب والحروق

  قطاع الصحة-3
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توفير بنك دم علما أن اكثر نسبة مصابين ثالسيميا موجودة في جنـين              -

،كما أن زيادة عدد الجرحى المحتاجين للدم وصعوبة الوصـول إلـى            

  .المدن األخرى إلحضار وحدات الدم

صة وان عيادة الوكالة الموجودة     توفير عيادة طبية أخرى في المخيم خا       -

  .التغطي كافة االحتياجات 

  . ومواد أولية للمختبرات ct scanتوفير جهاز  -

  ).ثقافية ،ترفيهية،اجتماعية(توفير نوادي شبابية  -  الشباب والنساء األمهات

نوادي رياضية يتوفر فيها الرياضة العقلية مثل الـشطرنج والرياضـة            -

لعاب القوى وكرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة وطاولـة          البدنية مثل ا  

تنس ،كذلك األلعاب الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة فقد عبر سامر          

أنا نفسي ألعب كرة قدم ،في كرة بتكون فيها زميرة بتدلنا الكرة            "الكفيف  

  ".وينها

  .توفير أماكن آمنة لألطفال بحيث يستطيعوا اللعب فيها بأمان  -

  .فية وترفيهية واجتماعية لألطفالنوادي ثقا -

  .نوادي خاصة بذوي االحتياجات الخاصة  -

ــز -4 مراكــ

ونوادي للشباب  

  والطفولة

  .اإلرشاد النفسي والدعم المعنوي الفردي والجماعي -  جميع الفئات

  .دورات في اإلسعاف األولى -

التوعية المجتمعية للتصرف السليم في وضع الطوارئ عـن العدالـة            -

كذلك االبتعاد عن   ).قيم أخالقية ودينية  (وزيع المساعدات   والمساواة في ت  

  السرقات

التثقيف الصحي وكيفية التعامل مع المرضى والجرحى في حالة عـدم            -

  .تمكنه من الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب

  .توعية على مستوى األطباء وكيفية تعاملهم مع المرضى  -

ل في األسرة وفـي     إرشاد على المستوى النفسي واالجتماعي مع األطفا       -

المدرسة خاصة في مثل هذه الظروف وما ترتب عليها من خلق أجواء            

  غير مريحة لألطفال

التوعيــــة -5

  واإلرشاد

  

  :مخاوف ومصادر قلق المشاركين

  )جهة غير مسؤولة(إعطاء راس المال لشخص غير مناسب  -

  .صرف التمويل لصالح المحسوبيات -

  .المماطلة في تنفيذ المشاريع -

  .من قبل مسؤول غير مؤهل وغير مناسب التنفيذ  -

  .عدم الثقة بإقامة مشروع النعدام المصداقية في المؤسسات -

  .عدم وجود التوزيع العادل -

  .وبالتالي الخوف من عدم إفادة اكبر قدر من الناس ) العاطلة عن العمل(عدم تشغيل األيدي العاملة  -
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  .عدم وجود متابعة للمشاريع -
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  :إضافات الحاالت الدراسية

  االحتياجات األسرية

توفير ثمن الكتب الجامعية إلن الكتب  غالية الثمن يضطر الطالب في غالب األحيان إلى شراء كتـب                   -

  مستعملة وبحالة سيئة 

  )طالب المدارس(توفير لبس للطالب شتوي وصيفي والطالب يحتاج لبس من الشنطة للحذاء  -
   

  االحتياجات المجتمعية

  قطاع التعليم  -1

  قرات للجامعات في جنين ألوقات الضرورة حتى يستطيعوا إكمال محاضراتهم إنشاء م -

  إعطاء قروض ميسرة بدون فوائد لطالب الجامعات مثل جامعة النجاح -

 توفير منح دراسية جامعية إلن  القروض تحتاج الى ضمان  راتب و كفيل هذا باإلضافة على عـدم                    -

  . ل األسرة فال يوجد لرب األسرة عمل ثابتالقدرة على السداد بسبب التذبذب الكبير في دخ
  

  توفير فرصة عمل -2

  .للنساء ،تربية دجاج وأغنام،تكسي) بقالة (محالت في الحارات  -

آله تصوير وثائق لطالب الجامعات ، مراكز كمبيوتر تساعد الطالب على توفير مصروف دراسـتهم                -

  . الجامعية 

إلعالمية التعبير المكتوب حيث أن اغلب الطبقـة        توفير فرص عمل للطالب في المكاتب والمؤسسات ا        -

  المثقفة هم الطالب يستطيع أن يعمل في هذا المجال في المنزل وينتج في نفس الوقت

إعادة تأهيل  الشوارع وتشجير الحدائق وذلك من خال قيام البلدية بتوزيع هذه األعمال على الطـالب                  -

  فيحصل الطالب على مصروف وينتج في بلده 

بناء المخيم في مشروع إعادة أعمار المخيم علما بان المهنية في المخيم متوفرة كالبناء والدهان               تشغيل أ  -

  الخ…والقصارة
  

  الصحة -3

  .أكدت الحاالت الدراسية على ما خرجنا به من احتياجات القطاع الصحي في الورشة المركزة
  

    القطاع الصحي  -4

  . خيم إنشاء قسم للوالدة في عيادة الوكالة في الم -

  .توفير طبيب أخصائي عيون في عيادة الوكالة -
  

  مراكز ونوادي للشباب والطفولة-5

بسبب ما يعانيه األطفال والشباب مـن حالـة         ) مراكز ترفيهية لألطفال ونوادي للشباب      (عمل مرافق عامة    

رس بعـد   نفسية نتيجة لظروف الحصار واالغالقات المتكررة ومنع التجول ونوادي تكون في ساحات المدا            

  .الظهر في مدارس بعيدة عن المشاكل في المدينة والمخيم
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  : التوعية و اإلرشاد -6

عمل دورات باستمرار للخريجين بحيث يبقو على اتصال مع تخصصاتهم وزيادة مهاراتهم خاصة في ظـل                

  . ظروف قلة فرص العمل 
  

  :إضافات أخرى

 ظروف الناس ال تساعدها على دفع هـذه المبـالغ وان            أن تقوم البلدية بتخفيف مستحقات الكهرباء والمياه الن       

  . المياه والكهرباء احتياجات أساسية ممنوع تنقطع 
  

  البنية التحتية 

  .الخ…إعادة ترميم وتأهيل البنية التحتية من شوارع وصرف صحي

  توفير الحاجات المعيشية

  توفير المواد الغذائية الالزمة لحياة اإلنسان 
  

  إضافات المقابالت

 التعليم-1

يجب أن يكون هناك صندوق للطالب ويكون هذا الصندوق موحـد بحيـث تـصب كـل الطاقـات                    -

  . واإلمكانيات فيه حتى يعيش الطالب بكرامة وحتى ال يكون العامل المادي عائق لمواصلة التعليم 

الطلبة ضرورة ترشيد التخصصات بعد المرحلة الثانوية أو أثناءها بناء على إحصائيات للتوجهات لدى               -

  .وخاصة في ظل الظروف الحالية وما هي الشواغر التي تخلقها االنتفاضة 

  . عدم التشديد على األهالي في مسالة الزي الموحد مع األخذ بعين االعتبار عدم التخلي عنه -
 

 فرص العمل -2

ة إنشاء مصنع إلنتاج مخلل الخيار وبهذا توفير فرص عمل، ووجود سوق استهالكية، كمـا أن المـاد                 -

  ). المادة الخام متوفرة(موجودة أصال  

  )  إنتاج معلبات من البامية(مصنع لتعليب البامية  -

  . مصنع إلنتاج األلبان واألجبان وخاصة أنها مادة أساسية في السوق االستهالكي  -

عدم تكرار االسم بحيث يكون التشغيل دوري لضمان العدالة فـي           : العدالة في برنامج تشغيل الطوارئ     -

  .  التشغيل عملية

  . تجميع العمال ألنفسهم حتى يكونوا على أهبة االستعداد لتقديم عطاء  -

  .يمكن للنساء طهي األكالت الشعبية الفلسطينية وذلك إلمداد الورشات والجمعيات والدورات -

إقامة متنزه عام على منوال قرية فلسطينية يقدم المأكوالت الشعبية والتراثية في منطقة حرش السعادة،                -

القرار موجود وهو بحاجة إلى تنفيذ وهذا يوفر فرص عمل للجريح والمعاق بشكل رئيسي بدال من                

  . أن يكون عالة على المجتمع، ويمكن فتح كشك للمعاق واالستفادة منه داخل المتنزه

تجميع األموال التي ينوي المجلس التشريعي توزيعها على العاطلين عن العمل وعمل مشاريع انتاجية،               -

ا توفير فرص عمل للعاطلين وتحول الناس من التعود على التفكير االسـتهالكي إلـى التفكيـر                 وبذ
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  . اإلنتاجي 

  .مصنع النتاج األحذية والشنط المدرسية وشنط السفر والشنط الخاصة بالسيدات -
 

 الصحة -3

 . يجب أن يكون نوع من تطوير وتعزيز الكادر الطبي في المراكز الصحية  -

  . مركزية باألدوية رفد للصيدلية ال -

  . التأمين الصحي يجب إن يشمل أكثر مما يشمله اآلن وبطريقة اشمل  -

  . إنشاء مستشفى آخر في المدين إضافة إلى  توسعة المستشفى  -

  توفير سيارة نقل موتى في مدينة جنين  -

 متابعة وزارة الصحة للمدارس من خالل فحص دوري للطالب والطالبات وخاصة          : الصحة المدرسية    -

 . في ظل انتشار األمراض وظهور األمراض الجديدة 

إفراز وحدة صحية من متطوعي الهالل ألن يكونوا وحدة إسعاف أولي في المـدارس تتكـون مـن                   -

شخصين، وتأتي أهمية ذلك العيش في ظل الظروف الطارئة، فبدال من أن يصاب أحـد الجرحـى                 

   إسعافا أوليا وينقل إلى المستشفى متأخرا يكون هناك محاولة إلسعافه

  . إشراك المعاق في العمل من خالل المجتمع وتقبل المعاق في وضعه الصحي  -

  .توفير األدوية لكل الفئات -

  .توفير صيدلية لكل عيادة يتم توفيرها في األحياء المختلفة -
 

 مراكز ترفيهية -4

معاق ليتمكن من   بحاجة ا إلى أماكن وقاعات متعددة األغراض، وبحاجة إلى معدات وأجهزة تنهض بال             -

  . ممارسة الرياضة واللعاب الجسدية والحركية

  . الحاجة إلى مدربين متخصصين في كل المجاالت وخاصة لتدريب المعاق  -

  . نحتاج إلى عملية إشراف على المراكز وإعطاء كل ذي حق حقه وخاصة حقوق المعاق  -

اعي والرياضي، وهذه الجوانب تعـد      المراكز الشبابية يجب أن تأخذ دورها في الجانب الثقافي واالجتم          -

مدخال لعملية الفرز المستقبلي فيما يتعلق باتجاه سير الشباب واألطفال ، بمعنـى فـرز الهوايـات                 

والقدرات مع ترشيد هذه الهوايات والقدرات في التوجهات المستقبلية ، لذا هي بحاجة إلـى رعايـة                 

  . دائمة على المستوى الرسمي والشعبي 

 المدارس لممارسة النشاطات الرياضية كبديل عن الساحات الواسعة التي تفتقر إليهـا             استغالل مالعب  -

  . النوادي والمراكز الشبابية 

  .توفير مسابح لتقوية الجسد واشغال الوقت -
 

 التوعية -5

التوعية بأهمية التعليم وتوعية لكل أفراد المجتمع تبدأ من األسرة، األم واألب واألطفـال أن أرضـنا                  -

ا عات لكن هذا ال يعطينا فرصة إلخالء المسؤولية والركون نحو الراحة وعدم متابعـة               أرض صر 
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 .الدراسة 

  توعية في مجال العالقة بين المواطن الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي -

التوعية في الجانب الصحي بصورة تكاملية ما بين األسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام فـي كـل                  -

  . صحة الفرد، الصحة المجتمعية، والبيئة : د مناحي الصحة على صعي

  . توعية المواطنين على مراجعة المستشفيات والعيادات العامة  -

توعية المجتمع في تقبل المعاق و العمل على دمج المجتمع مع المعاق وليس دمج المعاق مع المجتمع                  -

 .  

   .توعية في كيفية تعامل الطبقة المتعلمة مع المواطنين بصورة أخوية -

التوعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وخاصة في مجال العمل ألن المرأة أصـبحت تعمـل                  -

  . وتعيل أسرة بأكملها 

  . التوعية بين األنا والنحن بحيث يرتفع منسوب المصلحة العامة وينخفض منسوب المصلحة الخاصة  -

  . تعزيز العمل التطوعي بين الناس  -

 الجرح ال يقف عائق أمام استمرار الحياة ومطالبها من سـفر وعمـل            :رفع مستوى التوعية للجرحى      -

  .وعلم

 . الوعي على مستوى المقاومة والفصائل بشكل عام و اختيار المكان والزمان في مقاومة االحتالل -

 .توعية المواطن والمريض إلى كيفية التعامل مع الطبيب   -
  

  إضافات أخرى

  .تصليح واعادة بناء البيوت المهدمة -
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  )1(ملحق

  :قائمة بأسماء المؤسسات التي شارك منتفعيها في المجموعة المركزة

  .جمعية أصدقاء المريض الخيرية .1

  .جمعية بيت المسنين .2

  .اإلغاثة الطبية .3

  .مركز شارك الشبابي .4

  .جمعية تأهيل ورعاية الكفيف .5

  .جمعية المرأة العاملة .6

  .مكتب شؤون الوكالة .7

  .مخيم جنيناللجنة المحلية لتأهيل المعاقين في  .8

  .الصليب األحمر .9

  .نادي شابات جنين .10

  .اللجنة النسوية في مخيم جنين .11

  .جمعية الشبان المسيحية .12

  .جمعية الهالل األحمر .13
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  )2(ملحق

  :أسماء المشاركين والمشاركات في المجموعة المركزة

  الرقم  االسم  العمر  مكان السكن  )المهنة(العمل  التعليم

  1  عبد الحكيم بالص  25  مخيم جنين  لعاطل عن العم  التاسع األساسي

  2  عالء أبو ناعسة  32  مخيم جنين  عاطل عن العمل  دبلوم صيدلة

  3  سامر عصاعصة  14   جنين  )كفيف(طالب   الثامن األساسي

دبلوم إدارة فنـادق    

  وسياحة

  4  محمد غزاوي  22   جنين  عامل بشكل متقطع

  5  عميد فزع  24   جنين  صاحب محل+طالب   بكالوريوس

  6  اكرم نصار  30  مخيم جنين  موظف بلدية  سع األساسيالتا

  7  رندا عساف  35   جنين  معلمة  بكالوريوس

  8  سالم سلوم  40   جنين  ربة بيت  ثانوية عامة

  9  سلوى زيدان  40   جنين  مديرة روضة  ثانوية عامة

  10  معتز أبو الهيجا  24  مخيم جنين  عسكري  ثانوية عامة

  11  يطاهر صانور  18   جنين  طالب  توجيهي

  12  والء مصاروي  18.6  مخيم جنين  طالبة  بكالوريوس

معهد جمعية الهالل   

  األحمر

  13  عال علي  21   جنين  طالبة

  14  محمد أبو الهيجا  42  مخيم جنين  عاطل عن العمل  ثانوية عامة

  15  باسمة عموري  35  مخيم جنين  معلمة  دبلوم متوسط

دبلــوم فــن يــدوي 

وتتــابع فــي محــو 

  األمية

  16  مريم أبو عبيد  63  نين ج  ال تعمل

  

  

  

  



  15

  )3(ملحق
  اموعة املركزة 

  جمعية جنين الخيرية : مكان عقد الورشة 

   10/10/2002الخميس : الزمان 

   2: 30 -   10. 30الساعة 
  خطوات اموعة املركزة 

  التحضير لعقد الورشة المركزة -1

  .  العاملة في المنقطة زيارة مكتب المؤسسات والحصول على قائمة بأسماء المؤسسات-

   مؤسسة تمثل كافة القطاعات وممثله للمنطقة 20فرز المؤسسات غير الحكومية ومن ثم فرز -

  االتصال بالمؤسسات وزيارتها والطلب منهم فرز مستفيدين وإعالمهم بالورشة والهدف منها -

  . ا  اسم االتصال بهم وابالغهم عن موعد ومكان عقد الورشة والهدف منه20فرز -

  . التنسيق مع البلدية الستخدام قاعة البلدية -

حدوث تضارب في قاعة البلدية مع ورشة أخرى والذهاب إلى جمعية جنين الخيرية وعقـد اللقـاء                 : مالحظة  

  . هناك

 –كذلك تخلف نقابة العمال عن فرز أسماء للمستفيدين وتخلف لجان العمل النسائي نادي الـشباب االجتمـاعي                  

  . مؤسسة معا، نادي جنين الرياضيمخيم جنين، 

  . جمعية جنين الخيرية، اإلغاثة الزراعية، نقابة العمال 

  وقد يعود السبب إلى تغيير مكان عقد الورشة علما بانا تركنا رسالة تفيد بتغيير مكان الورشة 

  اعتذار بعض المستفيدين في يوم عقد الورشة وبالتالي صعوبة الحصول على بديل

  

  الضيوف الترحيب ب-2

  مقدمة قصيرة عن البرنامج ، برنامج دراسات التنمية ، مشروع 

  تعريف بفريق البحث وتعاريف على المشتركين 

  : تم وضع ضوابط للجلسة بالتعاون مع المشتركين في هذه الورشة وهذه الضوابط هي-3

  السماع لآلخرين -

  احترام آراء اآلخرين حتى وان كان ال يعجبنا راية -

   silentلفونات في وضع نضع الب-

  الصراحة في النقاش -

  الجدية في التوصيات والمقترحات -

  قائد للمجموعة -

الترحيب والتفاعل على المجموعة من خالل الترحيب بكل شخص على حده تم طرح السؤال ما هـي أهـم        -4

  االحتياجات الطارئة التي تجد األسرة من الصعب تلبيتها في ظل الظروف الطارئة؟ 
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  : نت اإلجابات التالية وكا

  اإلرشاد النفسي والدعم المعنوي -

إحنا كثير تعبانين بس اطلّع على أمي قديش نفسيتها تعبانه صرت أفكر انوصرنا بحاجة للدعم المعنـوي مـن              " 

  . قبل األخصائيين النفسيين واالجتماعيين 

  . دورات في اإلسعاف األولى -

  " بفهمو باإلسعاف لكل بيت أيام االجتياح كنا بحاجة لوجود ناس " 

اإلحساس باألمان من خالل توفير اإلرشاد الفردي والجماعي وعن طريق آلية توصل الطالب إلى مدارسـهم                -

  . بأمان 

  " أنا بنتي بتروح على المدرس وعلى بين ما ترجع بتكون روحي طلعت بخاف عليها " 

  " خاف أنا أختي الصغيرة رافضة لها تروح على المدرسة عشان بت" 

  توفير تطوير التعليم الشعبي -

  "التعليم الشعبي صار ضرورة في الوقت إلى  بنجد صعوبة في وصول أبناءنا للمدارس " 

  " إلى بقصده انو يتطور هذا التعليم وخاص بهاي الظروف عشان ما منتحرر إال إذا كنا متعلمين " 

  وجود لجان في األحياء -

ود لجان في األحياء مثال أنا عندي شفاط في البيت انسرق بالوضع الطبيعـي              أنا اكثر أشي بشوفه احتياج وج     " 

بقدر أجيب بداله أما باألوضاع السيئة هاي صعب التعويض فلما يكون في لجان بسرعة بحكـي للجنـة تتـابع                    

  .وتساعد وكذلك لتوزيع المواد التموينية 

  توفير صناديق إسعاف أولى في المنازل -

مرات " اج هو وجود حدا بعرف إسعاف أولى بس أهم اشي وجود األدوية الرئيسية في البيت                أنا بقول أهم احتي   " 

  " الجريح ما بوصل المستشفى إال دمه ناشف 

  توفير مالجئ في األحياء وفي المنازل -

  " أنا شايف وجود المالجئ صار ضرورة ملحه مالجئ في األحياء ، وكمان في البيوت حتى نوفر األمان " 

  .  أجهزة طبية مسانده ومساعدة للجرحى توفير-

أنا جريح وفي زي كثير وفي اغلب البيوت صار فيه جرحى صار في اجتياح ألجهزة طبية مساعده ومساندة                  " 

  " للجرحى 

  . التوعية المجتمعية للتصرف السليم في وضع الطوارئ عن العدالة والمساواة في التوزيع -

صرف السليم في وضع الطوارئ وانو ما حدا يؤخذ اكثر من حدا في المواد              إحنا بحاجة لتوعية مجتمعية عن الت     "

التموينية ، الفرعية مسؤولية الجميع يبتدأ في البيت وفي المدرسة والسلطة والكل يعني أنـا إلـى بـشوفه الزم                    

  " أوعى عليه اخوتي وأبوي، أبوي الزم يوعيني 

 قبل شوي داخلية تبدأ باألسرة وخارجيـة مـن النـاس            الزم التوعية تكون داخلية خارجية يعني زي ما قلت        " 

  " والمسؤولين عن مخاطر االحتالل وعلى مستوى المجتمع عن طريق لجان األحياء في المساجد 

  التثقيف الصحي -
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مرات كثر يكون الطفل حميان أو عليه سخونه شديدة وفي جهل كيف األم واألب بتصرفو تجاه هـذا الطفـل                    " 

 ساعة مـا يوصـل إال سـالمتك      20ن كيف بتصرف مع الجرحى فش واحد أتجرح بحروه          وتتأزم الحالة وكما  

  " وتعيش 

توفير عيادة صحية مجهزة بكل المعدات ويوجد فيها إسعاف أولى والعيادة لديها القدرة على استقبال الحـاالت                 -

  .التي ال تستطيع الوصول إلي المستشفى 

  . يع األحياء بسبب عدم كفاية العيادات الحاجة إلى وجود مستشفى ميداني يصل إلى جم-

  مالحظة وجود خلط في االحتياجات األسرية واحتياجات المجتمع وذلك يعود إلى عدة أسباب 

  تقاطع احتياجات األسرة مع احتياجات المجتمع -1

  التحمس في إبداء وجهات النظر -2

  ) الذاتي (تغلب األنا االجتماعي على األنا -3

ل مرة أخري والخروج إلى المجتمع ما هي االحتياجات المجتمعية التي طرأت فـي ظـل                لذلك تم طرح السؤا   

  الظروف الحالية ؟ 

  تبديل دوام الطالب الصغار في السن من الدوام المسائي إلى الدوام الصباحي -

 لـو   المدارس غير كافية لعدد الطالب في دوامين مسائي وصباحي في الوقت المسائي بداوموا الطالب الصغار              "

  " يبدلو الدوام المسائي بصير الكبار أو يبنو غرف زيادة 

  إيجاد فرص عمل عن طريق بناء مصانع -

منه بتشغل الشباب العاطلين عن العمل ومنه يكون إيراد لجنين خصوصا بعد ما سكرت إسرائيل بطـل فيـه                   " 

  " شغل 

في اكثر من مهنة عمال العمار ، عمال في         إعادة بناء البنى التحتية عن طريق بناء مصانع تشغيل أيدي عاملة            " 

  " المصنع النه جنين كان عليها العين في بناء مصانع بس االنتفاضة خربن كل اشي 

  . إنشاء أماكن ترفيهية لألطفال والشباب -

  " ترفيه وتشغيل للشباب في نفس الوقت " 

  إنشاء مراكز تأهيل المعاقين  -

تهتم فيهم وتوفر لهم فرص عمل ، وخاصة في ظل زيادة اإلعاقـات             ذوي االحتياجات الخاصة بحاجة لنوادي      " 

  " بعد االنتفاضة بسبب كثرة اإلصابات وما نتج عنها ، الجرحى كما بدهم عناية ودعم نفسي 

  توفير المياه  -

طلعت مشكلة جديدة مش حدا منتبه لها مشكلة المياه المضخة خربانه بدها شهرين حتى تتصلّح النه المـسؤول                  "

  ) توزيع غير عادل للمياه (شركة إسرائيلية وأنت شابفه هاال وضاع عنها 

واهللا كالمه صح إحنا مثال في بيت المسنيين وفي االجتياج كنا بحاجة لنقطة مي وكنا نطلب تنكـات وإذا مـا                     " 

  " وببيعه لحدا ثاني ) في التنك (وقفتيش فوق راسهم بخلي نصه فيه 

  والجرحى توفير لجان لمتابعة شؤون األسرى -
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األرامل الزم يكون الهم نصيب األسد من توفير فرصة عمل الهم النهم فقدو المعيل يعني لجان المساعدة السر      " 

  " الشهداء ، كمان تقديم اإلرشاد النفسي الهم 

بالنسبة للجرحى الزم يكون هناك متابعة الهم وعالج مثال لجنة الجريح في جنين تساعدك يدها وثيقة تثبت انك                  " 

  " جريح واقعد لف على المؤسسات 

  الدفاع المدني -

  " يعني مثال بصير مشكلة حريق توصل بسبب الدبابات إال هو ابصر شو صار " 

  " يوجد في جنين طفايتين وهي عطالنه معظم الوقت : " مالحظة 

  توفير األدوات والمعدات واألجهزة الالزمة لتعليم الكفيف -

 العنا أوراق كافية وال ألواح وماكينات طباعة وكمبيوتر على طريق بريل علشان             بالنسبة لمدرسة الكفيف إحنا   " 

  "  طالب 64المدرسة فيها )نظام بريل (يسهل علينا الدراسة يعني نظام الدراسة للكفيف يعتمد على الحواس 

  توفير مرشدين لزرع القيم األخالقية واإلنسانية في نفوس الناس -

 يعني اليهود علينا واحنا على بعض ، بتكون الدبابة في جنـين والنـاس بتهـرب            يعني هالسرقات إلى بتصير   " 

  " وناس تانيين بتسرق 

  . تامين وصول المعلمين إلى أماكن عملهم أو وضع كل مدرس في مكان سكنه -

  " هاي المدارس ما بتداوم قد ما بتعطل هاي سياسة التجهيل للشعب " 

  إقامة مجمع دوائر -

قضي كل وقته وهو يلف على المؤسسات خصوصا إنها الدبابات دائما رابحه جاي الواحد بظـل                يعني الواحد ي  " 

  " طول اليوم يلف تايعمل شغله ويجوز ما يعملها ش 

  . توفير عيادات صحية في األحياء -

ت قريبة  مثال أنا في اشهر حملي األولى كان الزم أوخذ إبرة ما كان حدا يقدر يعطيني إياها بسبب الدبابات كان                  " 

  " من بيتنا 

  . الربط والتنسيق بين المؤسسات سواء الطبية أو غيرها -

علشان تسهل نقل العينات للفحص في المختبرات في األماكن األخرى ولو أوجدوا مختبرات متخصصة عشان               " 

   " نقدر نفحص العينات بسبب تأخير وصول العينات للفحص في إسرائيل بسبب الحصار واالغالقات المتكررة

  توفير المواد التموينية والغذائية -

  " كان يمر علينا أيام ما نلقى لقمة خبز في الدار في االجتياحات " 

  . وبعد ذلك تم ترتيب االجتياحات بعناوين بالتعاون مع المشاركين في الورشة -5

  قطاع التعليم -*

  قطاع الصحة -*

  المواد التموينية والغذائية -*

  اب والطفولة مراكز ونوادي الشب-*

  ) الفرد والمجتمع (التوعية المجتمعية -*
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  الدفاع المدني -*

  قطاع ذوي االحتياجات الخاصة واألسرى والجرحى -*

  المياه -*

  اللجان -*

  فرص عمل -*

التصويت لتحديد األولويات وكانت التعليم ، التوعية ، مراكز ونوادي للشباب والطفولـة ، فـرص عمـل ،         -6

  " الصحة 

 وجميع العالمـات وكانـت      5-1نا على ترتيب األولويات من خالل تمر ورقة ووضع العالقات من            وقد حصل 

  : النتيجة 

  فرص العمل -2التعليم                              -1

  مراكز ونوادي للشباب والطفولة -4الصحة                             -3

  التوعية -5

جمعية جنين الخيرية علما بأنه قد تم جمع العالقات وترتيـب األولويـات             تم فقد ورقة التصويت في      : مالحظة  

  . أثناء الورشة 

  . ومن ثم تم مناقشة األفكار والمقترحات المحددة لكل أولوية -7
  قطاع التعليم : أوال 

 بناء غرف صفية وبالتالي تشغيل أيدي عاملة وحل مشكلة المسائي أو تبديل دوام الطالب الصغار في الـسن                 -

  . من الدوام المسائي إلى الدوام الصباحي 

علـى  ) أوراق ، ألواح ، آالت طباعه ، كمبيـوتر          (توفير األدوات والمعدات واألجهزة الالزمة لتعليم الكفيف        -

  . نظام بريل 

  . تامين وصول المعلمين إلى أماكن عملهم أو وضع كل مدرس في مكان سكنه -

  ) التعليم المجاني (رسية والقرطاسية توفير األقساط المدرسية والكتب المد-

تطوير التعليم الشعبي الن التعليم الشعبي ليس بديل عن التعليم المدرسي خاصة في ظـل الظـروف الحاليـة                   -

  . وحتى تضمن عدم انقطاع الطالب عن الجو التعليمي 

  طالب توفير مالجئ في المدارس وتستعمل في نفس الوقت كغرف صفيه وأماكن ترفيهية آمنة لل-
  توفري فرص عمل : ثانيا 

  عمل ورش في تخصصات متعددة -

  . انا نعمل ورش بضم اكثر من تخصص عشان نحل مشكلة العمال ) عمال إسرائيل (بدنا نحل مشكلة العمل " 

  إنشاء مصانع  -

  .توفير مشاغل خياطة للمرأة وخاصة المرأة التي كانت تعمل داخل الخط األخضر  -

ثل تصنيع المواد الغذائية وكذلك التصنيع المنزلي مثـل صـنع المخلـالت،             مصانع إنتاجية بسيطة م    -

  .الزيتون، المربيات
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  .إنشاء مراكز مهنية بعدة تخصصات للتدريب واإلنتاج في نفس الوقت  -

- تشغيل بعض العمال بالتعاون مع بلدية جنين في تنظيف الشوارع ،تشتيل،إصالح مادمر.  

  .لزجاج ،الحفر على الخشب والنحاس،سيراميكمثل الرسم على ا) ورش فنية(مشاريع -

دراسة الزراعة المنزلية في ظروف حظر التجول وما توفره من اكتفاء ذاتي وفرصة عمل لـصاحب                 -

  .وأحيانا قد يكون إيراد بسيط من الفائض)الحديقة(المنزل 

  

  .قاع الصحة:ثالثا

  .توفير صناديق إسعاف أولى في المنازل وكذلك في األحياء  -

  .جهزة طبية مساندة ومساعدة للجرحىتوفير أ -

توفير عيادات صحية في األحياء المختلفة ومجهزة بكل المعدات ومستلزمات اإلسعاف األولى وقادرة              -

  .على استقبال الحاالت التي ال تستطيع الوصول إلى المستشفى 

  .توفير مستشفى ميداني يصل إلى جميع األحياء  -

األدوية والعالجات غالية الثمن والتي ال تتوفر فـي العيـادات         (ةتوفير األدوية مجانا أو بأسعار مخفض      -

  ).الحكومية

توفير جهاز تصوير طبقي حيث ال يوجد جهاز إال في مستشفى الرازي للجلبوني وتكلفته عالية جـدا                  -

  .،يوجد جهاز في نابلس لكن يصعب الوصول إلى هناك بسبب الظروف

دوية والمعدات الطبية بحيث تكون عبارة عن عيـادة         توفير سيارة إسعاف مجهزة بكامل األجهزة واأل       -

  .متنقلة 

توفير مختبرات متخصصة وأطباء متخصصين بسبب صعوبة الوصول إلى المختبرات المتخصـصة             -

  ).shilling test(  في األماكن األخرى مثل جهاز

  .توفير األجهزة الطبية الخاصة لغرفة عمليات مختصة بالرأس والرقبة واألعصاب والحروق -

توفير بنك دم علما أن اكثر نسبة مصابين ثالسيميا موجودة في جنين ،كما أن زيادة عـدد الجرحـى                    -

  .المحتاجين للدم وصعوبة الوصول إلى المدن األخرى إلحضار وحدات الدم

  .توفير عيادة طبية أخرى في المخيم خاصة وان عيادة الوكالة الموجودة التغطي كافة االحتياجات  -

  . ومواد أولية للمختبرات ct scanتوفير جهاز  -

  .مراكز ونوادي للشباب والطفولة:رابعا

  ).ثقافية ،ترفيهية،اجتماعية(توفير نوادي شبابية  -

نوادي رياضية يتوفر فيها الرياضة العقلية مثل الشطرنج والرياضة البدنية مثل العاب القوى وكرة اليد                -

 الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة فقد عبر سـامر         وكرة السلة وكرة الطائرة وطاولة تنس ،كذلك األلعاب       

  ".أنا نفسي ألعب كرة قدم ،في كرة بتكون فيها زميرة بتدلنا الكرة وينها"الكفيف 

  .توفير أماكن آمنة لألطفال بحيث يستطيعوا اللعب فيها بأمان  -

  .نوادي ثقافية وترفيهية واجتماعية لألطفال -
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  .نوادي خاصة بذوي االحتياجات الخاصة  -

  .التوعية واإلرشاد:امساخ

  .اإلرشاد النفسي والدعم المعنوي الفردي والجماعي -

  .دورات في اإلسعاف األولى -

التوعية المجتمعية للتصرف السليم في وضع الطوارئ عن العدالة والمساواة في توزيع المـساعدات               -

  ).قيم أخالقية ودينية(

لة عدم تمكنه من الذهاب إلى المستشفى       التثقيف الصحي وكيفية التعامل مع المرضى والجرحى في حا         -

  .أو الطبيب

  .اإلرشاد لزرع القيم األخالقية واإلنسانية في نفوس الناس وضرورة االبتعاد عن السرقات  -

  .توعية على مستوى األطباء وكيفية تعاملهم مع المرضى  -

ي مثل هـذه    إرشاد على المستوى النفسي واالجتماعي مع األطفال في األسرة وفي المدرسة خاصة ف             -

  .الظروف وما ترتب عليها من خلق أجواء غير مريحة لألطفال

  :المخاوف والمعيقات من عدم نجاح المشاريع وتلبية احتياجاتهم من وجهة نظر المشاركين

  )جهة غير مسؤولة(إعطاء راس المال لشخص غير مناسب  -

  .صرف التمويل لصالح المحسوبيات -

  .المماطلة في تنفيذ المشاريع -

  .ذ من قبل مسؤول غير مؤهل وغير مناسب التنفي -

  .عدم الثقة بإقامة مشروع النعدام المصداقية في المؤسسات -

  .عدم وجود التوزيع العادل -

  .وبالتالي الخوف من عدم إفادة اكبر قدر من الناس ) العالة عن العمل(عدم تشغيل األيدي العاملة  -

  .عدم وجود متابعة للمشاريع -

  .اركين على حضور الورشةوفي النهاية تم شكر المش
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  )4(ملحق

  : اختيار الحالة الدراسية-1

  )"أم طه(األرملة خيرية محمود ناجي"الحالة الدراسية 

تم فرز هذه السيدة من قبل مؤسسة معا للتنمية والتطوير حيث قامت السيدة ام مصطفى التى تعمل لدى المؤسسة                   

  .ليم أبناءهابتعبئة طلب لألرملة خيرية للمساعدة في تع

لقد تم اختيار هذه الحالة بناء على ان المرأة هي المسؤولة عن األسرة ،كذلك لـديها طـالب يدروسـون فـي                      

  .الجامعات وللتعرف على كيف تتدبر األسرة أمورها

  اجراء المقابلة-2

   م 15/10/2002الثالثاء 

   3: 15-   11: 45الساعة 

  ين  شارع السكة قرب بلدية جن–جنين : الموقع 

  : وصف الحالة الدراسية 

عائلة مكونه من سبعة أفراد األم وهي أرمله وضرتها وأوالدها الخمس ثالثة ذكور وبنتان تسكن فـي منـزل                    

 دينار سنويا يتكون هذا المنزل من غرفتين وممـر ومطـبخ            100 شارع السكة باجر     –بالقرب من بلدية جنين     

 باالنهيار يصل للمنزل خدمات المياه والكهرباء من بلدية جنين          ووحده صحية داخلي ، المنزل بحالة سيئة ومهدد       

كذلك المنزل موصول بشبكة الصرف الصحي يوجد في المنزل ثالجة وضعها سيئ كذلك غسالة أيضا بحالـة                 

سيئة ، يتوفر تلفزيون وستااليت تم شراءه باألقساط كما يوجد تلفون كانت العائلة تعتمد على مدفأة الكاز كوسيلة                  

  ئة في الشتاء ومن ثم قامت بشراء صوبة غاز بسبب النقص الحاد في خامة الكاز بعد االنتفاضة تدف

  . جميع األبناء متعلمين ، اثنان منهم الدراسة الجامعية والباقين يدرسون ، البنت الصغرى في المرحلة الثانوية 
الحالة   التعليم  العمل  الصحة  مالحظات

  االجتماعية

  الرقم  االسم  العمر

خيريــه محمــود   50  أرملة سادس ابتدائي   خياطة  تعاني من دسك  العمل بشكل متقطع

  ناجي 

1  

ــن    الزوجه األولى ــاني م تع

  المعدة وفتاك

  2  مريم عبد القادر   68  أرملة   أميه   ال تعمل 

محاسب فـي     جيدة    دينار300الراتب 

  بنك األردن

  3  طه حسين   25  أعزب   جامعي 

بكالوريوس ديكور  

  الفنونمن كلية 

متدربة فـي     جيدة

ــة  مدرســ

ــة  الجامعــ

  األمريكية

  4  أماني حسين  23  أعزب  جامعي 

طالب في جامعـة       5  طارق حسين  22  أعزب  جامعي   طالب  جيده
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القدس أبـو ديـس     

  سنة رابعة

ــي  ــة ف إدارة مالي

الجامعة األمريكيـة   

  سنة ثالثة

  6  امجد حسين   21  أعزب  جامعي   طالب  جيده

  7  ليالي حسين   17  زباء ع  توجيهي   طالبة   جيدة   

 وكان ابني الكبير في الصف العاشر قبل ما يتوفى مرض كان عنـده              1993تقول أم طه توفي زوجي في عام        

  . فاتح بلياردو باعه وصرف حقه قبل ما يموت  

صرت أوخذ من الشؤون ومـن      .  سنين زوجي مريض اجت وحده وقالت لي بدي اسجلك في الزكاة             3-2قعد  

 شيقل من الزكـاة و كنـت        400 شيقل من الشؤون و      300 شهور كنت أوخذ     4-3ا يتوفى زوجي    الزكاة قبل م  

 شيقل في الشهر لما خلص ابني طه توجيهي كان          400-250اشتغل في حضانة روضة اإليمان وكنت اطلع من         

  . لزوجي تنتوشات ارض في قضاء رام اهللا وبعتهن وصرت اعلم بيه واصرف منهن 

دخلوا أوالدي الجامعات قطعونا وبعدما دخلت بنتي أماني الجامعة كان طه وأماني مقـدمين       الشؤون والزكاة لما    

الزلمه في الخليج عن طريق أخته      . كمان أخذنا قرض من ناس هون في جنين         . على قرض من جامعة النجاح      

 في الجامعة   بتدرس هون ودت وراي مع بنتي الصغيرة وقالت انو أخوها بدو يعطي مساعدة وأنت عندك اثنين               

 دينار اسمها جمعية خطاب الخيريـة هـسه         500أول فصل أعطانا مساعدة بعدين قرض كل فصل كان يعطينا           

  .  دينار 3000علينا دين الو 

والبـاقي ديـن ألنـا سـنين     % 40-30لما دخل طارق الجامعة انضغطنا دخلناه في أبو ديس يوخذ إعفـاءات     

  . يب يعني قرض محشورين تبنّتو وحدة من طولكرم من القرا

 دينار وبعدين بطلت هددونا وبطالبونا في المحكمـة         30 مرات وديتلهم مرة     4-3جامعة النجاح صارت باعتلي     

  .  دينار إلى بجيبها طه شو يدها تعمل 300من وين بدنا نجيب لهم ، 

كهربـاء   مصاريف مـاء و    15 دينار سكن ،     40 دينار في الشهر بدفع منها       100تبعت طولكرم بتودي لطارق     

  .    بطلع ملحوق بندين وبنعطيه 

 دينار  320ابني الكبير اشتغل في األول باإلحصاء في رام اهللا وبعدين قدم لبنك األردن وتوظف في جنين بوخذ                  

يعدين دخل امجد   .  دينار قسط الستاليت جنباه أيام االجتياحات عشان الواحد يعرف شو بصير             20بروح منهن   

 دينار في الفصل بندينهن من الناس مـركنيين         450بعني بطلع عليه    % 70على منحة   الجامعة األمريكية حصل    

  . على اماني تشتغل 

   دينار 2500 – 2000طارق عليه 

   دينار 500امجد 

  . دينار ميه500دينار كهرباءو1112ميه وكهربا مند فعش علينا 

  .اليوم البلدية هددتنا بقطع الميه  والكهربا
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  :الوضع الصحي

تـأمين  (ي أم طه من دسك في الظهر وتعاني ضرتها من معدتها وفتاك ،يوجد لدى العائلة تـامين صـحي                    تعان

  الم طه والبنتها الصغرى فقط، طه له تأمين صحي عن طريق بنك األردن  )انتفاضة

  . اوكلنها تعقب فتقول هناك عالجات كثيرة في الصحة مفقودة يجبرونا نشتريها ، عالجات ثمنية فشي ما بعطوه

  . مؤسسة البنك ال تسمح بإدخال أالم واألب في التامين الصحي فقط الزوجة واألوالد 

  :عالقة األسرة بالمجتمع المحلي 

بالرغم من فقر العائلة فنالحظ أن لألسرة عالقات اجتماعية جيدة فتقول أم طه أن أوالدها محبوبين والحمـد هللا                   

ن يقول أن واجهته طه كما تضيف إحنا في حالنا ناس مسالمين            وان نفسهم عزيزة وان من يذهب إلى بنك األرد        

أنا بروح زيارات بوخذش في أيدي اشي لكل الناس بس للي مليش خـالص              . وبنحب كل الناس وما ألنا أعداء       

  . منهم الني مش مستعدة اضغط على حالي يعني زياراتي على الخفيف 

  . وسائل التعايش مع الوضع الراهن لدى األسرة 

ل أم طه لقد أصبحنا نختصر في شراء المالبس ، بالنسبة للطعام أصبحنا بدل أن نطبخ كل يوم أو بوم بعـد                      تقو

كمـان انـا إذا     . منلزق حالنا على قد معاش الولد       . يوم نمشيها نوا شف ومجدره كمان مندفعش ميه وكهرباء          

  . صحلي شغله بشتغل خيطت هاي السنة مرايل للمدرسة بتطقطق 
  لية للخروج من األزمة رؤيا مستقب

  .تقول أم طه أملى في هالوالد يتخرجوا ويشتغلوا يطلعونا من هالحالة وأملي في رب العالمين 

  
  االحتياجات كما ذكرا عائلة أم طه    

  توفير فرصة عمل -

وال انا كنت اشـتغل هـال ال العامـل          . زمان قبل االنتفاضة كنت تالقي شغله عمله ، كان الطالب يالقي شغل             

الطالب وال انا عارفين نشتغل يعني مثال لو وفرو مشاغل خياطة بتفيد هالنسوان ، مشاغل نسيج ، محالت فـي                    

آله تصوير وثائق لطالب الجامعات ، مراكـز        .األسواق في كثير من األوقات بتكون مسكرة        ) بقالة  (الحارات  

  . كمبيوتر تساعد الطالب يوفروا مصروف دراستهم 

بشتغل في تنظيف الشوارع والحدائق في الزراعة بس هو الواحـد عـارف   . و أي شغله بشتغل  العمال لو يصحل  

يشتغل و يذكر امجد في هذا المجال انه باإلمكان توفير فرص عمل للطالب في المكاتب والمؤسسات اإلعالمية                 

نزل وينتج فـي نفـس      التعبير المكتوب اغلب الطبقة المثقفة هم الطالب يستطيع أن يعمل في هذا المجال في الم              

  . الوقت 

كما يذكر أيضا أن معظم الشوارع بحاجة إلى إعادة تأهيل والحدائق بحاجة إلى تشجير فال مانع إذا قامت البلدية                   

  بتوزيع هذه األعمال على الطالب فيحصل الطالب على مصروف وينتج في بلده 

  . كانه ، تربية أغنام ودجاج ، تكسي أما طه وأماني فاقترحوا توفير قروض القامة مشاريع صغيرة مثل د
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  قطاع التعليم   -

تذكر أم طه أن أهم اشي المدارس فتقول انا عندي بنت في التوجيهي راح عليها شهر في المدرسة وهي تلـوم                     

المدرسين والمسؤولين وتقول كانوا بترجو المدرسين يروحو على روضة الـسنابل عـشان يدرسـو وكـانوا                 

هذا بفيدنا  . يا ريت إذا بصير منع تجول يصير أماكن في الحارات بمشو هذول الطالب              المدرسين يعتذرو يعني    

  . ويفيد الموظفين النو الكل عنده أوالد في المدرسة مسكينة بتدرس ليل ونهار مش ملحقه 

  . وبالنسبة لألقساط قالوا انو الطالب معفيين من األقساط وجبنا ورقة من النقابة وفي اآلخر دفعوها القسط 

وبالنسبة لطالب الجامعات يعملولهم مقرات هون في جنين علشان ما تروح عليهم محاضراتهم كـذلك إعطـاء                 

قروض ميسرة بدون فوائد لطالب الجامعات مثل جامعة النجاح فتقول أم طه يعني إذا المؤسسات بدهاش نعـين                

درسو دين بدهم يروحو مش بـدهم       الطالب وتعطيهم قروض الناس بدها تصير أميه يعني الطالب إذا ما يلقو ي            

يقعدو ال يدرسو وال يشتغلوا دعم الطالب واعطاءة قرض النو الطالب بنفع بلده اكثر ما بنفع أهلة ابني إلى فـي                     

أبو ديس بتخرج من هون بدها بنتي ليالي تدخل الجامعة من هون بنتي من األوائل بتقـدري تقوليلهـا بـديش                     

  . ادرسك حرام 

  . ، امجد ، اماني على أهمية التعليم الجامعي وتوفير القروض الميسرة كذلك أكد كل من طه 

  

  الصحة -

توفير صناديق لإلسعاف األولى في الحارات واعطاء دورات إسعاف أولى خاصة في الظروف الراهنة وما نتج                

باإلضافة إلـى   عنها من إصابات كذلك توفير عيادات صحية في األحياء المختلفة لعدم كفاية العيادات الموجودة               

صعوبة الوصول أليها في الحاالت الطارئة من ظروف منع التجول االغالقات المتكررة كذلك تـوفير سـيارة                 

إسعاف مجهزة تكون كعيادات متنقلة في ظروف حظر التجول يعني واحد مرض في الليل وحدة بدها تولد مش                  

  .كل الساعات الواحد بقدر يوصل للمستشفى 

  

   : التوعية و اإلرشاد-

أن يكون هناك توعيه في الحارات من قبل مثقفين وأخصائيين توعي تخلي الناس تحط أيديها في أيدين بعـض                   

  . ويرجعو للدين اإلسالمي وتوعية في المدارس في المؤسسات في البلديات للكبير والصغير 

 مثل هذه األوضاع    كذلك ذكرت اماني انه يجب أن يكون هناك توعيه في مجال التعامل وقت الخطر خاصة في               

  . توعيه لألوالد الصغار 

يذكر طه وأماني انه يجب على البلدية تخفيف مستحقات الكهرباء والمياه الن ظروف الناس ال تساعدها علـى            -

  . دفع هذه المبالغ وان المياه والكهرباء احتياجات أساسية ممنوع تنقطع 

ن بحيث يبقوا على اتصال مع تخصصاتهم وزيادة        ويذكر طه وأماني بضرورة عمل دورات باستمرار للخريجي       -

  . مهاراتهم خاصة في ظل ظروف قلة فرص العمل 
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بسبب ما يعانيه األطفال والشباب من حالة نفسية        ) مراكز ترفيهية لألطفال ونوادي للشباب      (عمل مرافق عامة    -

المدارس بعد الظهر فـي     نتيجة لظروف الحصار واالغالقات المتكررة ومنع التجول ونوادي تكون في ساحات            

  . مدارس بعيدة عن المشاكل نوع من الترفيه في هيك ظروف 

  . البنى التحتية كلها بدها تزبيط الشوارع كلها خربانه -

  

  :تقييم األسرة للمؤسسات األهلية والخدمات المتوفرة

ئل إلى الو ظهر كـل       في ناس اجاهم مساعدات اشي دينا إحنا ما وصلنا اشي دارنا مهددة بالخطر وما حدا سا               

  الناس بترد عليه كما تذكر أم طه وتقول مساعدات ما بيجيني شو الخبر ؟ 

ابنها بشتغل كل المصاري الى بتيجي والدعم والشعب مش شايف اشي في كل منطقة في مسؤول بعمـل علـى                    

عدي في لجنـة    مزاجه لما انا بشوف المساعدات بتيجي على الحارة وما بوصلني اشي انا رحت ألبو سامر الس               

  . الزكاة قلتلو ليش يعني في ناس في االجتياحات تعبت دورها شوي وشويات إال إحنا 

الى بستلمو المصلحة غلط بوزع حسب المحسوبيات والواسطات وين هي الخدمات فشي ما يوصلنا اشي الصحة                

بدي أقول عن البلدية مليحة     فشي إال الدوا الرخيص ، البلدية دمرت الى حوالينا وداري مهددة بالخطر بعني شو               

ال مش مليحه ، نقابة العمل لجأتلهم فشي مساعدات من مره ، رحت على المجلس التشريعي وعلـى قـدوره ،                     

رحت فشي فايده مضروبين بحجر كبير بتدرس في الجامعة وابنها بشتغل في بنك األردن يعني بسفي مـصاري   

  . من البنك قبل ما يروح 

أم مصطفى تعمـل فـي      (مالحظة  . ة عن طريق أم مصطفى بس فشي اشي وصل          قدمت طلب مساعدة للجامع   

  ) مؤسسة معا للتنمية والتطوير 

  . بعرفش وين بدي أروح 

كما يذكر طه وأماني منا وعلينا ما شفنا منهم اشي راجعنا كثير من المؤسسات بس على الفاضي كلهـم هـاتي                     

  . وراق وعبي وراق وعلى الفاضي 
  خماوف ومعيقات    

  عمل المسؤول في كل منطقة على مزاجه -

  )الناس يكونوا بانيين آمالهم يصير مماطلة بصير إحباط للناس (المماطلة في تنفيذ المشروع -

  المساعدات كثير بتيجي بس ما بتتوزع صح الزم يكون عدل في التوزيع -

  نظام الواسطة والمحسوبيات -

  مصداقية المؤسسات صفر -

  مشروع التأخير في تنفيذ ال-

  . تحديد في الفكر اإلداري المدير بظل مدير طول عمره وبجوز يورثها البنه يعني ما بصير تجديد -

  الموظفين فشي عندهم انتماء للمؤسسة الى بشتغلوا فيها  المهم يصل الراتب حتى الموظف مش ماخذ حقه -

  الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب -

  . و نصه بعني الى بيجي بلفوهبيجي الدعم من بره يبخد-
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  لما يحكو بدنا نعمل وبدنا نساوي وفي اآلخر ما بعملو وين المصداقية -

يستلم الشغل الشباب ألنها يتكون متحمسة للعمل وإفادة البلد مش ناس طفرا نين يعني يكون تغيير فـي اإلدارة                   -

  . بحيث تكون هناك عقول نظيفة 

  ا أبدته من تعاونوفي النهاية تم شكر العائلة على م

كان واضحا من خالل الحالة الدراسية تأكيد لألولويات التي طرحت في الورشة المركزة مـن تعلـيم وفـرص       

عمل، وتوعية ومراكز وصحة مع اختالف في التركيز على األولويات ممثال طبيعة األسرة والتي تضم طـالب                 

 بدون فوائد في األولويات كذلك توفير فرص عمـل          جعلت األولوية في التعليم للقروض الجامعية الميسرة والتي       

  . للطالب لتمكنهم من متابعة تعليمهم ومن ثم جاءت أولويات أخرى 

بمعنى أخر أن المحاور الرئيسية لألولويات التي طرحتها العائلة تؤكد المحاور الرئيسية لألولويات التي طرحها               

ل على مدى حاجة المجتمع في مدينة جنين ومخيمهـا          المشاركون في الورشة المركزة وهذا أن دل على شيء د         

  . لهذه األولويات 
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  )5(ملحق

  )"أبو عمار(حسين عمار حسين عمار "اختيار الحالة الدراسية-1

تم اختيار هذه العائلة بناءا على معرفة شخصية مع موظف في مكتب شؤون الوكالة وعدم حصول هذه العائلـة                   

  .على المساعدات من المؤسسات

  .صعوبة الوصول الى عائالت ال تتلقى أي مساعدات من المؤسسات المختلفة*ظةمالح

تأجيل المقابلة بسبب انشغال العائلة في الموعد األول وتأجيل المقابلة في الموعد الثاني بسبب منـع التجـول                  *

  وإجراء المقابلة في الموعد الثالث الذي تم االتفاق عليه

  سيةاجراء المقابلة مع الحالة الدرا-2

   19/10/2002السبت 

  1: 00 -    10: 00الساعة 

  مخيم جنين : الموقع 
  وصف احلالة الدراسية 

عائلة مكونه من ثمانية أفراد األب عاطل عن العمل والزوجة ربة بيت وأوالدهما الستة اثنان ذكور أربعة إناث                  

 الـصف التاسـع مهنـة األب        ذكر وأنثى في الجامعة والبقية في المدرسة ما عدا ذكرى تركت المدرسة مـن             

  . موسرجي ولكنه ال يعمل حاليا االبن األكبر يعمل في بعض األحيان إذا توفرت له فرصة عمل 

يسكنون في منزل حسب النظام المعمول به في المخيمات وال يدفعون أي اجر يتكون المـسكن مـن غـرفتين                    

يئة ، تلفزيون ، تلفون مفـصول والمنـزل         وصالون ومطبخ وحمام يتوفر في المنزل ثالجة ، غسالة في حالة س           

  . موصول بشبكة ماء وكهرباء وصرف صحي من بلدية جنين وسيلة التدفئة في الشتاء الحرامات 

  .  العائلة تقوم بصنع الخبز في المنزل 

  . يوجد لدى العائلة بئر لجمع المياه 

  : جدول التكوين األسرى 

الحالة   التعليم  الصحة  العمل  مالحظات

  ماعيةاالجت

  الرقم  االسم العمر

عاطل عن    المهنة موسرجي 

  العمل 

  1  حسين عمار  47  متزوج  الثامن األساسي  جيده

  2  مريم محمد   49  متزوجه   الثامن األساسي  جيده   ربه بيت   

يعمل في بعـض    

ــان إذا  األحيــ

توفرت له فرصة   

  عمل 

ــه    جيده   طالب  ــنة ثالث س

  جامعة

  3  عمار حسين   23  أعزب 

 زراعة  تحتاج الى 

  قرنية 

  4  ذكرى حسين  21  عز باء  التاسع األساسي   جيدة   
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تربية ابتدائية في   

  القدس المفتوحة

ــى    جيده   طالبه  ــنة أول س

  جامعة

  5  سندس حسين  18  عز باء 

  6  خيرية حسين   14  عز باء   التاسع األساسي  جيده   طالبة   

بسبب الغاز فـي    

  االنتفاضة األولى

ــة   طالبة  أزمــ

ــيق ( ضـ

  ) تنفس

  7  صابرين حسين   13  عز باء  الثامن األساسي 

  8  يحيي حسين   9  أعزب الرابع األساسي   جيدة   طالب   

  

 شيقل كنـت    80يقول أبو عمار قبل االنتفاضة كنت اشتغل مع اخوي كنت اشتغل مياومة كان يعطيني في اليوم                 

شهور األوائل يعني الى حـوالي       شيقل في الشهر من يوم هاالنتفاضة ما اشتغلت إال الست            2400اطلع حوالي   

  . سنة ونصف قاعد بدون شغل 

ابني عمار بدرس في الجامعة على حسابه إذا صحلو شغله بشتغل من يوم هاالتنفاضة بشتغل يوم يـومين فـي                    

  . األسبوع 

  معناش أي أراضي أو عقارات 

الدهان وفي المواسـير لمـا      معاي أنا عده منهن بشتغل أي شغله اشتغلت في المسكرة اشتغلت في الحالقة وفي               

بعدين وقف الشغل ألنو المـواد  ) صناعة يدوية  (بدت االنتفاضة اضطريت اعمل عمل بديل اصنع قوالب فالفل          

األولية مش متوفرة بقيت أجيبها من نابلس بسبب اإلغالق والحصار بطلت اقدر أجيبها في موسم البطيخ بعـت                  

  . بطيخ مش جايبه همها 

ب الوكالة مستعد اشتغل أي أشي فراش صيانة أي اشي وبعدي بستنى الحصار ضاغط              قدمت طلب وظيفة لمكت   

على كل الناس ، معنا كرت وكالة يعني بنروج على العيادة الصحية التابعة للوكالة ، كما أن المدارس الوكالـة                    

 ادفـع   للصف التاسع بعدها الواحد بدو يصير يدفع أقساط بقي معاي تامين حكومي قطعته ألنـي مـش قـادر                  

  . االلتزامات زمان قبل االنتفاضة كان الواحد يوفي بكل مصاريفه نغطيها من تغذيه ، تلفون ، التامين 

 مرات الى بتوزعه الوكالة علـى كـل النـاس           4بالنسبة للمواد التموينية من يوم االنتفاضة أخذنا مواد تموينية          

 لحمه ، سمك ، دجج يعني صار سـوء تغذيـة            بعطونا طحين ، سكر ، رز ، حليب في متطلبات ثابتة للغذاء ،            

  .  شيقل مستحقات كهرباء ومياه 200 سيقل خصمو منهن 500البلدية أعطتنا مساعدة مالية 

  . شيقل 150 شيقل مساعدة من الوكالة ومرة أعطونا مع المواد التموينية 500مرة أخذت 

وبنصرف في البلد أمـا الموظـف فهـو         العامل أساس المجتمع الفلسطيني يعني أخذنا بنشتغل بنجيب مصاري          

مستهلك ، هسه قعدنا ما حدا بتعرف علينا كيف بدي أأمن حاجة أوالدي ، الوالد كيـف بـدي أعلمهـم كلهـم                       

  . مستهلكين ألدوات التعليم 

  ) حق األولوية ألبو الشهيد ألخ الشهيد ، زوجة األسير ( أيام للواحد 6عملو مشروع طوارئ شغلو الناس 

  . فت خاطر هذول الناس ، طيب أنا بديش يعني الزم استشهد أو أظل سجين عشان حدا يتطلع في كل الناس شا

  : الوضع الصحي
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بنتي الى عندها أزمة األدوية ثمنها غالية منقدرش نوفر لها ثمنها حق           : وتعبر العائلة عن الوضع الصحي فتقول       

ريهن من برع عرضنا الحالة علـى اإلغاثـة          شيقل وفي العيادة معظم العالجات مش متوفرة بدك تشت         4الحبة  

الطبية قالوا لنا الحالة مش مسجله في االنتفاضة األولى وكمان بتحتاج لدوا نج عند الضرورة كما الدوا غـالي                   

قالولنا في اإلغاثة الطبية هذا الدوا غالي منقدرش بعني مخدمتنا البنت الى بدنا نزرع ليها قرنية هـذيك اليـوم                    

  . عشان تروح على سالم وتقطع تصاري واهللا ادينهن دين  شيقل 600دفعنا 

علينا ما معي منهن وال فلس بحكو إنهـا العمليـة بتكلـف             % 25خصم من العملية و   % 75الوكالة بدها تعطينا    

  . دينار واهللا ما بعرف بدها تعملها في مستشفى العيون في القدس6000 -5000
  عالقة األسرة يف اتمع احمللي 

 أن لألسرة عالقاتها االجتماعية مع األصدقاء والجيران واألقارب ففي الزيارة األولى للعائلة لتحديد              من الواضح 

موعد المقابلة كان المنزل يعج بالزائرات للزوجه كذلك في يوم المقابلة فقد كان واضحا عالقة األسرة باألقارب                 

  . مثل أخ الزوج أخت الزوجة وكذلك الجيران

 العائلة كان واضحا البساطة والطيبة في التعامل مع اآلخرين باإلضافة الى ما تمتاز بـه                ومن خالل الحديث مع   

  .العائلة من عزة نفس وكبرياء 

  وسائل التعايش مع الوضع الراهن لدى العائلة 

 شـيقل لـضمان اسـتمرار       200 ،   100 دينار ثمن مياه وكهرباء تقوم األسرة بدفع         700يترتب على األسرة    -

  .  الى المنزل وصول الخدمة

  . تم فصل الهاتف بسبب عدم القدرة على دفع فواتير الهاتف -

  . تم قطع التامين الحكومي بسبب عدم االلتزام بتسديد التزامات التأمين -

   دينار من ثالث سنين 70أختي واهللا بدها مني " اللجوء الى اإلستدانه من األقارب والجيران واألصدقاء -

  مالبس التخفيف من شراء ال-

يعني فقر دم واألمـراض     (بدل ما نؤكل من ناعم الطعام صرنا نوكل من خشن الطعام صار عنا سوء تغذية                -

  ) هاي منتشرة في المجتمع شو سببها مش قلت األكل وسوء تغذية 

صارت الحياة خشنه كنت انزل اشتري مكسرات ، فواكه ، حلويات كانت أساسيات هسه صارت كماليات مـش      

  . بها قادرين نجي
  رؤيا مستقبلية للخروج من األزمة 

أمل القـي   " فشي  " بالرغم من أن لدى العائلة الملتحقين في الجامعة فقد عبرت العائلة عن يأسها وتكرار القول                

  " وظيفة وال في شغل وال في سخام 

  الحالة واقفة ومسكرة من جميعه 

.. فاة بترول بدهم يعملوها عند رمانه وقالوا        فشي فرص عمل كانوا يحكوا عن منطقة صناعية ، قالوا عن مص           

  . شو تم من هذه المشاريع 

يعني مشروع المنطقة الصناعية افتتح مع وقف التنفيذ صار فينا زي سوريا بحـط حجـر األسـاس وبوقـف                    

  . المشروع 
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ـ                   ين صاحب راس المال بستغل العمال ما بتهمه إال مصلحته بهمه كيف يستغلك ويستغل غيرك كما هون في جن

أصحاب رؤوس األموال بستثمرو أموالهم استثمار كسول يعني بروح بحط مصرياته في بنـاء عمـارة يعنـي                  

  . مشروع ما بشغل أيدي عاملة إال وقت البناء هذا إذا حتى كان العمال من جنين أصال 
  االحتياجات كما ذكرا أسرة أبو عمار 

  قطاع التعليم *

وصل لمدرسته عشان هيك لو يعملوا تبادل وظيفي كل واحد في منطقـة             أيام الحصار ما كان المدرس يقدر ي      -

  . عشان يمشو الوضع 

توفير منح دراسية الجامعية مثال أنا عندي اثنين في الجامعة وثالثة في المدارس من وين بدي اجـبلهم حتـى                    -

  . قروض بزبطش معنا النوا القروض بدها ضمان بدها راتب وبدها كفيل 

 الجامعية عشان الكتب كثير غالية اضطريت نشتري كتب مستعملة في كتاب مـستعمل لـو                توفير ثمن للكتب  -

  . تشوفية بتحكي حرام يبقى لطالب جامعة 

  . توفير لبس للطالب شتوي وصيفي والطالب يحتاج لبس من الشنطة للحذاء -

  فرص عمل *

 ماكينات يخففـوا مـن البطالـة فـي          مثال مشغل خياطة يوفر لنا    ) مواد خام   (لو يعملوا مشاريع تنموية بسيطة      

  . المجتمع ، شغاالت بيتيه للمرأة صنع مخلالت مثال لما تبقى الخضرة متوفرة ، رب بندورة ، زيتون 

  ماكينات صوف ونسيج الماكينات غالية يعني الوحدة يكون عندها خبرة بس ما عندها قدرة تشتري ماكينة 

 هسه في مشروع إعادة أعمار المخيم يعني تشغيل أبناء المخـيم            في المخيم المهنية متوفرة في كل مجال بعني       -

  . المقاول بيجي من نابلس بجيب عماله معه وما بستفيد عمال المخيم اشي 

  القطاع الصحي    *

والدة النساء على حسابهن في المستشفيات في األول بقي في قابالت في عيادة الوكالة هسه فشي كانوا يحولوا                  -

  . نسائي في نابلس هسه فشي طرق لو يعرفوا قسم للوالدة في المخيم على االتحاد ال

  . طبيب أخصائي عيون فشي يعني الواحد انضرب على عينه بدو يروح على القدس  لو يوفر طبيب عيون -

معظم الناس بتتعالج على حسابها ألنو العالجات مش موجودة وعشان في اكتظاظ بدو يعطل يوم عشان يتعالج                 -

.  

  .  صاروا يروحو على اإلغاثة األردنية عشان بالش بس هاي مؤقتة في ناس

 24بتشتغل كل أسبوع مرتين الزم سـيارة تـداو          ) عنا سيارة وحده للعيادة     (عنا مشكلة في سيارة اإلسعاف      -

  . ساعة خاصة في هيك وضع وتكون مجهزة بالكامل بصفي المريض بدو يتنقل على حسابه 

نا في منع التجول ما بداومو في العيادة أو الدكتور ما بقدر يوصل للحالة مـا يكـون     توفير عيادات متنقلة أحيا   -

  . فاضي على شو بدو يحلق وال على شو 

  مراكز ونوادي  *

  . نوادي ترفيهية للشباب واألطفال بسبب الحالة النفسية الى عايشينها -
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ء الدوام ويشتغلوا معهم على دراسـتهم ،        توفير أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يزور الطالب في المدارس أثنا        -

  . تركيزهم ، حالتهم النفسية من األشياء الى بشوفوها 

نادي الشباب االجتماعي والوحيد في المخيم تعطل بسبب االجتياحات والحصار بطلوا يروحو عليـه صـاروا                -

  . يستخدموه كمخزن للمواد التموينية لو يعملوا في المدارس بعد الظهر نشاطات 

  لبنية التحتية ا*

  البنية التحتية تدمرت الصرف الصحي لما تشتي الميه وين بدها تروح أكيد رح تيجي علينا 

  توفير الحاجات المعيشية*

  توفير المواد الغذائية الالزمة لحياة اإلنسان 

  :تقييم األسرة للمؤسسات األهلية والخدمات المتوفرة 

في التوزيع احنا بطلعلنا مرة مرتين بتتفاجئ أن غيرنا اخذ اكثر           مسؤول الحارة يوزع مواد تموينية فشي عدل        -

  . من مره وأصناف مختلفة 

  مساعدات مادية في ناس تصرفها وناس ال -

  سجلت في النقابة وما اخذ تش شيك النقابة -

  عيادة الوكالة ال تغطي كل األدوية فنضطر الى صرفها من الصيدلية -

  . نا أدوية من اإلغاثة الطبية ما وفرتها كل األدوية الي أجنهم وين بتروح المؤسسات مش قائمة بواجبها طلب-

  إحنا كمخيم ما حدا بساعدنا غير الوكالة أحيانا شؤون الحكومة -

  البلدية واألشغال العامة مدخلناش انتو تابعين للوكالة -

  ) على قرصه كل واحد بدير النار (المعونات بتتوزع حسب المحسوبيات والواسطات واألحزاب -

كل ما تروح على مؤسسة بتقلنا روحوا على المؤسسة الفالنية ومن مؤسسة لمؤسسة ولحق لف على مؤسسات                 -

  . وفي اآلخر ما بنستفيد اشي 

  الموظف خصمو عليه -

 شيقل في الشهر وين راحـن قـال         400 عامل بطلع للعامل     13000في إحصائية لعدد العمال في منطقة جنين        

  .  ، الموظف عمل الى عليه بدهم يعطوا غزه

  . تمييز عنصري في توزيع المنح والمصاري الي بتيجي للجامعات -
  املخاوف واملعيقات  

  أن تصل المعونات أليادي غير أمنية -

 10 شيقل بينما في ناس أضرار ما بتيجي بــ           750 شيقل أعطوني    5000في االجتياح حصل أضرار قدروها      

قمنا اعتراض ارتفضت الطلبات يعني إذا ما بتروح بتوقف أونطة ما بتوخذ             شيقل   4000 و   3000شيقل أخذت   

  . معك اشي 

  مضيعة في الوقت ومماطلة في التنفيذ -

يعني هون في المخيم قالوا بدنا شهرين عشان إزالة الطمم لحد اآلن بعدهم مش مخلصين وهذا كله غبره ولبصه                   

  .. وثعابين وحشرات في الشتا بسبب أمراض في الصيف كان مليان جرذان 



  33

  المصاري يخنصرو منهن ويخلو قد ما بدهم -

  . فشي مصداقية ، النزاهة أهم اشي -

  . عنا ظلم حدث وال حرج في مؤسسات كثيرة بتيجي بتسجل في مساعدات وفي اآلخر فشي اشي بوصل -

  . فشي مصداقية أو بشحدو علينا النهم يوخذ وثائق رسمية رقم هوية ، صورة هوية 

واضحا من خالل دراسة الحال أن هناك تأكيد لألولويات التي طرحت في الورشة المركـزة مـن تعلـيم                   كان  

  . وصحة وتوفير فرص عمل 

وتوفير مراكز ونوادي شبابية وطفولة باإلضافة الى االحتياجات األخرى كالغذاء والبنية التحتية مع اختالفـات               

في التعليم التركيز على المنح الدراسية الجامعية باإلضـافة         بسيطة في األنشطة المحدودة لكل اجتياح فقد ظهر         

  . لتوفير متطلبات واحتياجات الطالب في المدرسة كما ذكر في الورشة المركزة 

كان هناك اقتراحات لتوفير فرص عمل مشابهة لما خرجنا به من الورشة المركـزة مـع بعـض اإلضـافات                    

  . يدي محلية من المخيم كاالستفادة من مشروع إعادة اعمار المخيم بأ

  . في القطاع الصحي تقريبا لم يظهر أي اقتراحات جديدة 

أيضا النوادي والمراكز للشباب والطفولة فقد ظهر هذا االجتياح كأولوية في الورشة المركزة وتم تأكيـده مـن                  

نـين ومخيمهـا    خالل الحالة الدراسية وهذا يدل على أولوية هذه االحتياجات بالنسبة للمجتمـع فـي مدينـة ج                

  .وضواحيها   
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 )6(ملحق
 ناشطة نسوية وموظفة يف حمكمة البداية / غادة شديد . مقابلة فردية مع أ

 45: 11 – 10:00 الساعة 2002 / 10/ 20األحد املوافق: تاريخ املقابلة 

 . جنين / محكمة البداية : : مكان المقابلة 

طة في المجال النسوي والقانوني تدعم في جانب تطور المرأة وإخراجهـا مـن              األستاذة غادة شديد محامية نشي    

 ورشة عمـل مختلفـة األهـداف        1000شاركت فيما ال يقل عن      . صمتها ومحاولة فك القيود االجتماعية عنها     

والمواضيع ، هذا فضال عن الندوات والمحاضرات والمؤتمرات والبرامج التلفزيونية ، متزوجة وهي أم لطفلين               

 . 

 . في البداية تم التحدث معها حول هدف المشروع ،نبذة عن المشروع وأهمية الدراسة في ظل الظروف الراهنة 

قراءة سريعة لما وصل إليه المشاركون في المجموعة المركزة والحاالت الدراسية من نتـائج              : أهداف الدراسة   

 . االقتراحات واألفكار. ولوية من حيث تقدير االحتياجات الطارئة، ترتيب االحتياجات حسب األ

 : وقد كان رأي األستاذة غادة شديد في كل من االحتياجات المرتبة حسب األولوية كما يلي 

 قطاع التعليم  -1

في مجال التعليم نحن نحتاج إلى جاهزية أعلى ، االقتراحات جيدة لكن يجب ربطها مع الواقع بمعنـى ربـط         - 

إحنا في عنا سلبيات وإيجابيات ، بقدر ش أنـسى   " اقع الذي يعيشه الفلسطيني ،      النتائج التي أحصل عليها مع الو     

نقلتهم على مدرسة اإليمان     ) في المدرسة األمريكية    ( السلبي أو أغض البصر عنه ،بناتي كانوا بمدرسة خاصة          

لـى مدرسـة    ، بعدها قالوا لي إحنا ما بدنا مدرسة خاصة بدنا مدرسة حكومية ، نقلـتهم ع               ) مدرسة خاصة   ( 

حكومية بناء على طلبهم ، بس أبعثهم أيدي على قلبي، بخاف يدخلوا الدبابات فجأة ، المهم نقلتهم على مدرسـة                    

، حكينا مع التربية حلولنا المشكلة ، قالوا في         ) ما في غرف صفية     ( الكرامة المشكلة كانت نقص في الصفوف       

 وجه المغرب على البيت ، قال مدير التربية والتعليم انتو           دوام مسائي ، قلناهم إحنا بنخاف على الصغار يرجعوا        

رجعت حكيت مع مـدير التربيـة       . األهالي قدموا مساعدة وبتتظافر المؤسسات ولو بحلول جزئية لحل القضايا           

والتعليم قلنا له الوضع فش فيه أمان ، الفترة المسائية صعبة على الطفل وصعبة على األهل ، أصـال الفتـرة                      

 والناس ضجت ودروشت الدنيا  كيف أوالدنا يرجعوا على البيـت            1997 بس انعملت ألول مرة كانت       المسائية

 ! . وكانت الدنيا لسه أمان، كيف هأل ؟! بساعة متأخرة ؟ 

 . نحن بحاجة إلى خطة طوارئ لتقليص الخطر وليس إلغاؤه -

طة للطوارئ بحيث تكون عملية تبديل      تحدثت مع مدير التربية والتعليم في موضوع عملية تبديل للمعلمات كخ          "

بوضع األستاذ المقيم في المدينة أصال ليدرس في مدارس المدينة نفسها ووضع األستاذ في القرى في مدرسـة                  

بنفس القرية التي يعيش بها أو في القرى المجاورة، وبذلك األستاذ ال يكون في خطر، كما أنه يؤدي سير العملية                

حتالل تعطيلها، وخاصة األمر المستعجل هو اقتراب فصل الشتاء واللف حـول الرجـاء              التعليمية التي يريد اال   

إحنـا  . الصالح حتى الوصول للمدرسة، وما بوصل األستاذ أو المعلمة لمواقع التعليم إال وكلهم مبهدلين وتعبانين              

في المشكلة خلينـا نحـل     مشكلتنا بنحل أو بنعالج المشكلة بعد فوات األوان وبعد ما تصير المصيبة، إحنا أصال               
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والطالب عليه أن يبذل أقصى جهد عنده لتفويـت الفرصـة    . مشكلة األساتذة قبل ما نغرق بمشاكل صعب حلها

بالنسبة لعملية التعليم الشعبي أنا مش معاه، طول مـا الطالـب بقـدر              . . على المحتل في سبيل عملية التجهيل     

روا انو في خطر بهدد حياة أطفالهم مثل وجود دبابة أمـام            يوصل على مدرسته بكون أفضل، لكن إذا األهل شع        

 " . المدرسة يفضلوا إنهم ما يبعثوهم

 فرص عمل  -2

المرأة حلت مكان الزوج في الموضوع المادي وهذا أضاف عليها جهد وعبء كبير ألنها بتعمـل فـي البيـت                    

 تخرج للعمل في أمور بسيطة حتى وخارج البيت بعد ما كانت متعودة انو المسئول عن األسرة زوجها، فصارت        

 . تنقذ األسرة، مثل الشغال اليدوية والسيراميك

تجفيف المواد الغذائية وتسويقها، صنع المخلالت، بيع الفريكة المنقاة         * أنا بقترح في مجال توفير فرصة عمل        -

ما بفـضى أحـضرها     مثال أنا بشتري الفريكة من ست مرتبة ونظيفة ألني          )." النظيفة  ( من األوساخ والحصى    

ورق عنب، مخلالت، زيت زيتون، لبن، وكله مرتب ونظيف         : وهال صار في شي أسمه منتجات المرأة الريفية       

 ." 

 الصحة -3

 توفير األدوية لكل الفئات -

بالنسبة لألدوية المشكلة مش إنها غالية المشكلة أنو أصال فش أدوية ، والجواب سهل بسبب وجود الـسرقة ،   "

كثير ، أنا بعرف موجود عنا أدوية بالكميات الضخمة في المستودعات لكن انحـرم منهـا الطبقـات                  أجا أدوية   

 " . الفقيرة في الحصول على دواء بسعر بسيط أو مجاني

 توفير العيادات في األحياء المختلفة-

أقل من المطلوب، العيادة ال تغطي االحتياج المطلوب وال ! إحنا بحاجة لعيادات ، عيادات االختصاص وينها ؟ "

إحنا طبعا بحاجة لمراكـز     . المخيم فيه كثافة سكانية كبيرة، العيادة ما بتغطي منطقة المخيم         : مثال عيادات المخيم  

 ".  ساعة وخاصة في الوضع الطارئ اللي بنعيشه24صحية في كافة األحياء على مدار 

 .يجب أن يكون هناك دورات إسعاف إلزامية على كل مواطن-

كما أكـدت الـسيدة   . إحنا مرينا بظرف كنا بحاجة ألي شخص بعرف باإلسعاف ولو بمبادئه األوليةوخاصة  "

غادة على غياب المختصين من األطباء في مجال األعصاب والرقبة ، وكثرة األعطاب في األجهزة الطبيـة ،                  

أو أغلبها هي عيادات    وغياب عيادة نسوية متخصصة بكل شؤون المرأة ، وخاصة المرأة الحامل ، كل العيادات               

خاصة ، علينا مراعاة الحامل وضمان استمرار حملها ووالدتها بطريقة صحيحة وآمنة ، لذا يجب أن يتواجـد                  

 . في كل حي عيادة نسائية متخصصة 

 المراكز والنوادي للشباب والطفولة -4

تالل من جهة ثانيـة ، فهـم        الدراسة المكثفة من جهة واالح    : األطفال بحاجة إلى ترفيه لنهم كثير مضغوطين        "

أحيانا بتحسي إنك في متاهة بـين تـصريح         . كأطفال مش قاعدين باخدوا حقهم في اللعب والترفيه وتغيير الجو         

 . المسئول ومطالب المواطن 

 التوعية المجتمعية -5
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نفهم أطفالنا انو   الزم يكون توعية لكل أفراد المجتمع تبدأ من األسرة، األم واألب يتحدثوا مع أطفالهم ، الزم                 "-

أرضنا أرض صرا عات لكن هذا ال يعطينا فرصة إلخالء المسؤولية والركون نحو الراحـة وعـدم متابعـة                   

 ". الدراسة ، الزم نعلم أطفالنا كيف يصبروا حتى يحققوا أهدافهم 

ره ، مـثال  نحاول قد ما نقدر نساعد بعضنا ، ييسر على المواطن ييس" من ناحية التعامل مع بعضنا البعض  --

بييجي على المحكمة مراجعين كثار قديش بقدر أبسط األمور قدامهم بكون كثير منيح عشان نخفف عن بعـض                  

 " . عبء الحياة ، كل واحد في موقعه

الوعي على مستوى المقاومة والفصائل بشكل عام فش عندهم وعي في اختيار المكـان والزمـان المناسـبين                  -

مـثال الطالبـة    ".عنى اختيار المكان والزمان في مقاومة االحتالل غير مدروسة إلطالق النار على اليهود ، بم

اللي استشهدت في مدرسة اإلبراهيميين كان سبب استشهادها هو إطالق العيارات النارية على الدبابة من خلـف    

ـ                   ن المدرسة فاستشهدت الطفلة من الرصاص العربي، وأياما كان في إعاقات كثيرة عـن طريـق اإلصـابة م

رصاص المقاومة لناس في دكاكينهم ومحالتهم، لذا يجب توعية المقاومة بعدم إطالق أي رصاصة من تجمـع                 

وكثافة للناس مثل المدرسة والسوق، وخاصة انو نسبة اإلعاقات الدائمة بتزيد، والعبء النفسي والمـادي علـى                 

ز تماما رح تكون نفسيته سيئة عليـه        األسرة رح يزيد، فوجود إنسان كان يتحرك بسهولة تحول إلى إنسان عاج           

وعلى أسرته ، أنا بعرف واحد كان من أنشط الشباب ، ويتحرك زي الفراشة بنشاط وخفة ، اتصاوب وصـار                    

معاه شلل ، تزوج وخلف لكن أحيانا بتيجيله حاالت بتشبه الهستيريا ، ما بخلي إشي وما بكسره فـي البيـت ،                      

 . بس يشوفوا أبوهم بهاي الصورة هون منطلع على نفسيته ونفسية أطفاله 

 ! هل المساعدات تصل إلى الناس حسب األوليات ؟ : في موضوع مهم كمان بالنسبة للتوعية --

إحنا بنشوف انو الناس األشد فقرا ال يأخذون أصال، الفقراء العاديين والمتوسطين هم الذين يحصلون علـى    "

عند المواطن في فهم أن اآلخرين بحاجة ، وأن تكرار أخذ أكثر التموين أكثر من مرة ، وهذا سببه غياب الوعي      

من حصة سيضيع على اآلخرين حصصهم ، ويوجد سبب أهم برأيي هو غياب الوازع الديني عند توزيع المواد                  

التموينية والمواد الخاصة بالفقراء واألشد فقرا ، وهذا أهم من السبب األول برأيي ألنه مهما كان هناك مستوى                  

والحل يجب وضع   . لوعي ال يتحقق ذلك إال من خالل الرقابة الذاتية والتي تكتمل في وجود الوازع الديني                من ا 

قائمة بأسماء األشخاص المحتاجين وعددهم وتصنيفهم بحسب االحتياج وتوزيع المـواد عـن طريـق لجـان                 

 " . متخصصة ومتابعة العمل حتى نصل إلى التوزيع بعدالة

موضوع السرقة والتي ظهرت بشكل واضح في مدينة جنين، إحدى العمارات التـي  أمر آخر يخص الوعي  -

هدمها االحتالل كان فيها بائع لألجهزة الخلوية ، سرقت كل البطاقات واألجهزة النقالة بعد الهـدم ، فبـدل مـا                   

ة يساعدوا الشخص اللي خسر خسارة فادحة ، الناس عليه فخسر المحل وخسر رأس المـال ، وهـاي المـشكل                   

خطيرة ، وكمان إحدى مراكز الشرطة سرق منها أنابيب الغاز ، الفرشاة ، والمعلبات ، صح فش مسئول يالحق         

 . الجاني ، لكن هنا أنا ال أذنب المسئول وأعفي المواطن 

موضوع تعامل األطباء مع المرضى في المستشفى الخاص، يختلف عن تعامل نفس الطبيب فـي مستـشفى                 - 

أحيانا إذا نظرنا إلى الموضوع بموضوعية زي أن الطبيب يجب أنـن            )" المعاش  ( للمادة  حكومي، وهذا يرجع    

 ". يأخذ معاش جيد حتى يقدر يعطي وخاصة إذا كانت نفسيته بحالة جيدة يعطي بطريقة أفضل 
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الفئـات  كل الفئات العمرية لها احتياجاتها وتخوفاتها ، كل الفئات تخاف ، كـل  : أما بالنسبة لإلرشاد النفسي  -

 . تحتاج إلى وعي بحسب السن ، لذا هم بحاجة إلى إرشاد نفسي واجتماعي 

 : المعيقات

التأكيد على المعيقات والتخوفات وأنها في مكانها وخاصة الفساد اإلداري في المؤسسات في نهاية اللقاء أكـدت                 

ها، بل قد تعجـز عنهـا دول        السيدة غادة أن مطالب المواطنين هي مطالب كبيرة وال تستطيع المؤسسات تنفيذ           

لكن تظافر المؤسسات وتكاتف جهودها ولو بحلول جزئية للعمل علـى حـل             . والمطالب هي مسؤولية الحكومة   

القضايا المختلفة، لكن في أمر مهم أحب التأكيد عليه وهو أن يكون اإلنسان راصد للشيء السلبي حتـى نقـدم                    

ليه تشخيص المرض، وأنت كدارسـة أو باحثـة عليـك أن            العالج الناجع، كالطبيب مثال حتى يصف العالج ع       

تضعي إيدك على الوجع ، المؤسسات عاجزة بالشخوص الممثلة لها ، عليك أن ال تتفاءلي كثيرا ، وال يعني ذلك         

القعود والنكوص في العمل بل هذا يعطيك دفعة لمتابعة كل شيء خطوة بخطوة وحتى ترين بعين الثاقب عليـك                   

 ) . نيك تختلف عن عيون الناس عي( رصد الحقيقة 

بمعنى ربط النتائج اللي بحصل عليها مع الواقع        : وعشان هيك في موضوع مهم هو ربط االقتراحات مع الواقع         

  اللي يعيشوه الفلسطينيين 

 )7(ملحق

 . المخيم ) أبو خالد ( مقابلة فردية مع عضو المجلس التشريعي السيد جمال الشاتي -2

  20/10/2002األحد الموافق : تاريخ المقابلة   

 . مركز شارك الشبابي : مكان المقابلة 

 1:30-12:00:الساعة

 . في بداية اللقاء أكد السيد جمال الشاتي بأن معظم النقاط هي هامة جدا وضرورية 
 التعليم

 القـرار  كل االحتياج المذكور في مجال التعليم هو احتياج هام ويجب تلبيته ، لكن هناك أمر هام هـو اتخـاذ                -

 . الجريء في وضع خطة طوارئ في تبديل المعلمين 

المسيرة التعليمية هي مسيرة مقدسة بحيث ال نسمح أن تكون خاضعة لممارسات االحتالل المعني في سياسـة                 -

 . التجهيل 

في تقديري يجب أن يكون هناك صندوق للطالب ويكون هذا الصندوق موحد بحيث تـصب               : المنح الدراسية   -

 . قات واإلمكانيات فيه حتى يعيش الطالب بكرامة وحتى ال يكون العامل المادي عائق لمواصلة التعليم كل الطا

 . تعليمي وترفيهي ويخدم نشاطات اجتماعية ورياضية : يجب أن تزود كل مدرسة بملجأ يخدم غرضين -

 . على الطالب أن يكون على ثقة بعلمه 

انوية أو أثناءها بناء على إحصائيات للتوجهـات لـدى الطلبـة            ضرورة ترشيد التخصصات بعد المرحلة الث     -

  .وخاصة في ظل الظروف الحالية وما هي الشواغر التي تخلقها االنتفاضة 

نحن نريد أطباء بشكل كافي على سبيل المثال ، الملفت للنظر إقبال الطـالب علـى تخـصص تكنولوجيـا                    " 

سيؤدي إلى أزمة في العمل في المستقبل وتأتي أهمية هـذا           المعلومات ، ووجود كثافة خريجين في هذا المجال         
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 " . الموضوع في ظل غياب السلطة التشريعية والتنفيذية

 . عدم التشديد على األهالي في مسالة الزي الموحد مع األخذ بعين االعتبار عدم التخلي عنه -
 فرص العمل 

 تقديري وال يمكن أن تحقق االكتفاء الذاتي، أصـال          اإلنتاج المنزلي أو الزراعة المنزلية هي أمور بسيطة في           

موضوع االكتفاء الذاتي ال ينجز على مستوى دول، لكن جنين مدينة زراعية وتقوم ببيع كميـات كبيـرة مـن                    

  الخيار الجيد لمصانع إسرائيلية والتي تقوم بتعليبه وتصنيعه إلى مخلالت، 

وفير فرص عمل، ووجود سوق استهالكية، كمـا أن المـادة           لماذا ال يكون مصنع إلنتاج مخلل الخيار وبهذا ت        -

 ) . المادة الخام متوفرة ( موجودة أصال   

، لماذا ال يوجد مصنع     ) إنتاج معلبات من البامية     ( البامية تباع إلسرائيل والتي تعمل على تعليبها        : مثال آخر -

 ) بمعنى مصنع لإلنتاج الغذائي ! ( للبامية على غرار مصنع الخيار ؟

 ألف رأس أو أكثر في مدينة جنين، لماذا ال تستغل كميات الحليب إلنتاج األلبـان                30الغنم يوجد   :  مثال آخر -

 . والجبان وخاصة أنها مادة أساسية في السوق االستهالكي 

عدم تكرار االسم بحيث يكون التشغيل دوري لضمان العدالة فـي           : برنامج تشغيل للطوارئ بحاجة إلى عدالة       -

 . ية التشغيل عمل

بحاجة إلى نوع من الدعم الحكومي كوزارة العمل مثال، وقد نصل إلـى عمليـة اإلشـراف                 : المراكز المهنية -

 ) الخراطة / الحدادة / التجليس ( والتعليم واإلنتاج بنفس الوقت مثل 

جموعة شـركات   إزالة األنقاض بمساعدة أهل المخيم ، لكن الذي حصل هو إزالتها عن طريق م             : الجانب األهم 

 . صغيرة رسى عليها العطاء 

 . تجميع العمال ألنفسهم حتى يكونوا على أهبة االستعداد لتقديم عطاء -

توفير عمل لطالب الجامعات صعب جدا غال لطالب جامعة القدس المفتوحة ألن مشكلتنا في المجتمع إذا لـم                  -

 بيوتهم ، أنا أشرف على طالب تمكن من تصميم          العامل فكأنه لم يعمل ، لكن هناك أمثلة لطالب عملوا وهم في           

 شيكل في الشهر، وقد مولنا الموقع       1000موقع على االنترنت مع أخته وهما ما يزاالن في المدرسة ويتقاضيان            

 . ألهميته ألنه يتحدث عن أخبار المخيم أوال بأول 

داد لديه كصياغة الخبر وإرساله ،      في مجال اإلعالم يمكن للطالب أن يقوم بدور إعالمي وهذا مربوط باالستع           -

 . والقيام بعمل شبكة اجتماعية لتسهيل المهمة 

آن األوان أن ترتقي المرأة إلى مرحلة اتخاذ القرار ، لذا يلزم وجود نقابات نـسوية خاصـة                  : مشاغل المرأة   -

المصلحة ،النساء هم توفير أيدي عاملة، النساء هم أنفسهم أصحاب  : فيهم وبذا نضمن وجود ثالث أمور متكاملة        

 ). ملك المصلحة ( أصحاب القرار 

 . يمكن للنساء طهي األكالت الشعبية الفلسطينية وذلك إلمداد الورشات والجمعيات والدورات-

إقامة متنزه عام على منوال قرية فلسطينية يقدم المأكوالت الشعبية والتراثية في منطقة حرش السعادة، القـرار                 

 تنفيذ وهذا يوفر فرص عمل للجريح والمعاق بشكل رئيسي بدال من أن يكون عالة على                موجود وهو بحاجة إلى   

 . المجتمع، ويمكن فتح كشك للمعاق واالستفادة منه داخل المتنزه
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 شيكل للعاطلين عن العمل، وجدنا أنـه مـن          600جاء قرار من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي بإعطاء         -

ريع إنتاجية ، وبذا توفير فرص عمل للعاطلين ونحول الناس من التعود علـى              األفضل تجميع األموال لعمل مشا    

 . التفكير االستهالكي إلى التفكير اإلنتاجي 
 الصحة 

 . يجب أن يكون نوع من تطوير وتعزيز الكادر الطبي في المراكز الصحية -

 . رفد للصيدلية المركزية باألدوية -

 . يشمله اآلن وبطريقة اشمل التأمين الصحي يجب إن يشمل أكثر مما -

ربع مليون نسمة في مدينة جنين وهناك مستشفى حكومي واحد بالتالي ازدحام دائـم مـع أن                 : الجانب األهم   -

 . اإلدارة تبذل الجهد 

 . جانب آخر مهم هو توسعة المستشفى -

 . تزويد المستشفى بتخصصات هامة كاألشعة والتخدير والحروق والقلب واألعصاب -

 .  جهاز تصوير طبقي في المستشفى الحكومي نقص-

ال يوجد سيارة نقل موتى في مدينة جنين ، وإذا أردنا نقل ميت من الجسر وإحضاره إلـى المدينـة نـستعين                      -

 . بمدينة نابلس 

توفير صندوق إسعاف في كل بيت بحيث يقوم صاحب البيت بشراء مستلزماته الطبية ، وقد يستصعب األمر ،              -

 . يرا ما نصرف أموالنا على أمور غير هامة كالتدخين ولكن نحن كث

متابعة وزارة الصحة للمدارس من خالل فحص دوري للطالب والطالبات وخاصة في ظل : الصحة المدرسية   -

 . انتشار األمراض وظهور األمراض الجديدة 

ون من شخصين مش    إفراز وحدة صحية من متطوعي الهالل لئن يكونوا وحدة إسعاف أولي في المدارس تتك             -

أكثر ، وتأتي أهمية ذلك العيش في ظل الظروف الطارئة ، فبدال من أن يصاب أحـد الجرحـى وينقـل إلـى                       

 نـسمة هـو     500المستشفى متأخرا يكون هناك محاولة إلسعافه إسعافا أوليا ، وخاصة أن أي تجمع يزيد عن                

 .  طالب في كل مدرسة 600تجمع سكاني يلزمه وحدة صحية وأغلب المدارس فيها ال يقل عن 

 . حصلنا على قرارات لعالج الجرحى في الخارج في البلدان العربية واألجنبية -

 . إشراك المعاق في العمل من خالل المجتمع وتقبل المعاق في وضعه الصحي -
 مراكز ترفيهية 

أجهـزة تـنهض    كل االحتياجات بحاجة أساسا إلى أماكن وقاعات متعددة ألغراض، وبحاجة إلى معـدات و             -

 . بالمعاق ليتمكن من ممارسة الرياضة واللعاب الجسدية والحركية

 . الحاجة إلى مدربين متخصصين في كل المجاالت وخاصة لتدريب المعاق -

 . نحتاج إلى عملية إشراف على المراكز وإعطاء كل ذي حق حقه وخاصة حقوق المعاق -

ب الثقافي واالجتماعي والرياضي، وهذه الجوانب تعد مـدخال         المراكز الشبابية يجب أن تأخذ دورها في الجان       -

لعملية الفرز المستقبلي فيما يتعلق باتجاه سير الشباب واألطفال ، بمعنى فرز الهوايات والقدرات مع ترشيد هذه                 

  . الهوايات والقدرات في التوجهات المستقبلية ، لذا هي بحاجة إلى رعاية دائمة على المستوى الرسمي والشعبي
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استغالل مالعب المدارس لممارسة النشاطات الرياضية كبديل عن الساحات الواسعة التي تفتقر إليها النـوادي               -

 . والمراكز الشبابية 
 التوعية 

 .تكون التوعية على مستوى الدوائر الرسمية بكل تخصصاتها والمؤسسات العامة واألهلية

التعليم ويكون لديه نوع من التمسك في التعليم وبحيث ينظر          يجب تكثيف الجانب التوعوي عند الطالب بأهمية        -

إليه على أنه سالح ، ويكون هذا الجانب عن طريق التوعية المجتمعية ، والمعلمون الذين يلعبون دورا أساسـيا                   

في هذا المجال ، ويتكامل هذا الدور من األسرة ومؤسسات المجتمع والقوى السياسية ألنها تمثل طليعة المجتمع                 

 . ، فهي بالنهاية عملية تكاملية 

توعية في مجال العالقة بين المواطن الفلسطيني واالحتالل اإلسرائيلي، بحيث يجب عدم اإلعالن عـن منـع                 -

نحن لسنا ناطقين باسم االحتالل     : التجول أو رفعه  من أي جهة فلسطينية كانت وبث التوعية في ذلك على أننا                

 . ، وأنا لست مسهل لالحتالل 

التوعية في الجانب الصحي بصورة تكاملية ما بين األسرة والمدرسة والمجتمع بشكل عام فـي كـل منـاحي                -

 . صحة الفرد ، الصحة المجتمعية ، والبيئة : الصحة على صعيد 

 . توعية المواطنين على مراجعة المستشفيات والعيادات العامة -

ألن المشكلة ليس في المعاق نفسه بل في المجتمع ، لـذا            الوصول إلى مرحلة توعية المجتمع في تقبل المعاق         -

 . علينا العمل على دمج المجتمع مع المعاق وليس دمج المعاق مع المجتمع 

تعامل الطبقة المتعلمة مع المواطنين بصورة أخوية ألنه باألصل يعمل بوظيفة لخدمة المواطن ، فعليـه عـدم                 -

 . ذا يجب توعية المثقفين بهذا الموضوع ، ل!!) هو السيد والمواطن عبد ( التعالي 

التوعية في مجال المساواة بين المرأة والرجل وخاصة في مجال العمل ألن المرأة أصبحت تعمل وتعيل أسـرة                  

 . بأكملها 

 . التوعية بين األنا والنحن بحيث يرتفع منسوب المصلحة العامة وينخفض منسوب المصلحة الخاصة -

 . ين الناس تعزيز العمل التطوعي ب-

الجرح ال يقف عائق أمام استمرار الحياة ومطالبها من سفر وعمل وعلم ، فأنا            : رفع مستوى التوعية للجرحى     -

 . أصبت في الثمانينات بساقي األيمن وقد شلّت حركته وقد عملت وسافرت واستمرت حياتي 
 املعيقات 

 . د ، أي إدارة جماعية وليست فردية أهم موضوع بتقديري هو أن أي مشروع يكون لمؤسسة وليس لفر  

 . ضمان اتساع الجهات المستفيدة -

 . ضمان استمرارية التمويل -

 . ممارسة مبدأ الشفافية والمساءلة في متابعة المشروع -

 . أن يكون هناك تقييم دائم ومستمر للمشروع المنجز -

 . أن يكون التمويل في مجاالت تهم مشاريع المجتمع 
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  )8(ملحق
 نائب رئيس البلدية / اء فردي مع السيد رحبي عصفور لق

  . 2002 / 10/ 21: تاريخ المقابلة 

 منزل السيد األستاذ ربحي عصفور: مكان المقابلة

   12:40 -11: الزمان

 قطاع التعليم-1

بالنسبة للمالجيء هندسيا هذا الحكي مش ممكن تطبيقه ، ألنه في األصل وجود المالجئ فقـط فـي حـاالت                    -

خطر ، ال يمكن أن يخدم ثالثة أمور مع بعض ، ألن الملجأ يكون تحت المبنى وله اسـتخدامه الخـاص فـي          ال

 . حاالت الخطر 

بالنسبة لتنقل األساتذة يمكن تطبيقه بطريقة نسبية يستحيل التطبيق بشكل كامل خاصة إنو في منـاطق جنـين                  -

ر مشكلة نقص التخصص في مناطق أخـرى ،         والقرى ال يمكن استيعاب التخصص لكل الطالب، لذلك قد تظه         

التربية مشكورة بتعمل جهدها إذا في مكان بنفس القرية ، وإذا ما في الحل يكون بأقل الضرر في القرى القريبة                    

 . 

يجب قدر اإلمكان الذهاب إلى المدارس ، وهو أفضل بكثيـر مـن التعلـيم الـشعبي       : بالنسبة للتعليم الشعبي    -

 كثير ، في مواد بالتربية ال يمكن أن يدرسها إال األستاذ اللي مر بدورة علميـة معينـة                   وخاصة انو الو سلبيات   

حتى ما يخرب ، من هذا القبيل هناك سلبيات للتعليم الشعبي أكثر من إيجابياته ، كما أنه هناك تخوفا من اليهود                     

لفلسطينيين كانوا يطلقون النار    من قصف مكان تجمع الطلبة وقد يتذرعون بأنهم يقومون بالدفاع عن النفس ألن ا             

 . عليهم من تلك األمكنة 

أنا بدي أي جهة كانت تدعم الطالب والتعليم الجامعي ، أنا مع أي دعم للجامعة من                : األقساط والعبء المالي    -

أي جهة كانت كالقروض والمساعدات والمنح ، لذا يجب البحث المتواصل عن مصادر التمويـل للمـساعدة ،                  

 . لتعليم الخاص في المدارس الخاصة مقتصرة على أناس معينين وخاصة أن ا

الناس بتخاف على األطفال يروحوا متأخرين ، لكن هناك موضوع غائب عن البعض وهـو               : التعليم المسائي   -

أن الطالب الكبير عرضة لألمن ، هي بالنهاية مشكلة وخاصة أن عدد الطالب يفوق عدد المـدارس ، وسـنويا              

مدارس جديدة الستيعاب العدد الكبير ، وطبعا هذه مسؤولية التربية ، لكن بالنظر إلـى الظـروف                  3نحتاج إلى   

مدرسـة  : الصعبة قدمت البلدية مساعدات للتربية بتوفير الرض واعتمـاد التمويـل الخـارجي للبنـاء مثـل                  

بطرح عطاء لدولة سوريا ،     اإلبراهيميين التي تبرعت البلدية باألرض إلقامتها بدال من مكان المسلخ ، كما قمنا              

 . في إقامة مدرسة يوسف العظمة في جنين ) وقد رسى علينا العطاء ( 

أنا مع تفعيل قضية اإلرشاد النفسي لتوعية الطالب، واألهل معا حتى يثابروا ، أقـول ولألسـف أن رؤسـاء                    -

الراحة النفسية ، وتفهمه وذويه     إسرائيل وصلوا لمناصبهم بالعلم ، لذا علينا أن نساعد الطفل والطالب في توفير              

 . للمثابرة ونيل العلم 

إسرائيل ضربت البنية التحتية للمدن والمؤسسات األهلية والرسمية وتريد أن تضرب اآلن التعليم ، لـذا علينـا                  

 . مواجهة ذلك ، فعندما نطرح موضوع المدارس الشعبية نحن نحتكم للعاطفة وليس للعقل أو العلم 
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 فرص العمل -2

فكار التي طرحت في توفير فرص عمل هي أفكار جيدة وأنا شخصيا أؤيد أي شيء من أي جهة كانت لتوفير                    األ

 . هناك صعوبة في الوصول إلى االكتفاء الذاتي . فرصة عمل لسيدة أو رجل 

 وجودها مهم وكان على السلطة منذ قدومها إنشاء مثل هذه المراكز  : بالنسبة للمراكز المهنية 

 : لمشروع إعمار المخيم وتشغيل أيدي عاملة من أبناء المخيم نفسه بالنسبة 

البحرين ، ولتنفيـذ المـشروع      / هذا الموضوع هو موضوع شائك ، فالتمويل هو من جمعية الهالل اإلماراتي              

 : يجب المرور بأكثر من مرحلة 

 . مرحلة تحضير الدراسة وجمع المعلومات  .1

 . مرحلة التخطيط  .2

 وهذه المرحلة يتم طرح عطاء ويرسو على أحد المقاولين ألن العملية تحتاج إلـى               :مرحلة التنفيذ    .3

 . متابعة وال يمكن أن تكون عن طريق أفراد 

 . أنا مع أن يستنفذوا طاقات المخيم ، وأكيد رح يكون للعمالة وجود لكن ليس كل الوجود

 . الكامل من رسوم الترخيص وما تستطيع أن تقدمه البلدية ألصحاب المباني المهدمة ، اإلعفاء 

  الصحة -2

قضايا الصحة في كل دول العالم معضلة لكثرة التكلفة ، لكن حتى مع وجود آلية لتنفيذ ما ذكرت يبقى موضوع                    

كل إنسان تضرر من الناحية الصحية ، فقد تضرر المسن على سنّه ، وتـضرر               . التمويل هو الموضوع األهم     

 .الشاب ، وكذلك الطفل كل بحجمه 

 . جيد أن تكون عيادات في األحياء لكن إمكانيات التمويل تبقى هي المشكلة األساسية 

غالبا متوفر جميع أنواع األدوية التي تفي باالحتياج المطلوب ، لكن الحصار ومنع التجول حال دون وصـول                  

 . األدوية 

 تعتمـد المستـشفى علـى الهبـة         يوجد بنك دم في المستشفى وعند الحاجة القصوى أو عندما ال يفي باالحتياج            

 . الجماهيرية وحمالت التبرع بالدم 

 ! . كيف ؟: احنا مع وجود المستشفيات والعيادات وتطور الخدمات الصحية لكن يبقى السؤال األهم 

 . تطوير مراكز العالج الطبيعي 

 ) . جيدون ( اء طبيب القطاع الخاص مثل العام هو إنسان ومواطن ، لكن ينظر لمصلحته ، ولكن كلهم سو

 المراكز -4

أي أن ال ننظر إلى موضوع توفير الرغيف ونغفل عـن           : أنا أؤمن بقضية السير بجميع الخطوط بطريقة متوازنة       

المراكز الترفيهية أو عن الصحة والتعليم، وخاصة أن أطفالنا يفتقرون ألدنى احتياجاتهم وهو اللعب، ال يستطيعون             

عبـوة  (وق الحرية لديهم، هذا غير انو أصبح لديهم خبرة بالمصطلحات السياسية            اللعب في الحارة وهذا أبسط حق     

فضال عـن   –وهذا ما يريد االحتالل تحقيقه وخاصة بأن ال يكونوا أطفاال أسوياء يعيشون طفولتهم            ) ناسفة، اجتياح 

شخـصية كـأن يـروا    العقد النفسية التي قد تلحق بهم من كثرة ما يرون في حياتهم اليومية، ومن كثرة خبرتهم ال  

 . جندي يطلق النار، والبحث عن الكتب والدفاتر بين األنقاض، لذا نحن بحاجة إلى اختصاصين نفسيين لألطفال 
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 التوعية -5

أنا أعترض على اللي اتفضلتي فيه ، الفئة اللي بحاجة لتوعية هم المواطنين ، الطبيب له رسالة ، لذا ال أتصور                     

ألنه في مجتمعنا المريض يقتحم الغرفة وال يهتم بمن فيها سواء امرأة علـى  وجود طبيب يصيح في المرضى ،      

 .السرير ، مكشوفة غير مكشوفة لألسف هناك تصرفات يندى لها الجبين ، لذا من الناحية التوعية

ج علينا تكثيف الجهود لتوعية المواطن والمريض إلى كيفية التعامل مع الطبيب وعليه أن يحترم أن الطبيب يعال                 

 . مريض آخر وبتصرفه قد يأخذ حق أخيه في العالج 

أنا أرى أن األطباء يأخذون مكانهم ومواقعهم ويقومون بواجبهم وخاصة ما رأيناه في للطـوارئ وتلبيـة نـداء                   

 . االستغاثة 

ففيها فوضى كبيرة ، اللي ما اخذ حصتين أخذ ثالثة ، وراحت بس             : كذلك توعية المواطنين في مسألة التموين       

على الفقراء ، يعني هداك اليوم وصل تبرعات للبلدية ، أجت ست وقالت هاي العلبة إلي ، وفي ها لعلبة مئات                     

المعلبات التي تستوعب مائة أسرة على األقل ، الكل يريد بكميات كبيرة وينسون أن هناك فقراء لم يصلهم إلـى                    

 . اآلن أي شيء 

 بأهمية التعليم وعدم التأخر في المسيرة التعليمية ومنع كل مـن            توعية الطالب واألهل  : على المستوى التعليمي    

 . يحاول الضرب في المسيرة التعليمية من طالب متأخرين في دراستهم 

 . هناك أزمة أخالقية بال أدنى شك ويجب وجود المختصين والمرشدين لتوعية الناس 
 املعيقات 

 . هامين يصطدم إنشاء وتنفيذ مشاريع توفر فرص عمل في أمرين 

 التمويل  .1

 . الواقع المرير والحصار المستمر وتدمير االحتالل للبنى التحتية  .2

 . عدم توفر األموال في المؤسسات وخاصة المديونة منها 

أنا شخصيا ليست لدي مخاوف من تنفيذ المشاريع ، وما يقال في موضوع فساد الجمعيات كالم غير دقيـق ألن                    

 .  نقد التمويل األجنبي ال يأتي بشكل

 : األفكار واالقتراحات 

بحيث يتم تعاون بين المؤسسات في إيجاد بنك معلومات         : لتذليل الصعاب يجب توحيد آليات المساعدات المالية        

لتسجيل العائلة واألفراد حتى ال يحرم اآلخرين أو البقية من الفائدة ، ثم تصنيف العـائالت والتأكـد والتحـري                    

ادي للعائلة عن طريق لجان شعبية في األحياء ، يتابعها لجنة مكونة من منـدوبين               والتحقق من المستوى االقتص   

 . من المؤسسات مع عمل اجتماعات مركزة 

 . يجب العودة إلى الذات حتى يتم اإلصالح الداخل وعمل العالقات مع اآلخرين

ار ، حتى نطلع على     يجب تقييم كل شيء مثمر فيه  ، عن طريق ناس مؤهلين صادقين ومسئولين وصاحبين قر               

 . بكرة إيش بدنا نساوي 

 . يجب وجود قيادة موحدة 

  . العمل على توحيد المؤسسات األكاديمية 
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 )9(ملحق

 . مقابلة فردية مع الدكتورة هيفاء كامل 

 هيفاء كامل تعمل في القطاع الخاص . د

 21/10/2002االثنين الموافق : تاريخ المقابلة 

  2 -1: الزمان 

 . العيادة الخاصة بها : ابلة مكان المق

  تم التعريف بالبرنامج واألهداف وأهمية الدراسة في ظل الظروف الراهنة  

 مجال التعليم -1

أكدت الدكتورة تخوفاتها من موضوع التعليم المسائي في ظل الظروف الراهنة والخوف على حيـاة األطفـال               -

 بدل ما يعملوا مسائي في ظل الظروف يستأجروا أماكن ،           (والكبار واقترحت وجود أماكن بديلة للمدرسة بقولها        

 ). هو خطر على حياة الطالب والمعلم في آن واحد 

 شيكل مش كثير في السنة ، يعني أصال التعليم مجاني، لكن في ظـل الظـروف                 50 أو   40بالنسبة لألقساط   -

القسط بغض النظر غنيـة أو       شيكل عبء على األسرة ، أنا بعرف مديرة مدرسة وال طالبة دفعت              40صار ال 

 . فقيرة 

التعليم الشعبي مش داخل مخي ، ألنه األوالد ميخدينها فوضى ولعبة ما دام الطالب بقدر يوصـل لمدرسـته                   -

بالنسبة لإلرشاد في   . التعليم أولى ، وإذا كان بإمكانه يوصل لمكان التعليم الشعبي فأولى إنه يوصل إلى مدرسته                

وعنـده قـدرة علـى الـصبر        ) شعبنا جبار   ( ن بالنهاية إحنا أتعودنا على الحدث       المدرسة موجود مرشدين لك   

 . والتحمل 

كل مدرس يجب أن يكون في البلدة أو في القـرى المجـاورة حفاظـا علـى                 : أما بالنسبة لتبديل المدرسين     -

 . سالمتهم

 ة المالجىء الزم إجباري يكون في كل بيت ملجأ ، من زمان أصال لكن الظروف بتزيد من أهمي-

 فرص العمل  -2

 . أكدت على االقتراحات في موضوع فرص العمل وقد عقبت على بعضها 

 . الحدائق المنزلية مشروع حلو لكن فش ماء للشرب -

 األشغال اليدوية في ناس رجعت لألشغال اليدوية والتقليدية ممكن يالقوا سوق استهالكي إلها -

 ، يعني بس يروحوا الطالب على الساعة خمسة أو الـساعة سـتة              بالنسبة لتوفير فرص عمل للطالب صعب     -

 . إيش بدهم يشتغلوا ,إيمتا بدهم يشتغلوا 

بقترح لتشغيل األيدي العاملة وتوفير فرص عمل يوفرولنا مصانع ألبان وأجبان وخاصة إلها استهالك يـومي                -

 . في السوق ، مصانع إلنتاج الدواجن ، لحوم ، وبيض

  . ذية والشنط المدرسية وشنط السفر والشنط الخاصة بالسيدات مصنع إلنتاج األح-

 الصحة -3

 نفتقد لوحدات الدم بصورة دائمة عشان هيك بشوف بنك الدم أهم شيء -
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 . وجود عيادة في كل حي مطلب مهم لكن هل هذا المطلب معقول تحقيقه ، يحتاج إلى تمويل -

  . بالنسبة لجهاز الصور الطبقية هناك حاجة لوجوده-

 أنا بقترح تكون صيدلية تابعة لكل عيادة -

  مراكز ونوادي للشباب واألطفال -4

أكدت الدكتورة على أهمية وجود النوادي التي تهتم بالصحة الجسدية والعقلية للشباب واألطفال لكنها أشـارت                -

علمـوا أوالدكـم    " م  إلى أهمية وجود مسابح لتقوية الجسد وإشغال الوقت ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل               

 " . السباحة والرماية وركوب الخيل 

 التوعية  -5

أكدت الدكتورة على أهمية وجود التوعية على صعيد األسرة والمجتمع والمؤسـسات عـن طريـق النديـة                  -

  . والمدارس 

  . أما بالنسبة للدورات لتطوير مهارات المتعلمين فقد عبرت عن عدم أهميتها إلى جانب األمور األخرى-
 املعيقات

إذا وقعـت هـذه     : فقد ذكرت أن المؤسسات الممولة لم تعد تثق بنا فهم يتابعون المشاريع الممولة وتقول أيضا                 

المشاريع في أيدي أمينة فهي تنجز وال شك ، وأنه يجب علينا إعطاء الثقة للجمعيات والمسؤولين حتـى يكـون       

برت أنه لو وجد شيء منظم لكانت المـساعدات وصـلت           كذلك ع . حافز لهم إلنجاز المشاريع على أكمل وجه        

 . للجميع 

 . وفي النهاية تذكر أنه لو وجد إمكانية تمويل ، وتصليح وإعادة بناء بعض البيوت المهدمة 
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  )10(ملحق

 : معلومات مختصرة عن الشخصيات االعتبارية التي تم مقابلتها

 عابد /السيدة األستاذة غادة أحمد شديد

 )1990(جامعة دمشق عام/لى ليسانس حقوقحصلت ع

 ).1997-1992(مارست مهنة المحاماة في مكتبها الخاص-

 ). 2000(و عملت مدعيا عاما عسكريا حتى عام ) 1997(التحقت بالقضاء العسكري-

 .  سنوات5عملت مندوبة لمركز المرأة  لالرشاد القانوني و االجتماعي في منطقة الشمال لمدة -

 : ؤسسات و مراكز نسوية و حقوق انسان مختلفة،منهاتعاونت مع م-

 ). حيث أن مركز المرأة لالرشاد القانوني و االجتماعي يشكل جزءا من تركيبه(طاقم شؤون المرأة •

 . مؤسسة كير،اإلغاثة الزراعية،اإلغاثة الطبية •

 . جنين،طولكرم،نابلس،قلقيلية/ لجنة المرأة للعمل االجتماعي •

 . جنين، قلقيلية/ لجنة العمل النسائي •

 . جنين،طولكرم/ جمعية تنظيم و حماية األسرة •

 . نابلس/ جمعية الهالل األحمر •

 . قلقيلية/ جمعية المرابطات •

 . نابلس/ جمعية االتحاد النسائي •

 . طولكرم/ جمعية دار اليتيم العربي •

 . نابلس/ مركز أفق للمرأة و الطفل  •

 . جنين/ مركز مصادر الطفولة •

 .   رام اهللا/ة المستقلة لحقوق المواطنالهيئة الفلسطيني •

 1000شاركت في العديد من الورشات، و الندوات، و الدورات القانونية حيث وصل عددها ما يزيد علـى أل                 -

 .ورشة و ندوة

 .  ندوة في تلفزيون جنين، ندوتين في تلفزون نابلس12: قدمت ندوات متلفزة-

 .  جنين/ الفلسطينيةنائبة أمين سر االتحاد العام للمرأة: حاليا-

 . جنين/عضو المكتب الحركي لمحاميي و حقوقيي فتح-

 : االشتراك في تأسيس -

 . جنين/تأهيل و رعاية المرأة •

 .  جمعية الدفاع عن األسرة •
  

 السيد مجال الشايت

 . عضو المجلس التشريعي-

 . عضو مجلس وطني فلسطيني-



  47

 . عضو المجلس المركزي-

 .  في المجلس التشريعيرئيس لجنة شؤون الالجئين-

 . رئيس اتحاد مراكز الشباب في مخيمات الالجئين في الضفة الغربية-

 . فجر في الضفة الغربية/األمين العام المساعد لرابطة جرحى فلسطين-

 . مركز الشهيد صالح خلف/رئيس المشاريع التطويرية للشباب -

 . عضو في لجنة الطوارئ في مخيم جنين-

 . ثيق لجرائم إسرائيل في المخيممنسق لجنة التو-

 . منسق اللجنة الوطنية العليا لمتابعة جرائم إسرائيل-
 السيد رحبي عصفور   

 . جامعة بيروت العربية/بكالوريوس حقوق

               :                                                              نائب رئيس بلدية جنين، و يعمل في لجان البلدية التالية-

 . لجنة التظيم و البناء •

 . اللجنة القانونية •

 .  لجنة العطاءات •

 .    سابقا/عضو لجنة زكاة-
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  )11(ملحق

  أهم المشاكل التي واجهت فريق البحث

ار منع التجول مما ادى الى التـاخير فـي          قصر المدة نسبة الى حجم العمل وقد يرجع السبب الى تكر           -

  .انجاز عملية البحث الميداني كذلك عملية كتابة التقرير

اعتذار بعض المستفيدين عن حضور الورشة في نفس موعد الورشة مما ادى الـى صـعوبة وجـود          -

  .بديل

 لضمان  مشاكل في االتصاالت مما أدى الى مضاعفة الجهد والوقت من اجل انجاز االتصاالت الالزمة              -

  .نجاح الورشة المركزة

صعوبة الوصول الى الفئات االكثر فقرا وتهميشا وقد تظهر هذه المشكلة جليا في التجمعـات الكبيـرة       -

  .مثل المدينة والمخيم وقد يتم تجاوزها في التجمعات الصغيرة مثل بعض القرى

اعف من الوقـت الـالزم      عدم توفر مكان هاديء ومريح النجاز عملية التحليل وكتابة التقرير مما ض            -

  .إلنجاز هذه العملية واالضطرار الى انجاز بعض المهام في المنزل
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  ) 12(ملحق

  مالحظات فريق البحث

  .معظم االحتياجات هي احتياجات موجودة سابقا ولكنها أصبحت اكثر الحاحا بعد انتفاضة األقصى -

ثل توفير القروض الجامعيـة لألسـرة       ارتباط االحتياج ارتباطا وثيقا مع الفئة التي طرحت االحتياج م          -

  …التي لديها طالب في الجامعات وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والنساء

كبر حجم االحتياجات وقلة الفرص المتاحة واإلمكانيات كذلك وجود عائق كبير هو االحتالل فقد ذكر                -

دكتور خليل سليمان مش استـشهد فـي   هيو ال"مثال في أثناء المقابالت كتعليق على توفير سيارات اإلسعاف       

  ".سيارة اإلسعاف

  .المجتمع بأمس الحاجة إلى من يسمعه ويعمل الجله لكي يستعيد ثقته بهذه الحياة -

من خالل الورشة والحاالت الدراسية والمقابالت ظهر أن جنين بشكل عام تعتبر فقيـرة نتيجـة لقلـة         -

 األمر سوءا في انتفاضة األقـصى الن إسـرائيل تعتبـر            الخدمات والبنية التحتية الموجودة فيها وقد ازداد      

مصدر رزق أساسي للمحافظة من خالل توجه الكثير للعمل في داخل الخط األخضر إضـافة إلـى قـدوم               

كما تعتبر مدينة جنـين هـي األكثـر تعرضـا لالجتيـاح             .العديد من عرب الداخل للتسوق في المحافظة        

 800وقطاع غزة ،ووصل عدد المنازل التي دمرت إلى اكثر مـن            اإلسرائيلي من بين مدن الضفة الغربية       

  الخ…منزل ،وقد دمر جزء كبير من بنيتها التحتية من شوارع وصرف صحي 

  .فضال عن عدد القتلى والجرحى
 



 
 

  

  برنامـج دراسـات التنميـة
  
  
  
  

  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  قـرى محافظة جنين وطوباس

  

  

  

  
  فردوس أبو خميس و معاذ ربايعة

  

  

  

  

  

  2002تشرين أول / أكـتوبـر 
  

  ).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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  :نبذة عن قرى جنين وطوباس : أوال

  

رى الشمالية والشرقية والغربية لمحافظة جنين بمحاذاة الخط األخضر ويحد محافظـة طوبـاس مـن                تقع الق 

  .الشرق الحدود األردنية 

نسبة األمية لمنطقة 

  طوباس

نسبة األمية من سن 

 سنوات فاكثر 10

  لمحافظة جنين

حجم القوى العاملة 

  نينلقرى محافظة ج

  ذكور  إناث  ذكور  إناث

البطالة 

لمنطقة 

  طوباس

البطالة 

لقرى 

محافظة 

  ذكور  إناث  جنين

عدد سكان 

منطقة 

  طوباس

عدد سكان 

قرى 

محافظة 

  جنين

23.1  7.0  18.5  5.1  14.8  18.2  8.9  79.6  35216  109506  

  

متوسط عدد األفراد 

  في الغرفة 

نسبة األسر التي يتوفر 

  لديها الصرف الصحي

نسبة األسر التي 

  يتوفر لديها الكهرباء

لتي نسبة األسر ا

  يتوفر لديها مياه

متوسط حجم 

  األسرة

  

  قرى جنين  5.9  85.7  92.9  0.2  2.0
  طوباس  6.1  78.1  87.5  0.0  2.1

  )1997الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، (
  

ينظر سكان قرى جنين وطوباس باهتمام بالغ بالتعليم وذلك لتأمين مستقبل أبنـائهم بالحـصول علـى وظيفـة                   

ولكنهم يشكون من عدة مشاكل على الصعيد التعليمي أهمها هـو عـدم تـوفر               . ماعي  وتحسين المستوى االجت  

صفوف تحوي التخصصات العلمي واألدبي في  بعض القرى حيث يضطر الطالب وخصوصا اإلنـاث مـنهم                 

تكلفـة  ( لترك المدرسة وذلك لوجود هذه التخصصات في المدينة وهذا يشكل عبء اقتصادي  علـى األسـرة                  

وكذلك يحمل الطالب مشقة السفر وخصوصا في ظل الظروف الراهنة حيـث اإلغـالق وعـدم                ) المواصالت  

وكذلك شكى الناس من الرسوم الجامعية وقالوا أن المنح ال يستفيد منها من يستحقها              , وجود طرق قريبة للمدينة     

 الجامعية او فـي بعـض       وهذا يجعل األسر الفقيرة تتحمل أعباء اقتصادية كبيرة نتيجة االستدانة لدفع األقساط           

  .األحيان يجبر الطالب على ترك الدراسة 
  

مع أن هناك العديد من المستشفيات داخل المدينة وهناك عيادات صحية تابعة لوزارة الصحة              : الوضع الصحي   

ووكالة الغوث ولمؤسسات أهلية إال أن السكان يشكون من عدم توفر عيادات طوارئ أولية في معظم تجمعـات                  

حوي على غرفة والدة أو غرفة طوارئ وهذا يضطر المرأة للوالدة داخل السيارة أو على الحواجز وقد                 القرى ت 

وشكى الناس من عدم توفر أدوية األمراض المزمنة وإذا توفرت يكـون            , حصلت هذه الحاالت في قرى عديدة       

  .الثمن مرتفع 
  

غرافية بأنها تقع على ارض سهليه وهـذا        وعلى صعيد الزراعة فان قرى جنين وطوباس تمتاز من الناحية الج          

حيـث كانـت    .انعكس على طبيعة عمل السكان في هذه المنطقة حيث يعمل السكان في هذه المنطقة بالزراعـة               

الزراعة هي المورد االقتصادي الوحيد بسبب اتساع أراضى المحافظة وخصوبة التربة حيـث تبلـغ مـساحة                 

) 72(من األراضي لألغراض الزراعية ويوجد في المحافظـة         %) 40(ألف دونم يستغل    ) 750(محافظة جنين   

م حيـث   1967بئر ارتوازي وتستخدم مياهها أما للشرب أو الري للمزروعات وهي آبار مرخصة قبل حـرب                
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يعمل في منطقة جنين وطوباس العديد من المؤسسات األهلية في مجال الزراعة منها اإلغاثة الزراعية واإلغاثة                

  ) 97الحصاء الفلسطيني المركزي لجهاز ال(  .ا من المؤسسات األهليةالكاثوليكية وغيره
  

أما بالنسبة للناحية االقتصادية فتتركز معظم الصناعات في قرى جنـين علـى المحـاجر ومناشـير الحجـر                   

والكسارات ومصانع الطوب والباطون ومعاصر الزيتون باإلضافة إلى قطاع النسيج وكذلك يعتمد سكان قـرى               

اس على العمل داخل الخط األخضر وهناك جزء كبير من العاملين داخل الخط األخضر فقد عملـه                 جنين وطوب 

  .بسبب االنتفاضة الحالية مما جعلهم يلتجئون إلى الزراعة كمصدر دخل بديل عن العمل داخل الخط األخضر 
  

  : منهجية العمل : ثانيا 

  : ير من خالل األدوات التالية اعتمد الفريق منهجية محددة للحصول على نتائج هذا التقر

حيث عقدت  , ات من المؤسسات األهلية العاملة في قرى جنين وطوباس          /مجموعة مركزة من مستفيدين    -

  ._ قباطية _ الورشة في قاعة جمعية تأهيل المعاقين الخيرية 

من ( فقوعة   األولى  رب أسرة عاطل عن العمل من قرية        , تم اختيار حالتين للدراسة     : الحاالت الدراسية    -

 عام ويعاني من أزمة صدرية في مجرى التنفس وبحاجة إلى           56ويبلغ من العمر    , ) قرى شرق جنين    

 سنوات وال يستطيع تركيب طقم أسنان لعدم توفر ثمن الطقم وتعاني أم حمـزة               3طقم أسنان وذلك من     

. ليـات والمـدارس    منهم على مقاعد الدراسة فـي الك 7 فرد 11يبلغ عدد أفراد األسرة     . من رمتزم   

من قـرى غـرب     ( البيت الذي تسكن به األسرة مستأجر أما الحالة الثانية سيدة أرملة من بلدة عرابة               

 أوالد جميعهم علـى مقاعـد       8 عام حيث توفي الزوج قبل عامين وترك         48وتبلغ من العمر    ) جنين  

  .الدراسة وتسكن األسرة في بيت ملك والوضع االقتصادي لألسرة سيئ جدا 

  : تم عمل اربع مقابالت فردية مع شخصيات اعتبارية فاعلة في المجتمع وهم : المقابالت الفردية  -

  .وهي ناشطة نسوية من قرية دير غزال : نادية غالب زكارنة. 1

  .عضو مجلس تشريعي من محافظة جنين _ :برهان جرار . 2

  .باس طبيب عام يعمل في جمعية الهالل األحمر في طو_ :مشرف صادق .د. 3

  .رئيس بلدية سيلة الحارثية _ :غسان دراغمة . 4
  

  :نتائج الدراسة 

نتيجة للنقاش المعمق خالل المجموعة المركزة مع نساء ورجال بخلفيات اجتماعية وتعليميـة متباينـة حـول                 

احتياجاتهم ومشاكلهم تم التوصل إلى تحديد مجموعة من االحتياجات والتي اعتبروها طارئـة وتـم ترتيبهـا                 

  : كالتالي 
   

     االحتياجات العامة  الفئة التي طرحت المشكلة  مـالحظـــات 

طرحت في البداية مشكلة عدم المساواة في المنح الدراسـية وأضـافت            

  .غرف صفية 
  1  التعليم  جامعيين+ أمهات طالب 

طرحت المشكلة تحت عنوان ضرورة إيجاد فرص عمل بديلة عن العمل 

توفير فرص عمل لخريجين عاطلين عـن       داخل الخط األخضر وكذلك     

  .العمل 

  2  البطالة  كافة المشاركين

طرحت المشكلة باسم فتح عيادة طوارئ أولية تشمل قسم والدة ووجود           

  .صيدلية ومطاعيم لألطفال 

مشاركات من قرى شرق جنين     

  أستاذ+ 
  3  الصحة 
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طرحت المشكلة تحت عنوان ضرورة إيجاد مصانع الستيعاب الثـروة          

  .انية والنباتية الحيو
  4  الزراعة  كافة الفئات 

طرحت المشكلة تحت عنوان إيجاد شبكة صرف صحي لقـرى شـرق            

  جنين وتبين بعد ذلك أنها مشكلة لكل منطقة جنين وطوباس 
  5  البنية التحتية  جميع المشاركين

طرحت المشكلة تحت عنوان استغالل المعاق المؤهل من قبل رب العمل 

هيل معاقين في قرية جبع الرتفاع عدد المعـاقين         وعدم وجود مركز تأ   

  فيها 

مـشاركات  + معاقين مشاركين   

  من قرية جبع
  6  تأهيل المعاقين

طرحت باسم عدم العدالة في توزيع المنح الدراسـية وعـدم وصـول             

  .المشاريع للفئة المستهدفة 
  جميع المشاركين 

انتشار المحـسوبية   

  والواسطة 
7  

  خريجين عاطلين عن العمل  .فتهم بالمؤسسات األهلية طرحت تحت عنوان عدم معر
ــة   ــص المعرف نق

  بالمؤسسات األهلية 
8  

طرحت تحت عنوان عدم وجود دورات إسعاف نظري وعملي وكـذلك           

  .كيفية التصرف في حال حدوث أمر طارئ
  كافة المشاركين 

التثقيــف الــصحي 

  واإلرشاد النفسي 
9  

  

تحديدها حسب الفئة والمنطقة الجغرافية وترتيب هذه األولويـات عـن           تم بعد ذلك مناقشة تفاصيل المشكالت ل      

   :  التالية األهماألولوياتطريق التصويت وقد جاءت 

  .التعليم : أوال 

  .الصحة : ثانيا 

  .توفير فرص عمل : ثالثا 

  .الزراعة : رابعا 

  .البنية التحتية : خامسا 

تـوفير فـرص    [ فئة الشباب رتبت األولويات كالتالي       وقد رتب المشاركون األولويات بطرق مختلفة حيث أن       

, التعليم, الصحة  [بينما رتبت فئة السيدات األولويات كالتالي       , ]التثقيف والتأهيل , الزراعة, الصحة, التعليم, عمل

, تأهيل لمعاقين مهنيـا     [ في حين رتب المعاقون األولويات كالتالي       ] الزراعة, البنية التحتية , توفير فرص عمل  

إال انه رغم اختالف ترتيب األولويات تبعا العتبـارات         ]. البنية التحتية , الصحة  , التعليم  , توفير فرص عمل    

العمل  إال أن الجميع أكد على أهمية االهتمام بالقضايا الخمسة بأهمية بالغة             , الفئة العمرية   , عديدة منها الجنس    

  . المشاركين ركزوا على أهمية التعليمورغم سوء األحوال االقتصادية وقلة العمل إال أن, 

  

   :األفكار المحددة للمشاريع : ثالثا 

   األهم األولويات   االحتياجات

  اتخذت شقين:   التعليم الجامعي -

  المنح الدراسية واألقساط .1

ال تعطى المنح لمن يستحقها مما يخلق عدم ثقة بالمؤسسات القائمة على هذا العمل               -

.  

  .األقساط الجامعية خصوصا في ظل الظروف الحالية الدعم المادي لتوفير  -

عمل صندوق للطالب الجامعي في كل بلد أو تجمع قرى تشرف علية هيئة منتخبة               -

  .من قبل الطالب 

توفير فرص عمل للطالب من خالل برامج تشغيليه  وهذا يكسبهم خبرة ويـوفر               -

   التعليم-1
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  .دخل ولو رمزي للطالب 

  فتح مراكز جامعية بديلة  .2

ل بجامعة النجاح والقدس المفتوحة بديل عن وجودها في جنين حيث           فتح مركز بدي   -

  .أنها مغلقة مثل نابلس 

 أن تكون هذه المراكز في قرى يسهل الوصول أليها مثـل الزبابـدة قباطيـة أو                 -

  .ميثلون 

 هذا يخفف على الطالب العبء االقتصادي المترتب على دفع مواصالت مضاعفة            -

  .ب بالجامعة وكذلك يساعد على انتظام الطال

  :التعليم المدرسي  -

فتح مدرسة صناعية بديلة عن مدرسة سيلة الظهر الصناعية تكون بالوسط بـين              -

  ) .الزبابدة ،قباطية ،ميثلون ( قري جنين 

نقل المدرسين كل حسب المنطقة التي يوجد بها ليتمكنوا للوصول لمدارسهم فـي              -

  . اإلغالق 

 كمدرسين في حال غيـاب المدرسـين         أن يكون تمويل للدفع لمتطوعين يعملون      -

  .نتيجة اإلغالق 

  لقرى شرق جنين )علمي ،أدبي(فتح صفوف ثانوية  -

  .إقامة مراكز صحية أولية لقرى شرق جنين  -

فتح مركز غسيل كلى ووحدة لمرضى الثالسيميا خارج مدينة جنين متوسطة بين جنين              -

  .وطوباس 

  .وب جنين إيجاد سيارة إسعاف تخدم قرى شرق وجن -

  .إيجاد مركز لحفظ مطاعيم األطفال خارج مدينة جنين  -

  .برامج توعوية وتثقيفية للنساء والرجال  -

  .توفير أدوية لألمراض المزمنة تكون مجانية وبسعر رمزي  -

  : الصحة-2

إنشاء مصنع ألبان واجبان أو مخلالت لتشغيل أيدي عاملة والحفاظ علـى المنتوجـات               -

  ).باتية حيوانية ون(الزراعية 

  .توفير مشاريع صغير للفقراء والمهمشين  -

  .إيجاد فرص عمل للمعاقين المؤهلين مهنيا -

  :توفير فرص عمل -3

  .إيجاد تسويق للمنتوجات الزراعية وزيت الزيتون  -

حفر آبار مياه زراعية وهذا يؤدي إلى استغالل األرض بصورة افضل وزيادة األيـدي               -

  .العاملة 

   .استصالح األراضي البور -

  .إيجاد جمعيات زراعية لفتح الباب أمام تسويق زيت الزيتون للخارج -

  .دعم المزارع باالشتال واألسمدة واألدوية واإلرشاد  -

  :الزراعة-4

  .إيجاد شبكة صرف صحي لقرى جنين وطوباس بالتعاون مع مؤسسات حكومية  -

  .توفير شبكة مياه أو خزانات مياه كبيرة لقرى شرق جنين  -

  .اعية قائمة وشق طرق جديدة تعبيد طرق زر -

  .إيجاد ممرات وحمامات خاصة بالمعاقين في المدارس  -

  . صيانة شبكة الكهرباء وتوفير محوالت كهرباء لطوباس وقرى جنين -

  : البنية التحتية -5

  

   :مخاوف ومصادر قلق المشاركين: رابعا

  . مشاريعسيطرة الفئوية والمحسوبيه على المؤسسات االهليه وهذا ينعكس على ال .1
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  .عدم استفادة الفئة المستهدفة من المشروع  .2

  .عدم مقدرة المؤسسات االهليه على المتابعه وتنفيذ المشاريع    .3

  

   :إضافات المقابالت الفردية للمعلومات السابقة: خامسا 

وا لم تختلف األولويات من وجه نظرهم عن ما اعتبرهم المشاركون في الورشة المركزة اولويه ولكنهم أضـاف                

  أشياء تفصيلية للحاجات فقط وكذلك كان هنالك تركيز على الصحة البيئية والنفسية و التوعية والتثقيف 

وقد اعتبروه هو األهم من وجهة نظرهم  من الدعم و بالنسبة للبنية             ) نظام الحكم والتعليم    ( البنيه الفوقية    -

تنفيذها دون اللجوء ومساعده مؤسـسات      التحتية فانهم اعتبروها مشاريع ضخمه ال تستطيع مؤسسه أهليه          

 حكومية 

 .، الفتقارهم لهذه المؤسساتأكدوا أن قرى جنين وطوباس بحاجة لمراكز رعاية صحية أوليه -

 . بالنسبة للتعليم في مختلف القضاياعلى ما جاء في المجموعة المركزةو الناحية التعليمية علىوقد أكدوا  -

  .يع المختلفة من خالل المشار ضرورة توفير فرص عمل -

أضافوا بضرورة أن يكون هناك بازارات تسويقية شعبية على مدار السنة تقوم بعرض المنتجات الريفيـة              -

 ويكون دخلها لألسر الفقيرة المنتجة في هذا المجال 

بالنسبة للبنية التحتية فقد قالوا ان المشاريع ضرورية في الوقت الحاضر وخصوصا شق طرق جديدية أو                 -

ائمة أما بالنسبة لبقية مشاريع البنية التحتية مثل الصرف الصحي او الكهربـاء فاعتبروهـا               تعبيد طرق ق  

  .مشاريع ضخمة ال تستطيع مؤسسة أهلية إنجازها دون اللجوء لمؤسسات حكومية

بالنسبة لوجه نظرهم لمخاوف الناس أن هذه المخاوف تنتهي إذا كان هناك رقابه من الجهة الممولة نفسها                  -

 أن هذا سببه هو عدم معرفة الناس بالمؤسسات الممولة وكذلك صعوبة وصول هذه المؤسـسات                وقد قالوا 

  .للفئة المستهدفة 
  

   :إضافات الحاالت الدراسية: سادسا

أكدت الحاالت الدراسية على األولويات التي نتجت عن المجموعة المركزة ولكنها اختلفت من حيث الترتيـب                

  :لعمل االحتياجات كاآلتيحيث رتب رب األسرة العاطل عن ا

  توفر فرص العمل-1

  التعليم-2

  الصحة-3

  الزراعة -4

  البيئة التحتية-5

  :بينما رتبت السيدة األرملة التي تعيل أسره األولويات كاآلتي

  التعليم-1

  توفير فرص عمل-2

  توفير مواد تموينية-3

  الصحة-4

  الزراعة-5
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من عدم استفادة األسر الفقيرة والمهمـشه مـن خـدمات    من خالل دراسة الحاالت تبين أن هناك عوائق تحد     

  .المؤسسات األهلية تمثلت هذه العوائق 

   

  .سيطرة الفئوية والمحسوبيه على هذه المؤسسات  -

 عدم معرفة األسر الفقيرة بالمؤسسات األهلية وهذا ناتج عن سـيطرة الفئويـة والواسـطة علـى هـذه                    -

  .صول على خدمات من هذه المؤسسات المؤسسات مما يجعل هذه األسر ال تسعى للح

 انه كما قالت األسر في الحاالت الدراسية ان هذه المؤسسات تقوم بعمل مشاريع أو برامج فتتعرف علـى       -

أناس من خالل هذه المشاريع فتصبح العالقة مقتصرة مع هؤالء األشخاص وال تحاول أن تتعرف علـى                 

  . أو الخدمات التي تقدمها  األسر الفقيرة والمهمشة ليستفيدوا من المشاريع

 وقد عززت الحاالت الدراسية األولويات التي نتجت في الورشة المركزة ولكن بالنسبة لـرب أال سـره                  -

العاطل عن العمل فكان توفير فرص عمل أو مشروع صغير أهم من التعليم من وجه نظره أما األرملـة                   

  .هم شيءفكان التعليم وتوفير األقساط الجامعية والمدرسية هو أ
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  المـالحـق
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  ):1(ملحق رقم 
  :المنهجية

  :اعتمد الفريق منهجية محددة للحصول على نتائج هذا التقرير حيث تم استخدام األدوات التالية

مع مستفيدات ومستفيدين من خدمات المؤسسات األهلية العامة في قـرى جنـين             :المجموعة المركزة    .1

 مؤسسة أهلية عاملة في هذه المنـاطق وتوضـيح حـدث            20وطوباس حيث قام الفريق باالتصال مع       

للمشاركة في المجموعة   ) أنثى أو ذكر  (الدراسة ومن هي الفئة المستهدفة والطلب منهم بفرز مستفيدين          

 مستفيد وإبالغهـم بـشكل شخـصي بمعـد مكـان      20المركزة وبعد فرز المستفيدين ثم االتصال بـ     

مركزة في قاعة جمعية تأهيل المعاقين في قباطيـة وذلـك       المجموعة المركزة حيث عقدت المجموعة ال     

 أشخاص مـن سـيدات      10لسهولة الوصول إليها من منطقة طوباس وقرى جنين حيث حضر الورشة            

ورجال ولم تتمكن البقية من المشاركة وذلك لفرض الجيش اإلسرائيلي الحصار علـى منطقـة جنـين                 

ئات عمريه وتعليمية واجتماعية مختلفة وهذا موضـح        وقراها في ذلك اليوم ولكن الذين حضروا مثلوا ف        

  :بكشف يضم أسماء المشاركين حيث دار النقاش حول محاور رئيسية وهي 

  .ما هي االحتياجات ا لطارئة لهم وما هي  العقبات التي تحول دون تحقيقهم لها  •

  .ما هي األولويات الحتياجاتهم الطارئة وتفصيلها  •

  .مشاريع لتلبية احتياجاتهم وأولوياتهم ما هي اقتراحاتهم وأفكار ال •

  .ما هي  مخاوفهم من تنفيذ المشاريع المقترحة •

تم عقد حالتين دراسيتين أحدهما لرب أسرة عاطل عن العمل من قرية فقوعة ويعيل              :الحاالت الدراسية    .2

فرد ويعاني من أزمة صدرية ومشاكل في التنفس ويسكن في بيـت مـستأجر               ) 21(أسرة مكونة من    

دينار أجرة سكن وكهرباء والحالة الثانية لسيدة أرملة من بلدة عرابـة وتعيـل              ) 1000(كسور علية   وم

أفراد جميعهم على مقاعد الدراسة وال يوجد مصدر دخل لهم سوى أن لديهم بقرة              ) 8(أسرة مكونة من    

  .تصرف على األسرة من خاللها 

ديـة ،عـضو مجلـس تـشريعي،ناشطة         لقاءات فرديـة مـع رئـيس بل        4تم عقد   : المقابالت الفردية  .3

  .نسوية،وطبيب في الهالل األحمر

  حيث تم إلقاء بـ

  ناشطة نسوية من قرية دير غزاله ) نادية غالب عايد زكارنة(أم فيصل 

  رئيس بلدية سيلة الحارثية_غسان درا غمة 

  عضو مجلس تشريعي_برهان جرار

  .طوباس طبيب عام في جمعية الهالل األحمر في بلدة _مشرف صادق .د

حيث تركز النقاش في المقابالت الفردية على األولويات التي تحدث عنها المشاركون فـي المجموعـة                

المركزة ومصادر القلق والخوف لديهم من تنفيذ المشاريع وكان الغرض في المقابالت وهو التدقيق في               

تهم حـول أداء    المعلومات والحصول على تفاصيل اكثر حول احتياجات النـاس باإلضـافة لمالحظـا            

  . المؤسسات على تلبية االحتياجات
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  ):2(ملحق رقم 
   أسماء المؤسسات التي تم االتصال بها لفرز مستفيدين

  جمعية صانور الخيرية  .1

  جمعية الشهداء الخيرية  .2

  جمعية تأهيل المعاقين الخيرية .3

  مؤسسة كير الدولية .4

  ةجمعية جبع الخيري .5

  عرابة _جمعية الهالل األحمر  .6

  يعبد_نادي الطفل الفلسطيني .7

  جمعية يعبد الخيرية .8

  فادي العرقة الرياضي .9

  جمعية عقابا الخيرية .10

  جمعية اليامون الخيرية  .11

  جمعية كفردان الخيرية .12

  جمعية زبوبا الخيرية .13

  نادي نسوي دير أبو ضعيف .14

  فاندي فقوعه الرياضي .15

  جمعية جلبون الخيرية  .16

  ة الخيريةجمعية الزبابد .17

  جمعية طوباس الخيرية .18

  طوباس_جمعية تأهيل المعاقين  .19

  اتحاد لجان العمل الزراعي .20
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  ):3(الملحق رقم 
  أسماء المؤسسات التي شارك مستفيد من خدماتها في المجموعة المركزة

  عرابة–جمعية الهالل األحمر  .1

   جمعية صانور الخيرية .2

  جمعية يعبد الخيرية .3

  لبون الخيريةجمعية ج .4

  مؤسسة كير الدولية .5

  طوباس_جمعية تأهيل المعاقين  .6

  جمعية جبع الخيرية .7

  طوباس_جمعية تأهيل المعاقين  .8

  اإلغاثة الزراعية طوباس .9

  نادي نسوي دير أبو ضعيف .10
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  ):4(ملحق رقم 
  جامعة بيرزيت

  برنامج دراسات التنمية

  نموذج التسجيل للورشة المركزة

                             

  قاعة جمعية تأهيل المعاقين الخيرية قباطية:موقع اللقاءات

   م10/10/2002:التاريخ

  أسماء المشاركين والمشاركات
  مالحظات  التعليم  المهنة_العمل  العمر  مكان السكن  االسم

  متعلم عاطل عن العمل  بكالوريوس تجارة  بال عمل  22  عرابة  رامي محمود عريدي

  ربة بيت  ثانوي  ربة بيت  37  جلبون  بعطاف محمود ابو الر

  امرأة حامل  ثانوي  ربة بيت  26  دير أبو ضعيف  نسرين يوسف محاميد

  عاطلة عن العمل  توجيهي  ال عمل  22  جبع  منال عبد الكريم عالونة

  careمستفيدة من   تاسع  صاحبة بقالة  39  جبع  وجدان فاخوري

  هنة خياطةم-معاقة حركيا  تاسع  بال عمل  36  قباطية  ندية زكارنة

  موظفة  دبلوم  مرشدة اجتماعية  42  يعبد  ميسون حمارشة

  مهنة خياطة اتريكو_ معاق حركيا   ثانوي  بال عمل  32  قباطية  كمال توفيق عساف

  مدرس  ماجستير  مدرسة  32  صانور  جهاد عيسة

  متعلم عاطل عن العمل  بكالوريوس  بال عمل  36  طوباس  لبنى العصياني
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  ):5(ملحق رقم 
  :جموعة المركزةالم

  قاعة جمعية تأهيل المعاقين قباطية:المكان   

   م10/10/2002:التوقيت 

   13:40 حتى 10:35:الساعة 

  .من خدمات المؤسسات األهلية العاملة في قرى جنين وطوباس) إناث،ذكور( مستفيدين -10-:الحضور
  

يفهم ببرنامج دراسـات التنميـة       بالترحيب وشكر المشاركين وتعر    10:35بدأت المجموعة المركزة الساعة     

والتعريف بمشروع رفيد وكذلك التعريف بهدف اللقاء ومع بداية النقاش في بداية الجلسة تم وضع العديد من                 

  :األولويات وكانت في األمور التالية

-7انتشار المحسوبة والواسـطة     -6تأهيل المعاقين   -5 البنية التحتية    -4 الصحة   -3 البطالة   -2التعليم  -1

  .التثقيف الصحي واإلرشاد النفسي-9ص المعرفة بالمؤسسات األهلية نق

  : وبعد ذلك تم تحديد خمس أولويات مهمة وهي

  البنية التحتية-5الزراعة        -4التعليم        -3الصحة     -2توفير فرص عمل       -1

  :وتم ترتيبها حسب األهمية بواسطة التصويت وظهرت كالتالي
  البنية التحتية  الزراعة  التعليم  الصحة  رص عملتوفير ف  المشكلة

  4  5  10  8  7  عدد األصوات

  البنية التحتية-5الزراعة         -4توفير فرص عمل       -3الصحة     -2التعليم      -1
  

  .االحتياجات الطارئة من وجهة نظر المشاركين في المجموعة في كل مجال

رة إلى عدة قضايا في مجال التعليم وهي المنح الدراسية واألقـساط            من خالل النقاش تم اإلشا    : مجال التعليم 

فقد رأى المشاركون في الورشة أن المنح الدراسية ال تعطى لمن يستحقها حيث تـسيطر عليهـا                 :الجامعية  

المحسوبة والواسطة وتحرم الجهة المعنية من المنح حيث أشار المشاركون أن هذا يخلق عدم ثقة لدى األهل                 

 والمؤسسات القائمة على هذا العمل وقد يترك اثر سلبي على الطالب المحروم من المنحـة وهـو                  والطالب

  .يستحقها
  

بالنسبة لألقساط الجامعية فقد أشار المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك صندوق للطالب الجامعي تشرف               

وان يكون  .دة من هذا الصندوق     علية هيئة منتخبة من قبل الطالب أنفسهم ويكون هناك معايير محددة لالستفا           

  .هناك برامج تشغيليه للطالب من قبل المؤسسات األهلية تساعد الطالب على توفير دخل ولو رمزي له 
  

كما أشار المشاركون إلى ضرورة فتح مراكز جامعية بديلة عن وجودها في جنين لجامعة النجاح والقـدس                 

حيث أن  ) الزبابدة،ميثلون،قباطية( حتى في اإلغالق مثل      المفتوحة في إحدى القرى التي يسهل الوصول أليها       

جامعة النجاح قامت بفتح فرع بديل لها في جنين ولكن هذا لم يحل المشكلة الن جنين مثل نابلس مغلقة وال                    

يستطيع الطالب الوصول أليها فلو كان هذا الفرع البديل في إحدى القرى المذكورة لتمكن الطالب من الدوام                 

  .ن انقطاعبسهولة دو
  

كما طالب المشاركون أن يكون هناك فرع بديل عن مدرسة سيلة الظهر الصناعية في بلدة متوسـطة بـين                   

قرى جنين حيث أن هذه المدرسة توجد في أقصى جنوب قرى جنين وهذا يصعب على الطالب الوصـول                  
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كذلك بعد موقعهـا    أليها خصوصا في ظل الظروف الحالية وكذلك تكون المواصالت مرتفعة على الطالب و            

  .يجعل االنتظام بالدوام للطالب صعب جدا في ظل الظروف الحالية
  

وبالنسبة للمدرسين فقد طالب المشاركون أن يكون المدرسين من نفس المنطقة التي يدرسون فيها ليتمكنـوا                

نة فقد ذكر أحد المشاركين من إحدى القرى أن الصف األول خـالل الـس             .من الوصول لمدارسهم بسهولة     

الماضية لم يدرس سوى شهر أو شهرين وذلك كون المدرسين من مناطق بعيدة فلم يتمكنوا مـن الوصـول                   

وهذا خلق مشاكل تعليمية لدى طالب الصف األول األساسي في هذه السنة وانعكـس أثـرة              .نتيجة اإلغالق   

إليجاد كادر متطـوعين    وقد اقترح المشاركون في هذا المجال أن يكون هناك تمويل           .على السنوات الالحقة    

  .من الخريجين العاطلين عن العمل ليسدوا النقص في حالة تغيب المدرسين

كما طالب المشاركون إضافة غرف صفية للمدارس وإقامة فرع علمي وأدبي في المدارس لقـرى شـرق                 

الية فقد  جنين حيث أن الطالب في هذه القرى يكملوا تعليمهم الثانوي في مدارس جنين ونتيجة للظروف الح               

اصبح صعب جدا على الطالب الوصول لمدارسهم وذلك بسبب اإلغالق وكذلك وعـورة الطريـق بـسبب                 

وهذا انعكس سلبا على بعض الطالبات حيث أن عدد منهن ترك الدراسة بسبب هذه              .إغالق الطريق الرئيس    

  .المشاكل
  

  :في مجال الصحة

في قرى شرق جنين والجنوب ويكون دوامه       ضرورة إيجاد مركز صحي أولي شامل طوارئ وغرفة والدة          

الن هناك العديد من حاالت الوالدة تمت على الحواجز العسكرية وداخل السيارات لعـدم وجـود                . ساعة 24

وفي ظل الظروف الحالية يكون صعب على المرأة الحامل         .سيارة إسعاف أو مركز صحي في هذه المناطق         

بالحمل والفحص بسبب وعورة الظـروف الطـرق وكـذلك          الذهاب إلى جنين ألجراء المراجعات الخاصة       

  .سلوك طرق التفافية
  

وكذلك أشار المشاركون إلى ضرورة وجود وحدة غسيل كلى وقسم لمرضى الثالسيميا في منطقة متوسـطة         

بين جنين وطوباس بديلة عن الذهاب إلى جنين حيث    على المرضى المراجعة في ظل الظروف الحاليـة                    

  .وا الوصول للعيادات في جنينوكذلك ال يستطيع
  

وكذلك طالب المشاركون بضرورة وجود سيارة إسعاف مجهزة تخدم شرق وجنوب جنين حيـث أضـاف                

المشاركون أن وجود سيارة إسعاف يحل نصف هذه المشاكل الن نقل الحاالت الطارئة للمـشفى بواسـطة                 

فهنـاك  . بمرور السيارات الخاصة   اإلسعاف اسهل وأسرع من نقله بسيارة خاصة حيث أن الجيش ال يسمح           

حاالت مرضية عديدة توفيت على الطرق أثناء نقلها إلى المشفى بسيارات خاصة مما سـبب فـي تـأخر                   

  .وصولها في الوقت المناسب وهذا نتج عنه الوفاة
  

وفي مجال الصحة أضاف المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك مركز مجهز لحفـظ المطـاعيم خـارج      

 منطقة تخدم قرى جنين وطوباس في ظل الظروف الحالية وإذا استمر الوضع الصحي على               مدينة جنين في  

  . ما هو عليه فسيكون هناك نقص في المطاعيم لألطفال بسبب اإلغالق وهذا ينعكس سلبيا على صحة الطفل
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حيث وكذلك أشار المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك أدوية لألمراض المزمنة بسعر رمزي أو مجانية                

أشار أحد المشاركون انه خالل االجتياح األول لجنين عانى مرضى السكري من نقـص األنـسولين فـي                  

  .الصيدليات وهذا خلق مشاكل صحية لهم
  

  :في مجال توفير فرص العمل

أشار المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك مشاريع صغيرة للفقراء والمهمشين مثل مشروع بقالة لـسيدة                

شروع تربية األغنام لرب أسرة عاطل عن العمل وكذلك أشار المشاركون إلـى أن قـرى                أرملة أو دعم م   

خصوصا وان المواد الخـام  ) مخلالت وغيرها(جنين وطوباس بحاجة لمصنع ألبان واجبان ومصنع معلبات         

لهذه المشاريع متوفرة في هذه المنطقة حيث أن هذا يخلق فرص عمل وكذلك يشجع الزراعة الن المـزارع                  

  .من سعر جيد لمحاصيله يض
  

وكذلك طالب المشاركون إلى ضرورة إيجاد عمل للمعاقين المؤهلين مهنيا حيث قال الشخص المعاق الـذي                

شارك في المجموعة انه مؤهل مهنيا ولكن لم يجد فرصة عمل لغاية اآلن حيث ينظر إليه أرباب العمل على                   

ايط تشغيله ولكنه دفع له مبلغ ال يعطي مواصـالته  انه معاق وغير منتج وقد حاول أحد أصحاب العمل المخ         

  .وهذا استغالل للمعاق
  

  :في مجال الزراعة

أشار المشاركون إلى عدة نقاط في مجال الزراعة وهي حفر آبار مياه زراعية وهذا ضروري خصوصا أن                 

رض منطقة قرى جنين وطوباس هي قرى زراعية بالدرجة األولى فحفر البئر يـؤدي إلـى اسـتغالل األ                 

  .وزراعتها اكثر من مرة في السنة ويوفر فرص عمل عديدة للعمل في الزراعة
  

وكذلك طالب المشاركون إلى ضرورة أن يكون هناك استصالح لألراضي البور وهذا يزيد مـن مـساحة                 

األرض الزراعية ويوفر فرص عمل ويزيد دخل األسر حيث قال أحد المشاركين انه لو تم دعم هذا المجال                  

زارع الذي يستصلح أرضه يقوم بزراعتها وحفر بئر بها واالستفادة منها والحصول علـى مـصدر                فان الم 

  .دخل ولو بسيط
  

وكذلك أشار  المشاركون  إلى أن هناك مشكلة في المجال الزراعي وهي التسويق فقـد قـال المزارعـون                    

عر بكون جيد وآخـر يكـون       أي موسم الس  ) الزراعة في بلدنا مثل لعبة القمار       (المشاركون في الورشة أن     

السعر قليل جدا  فلو أن هناك تسويق لضمن سعر جيد للمزارع وبالنسبة لزيت الزيتون فقد قل المـشاركون                   

أن زيت الزيتون ثروة وطنية فلو تم تسويقه بشكل جيد لحل مشاكل العديد من المزارعين  الذين ينتجون هذا                   

  .المحصول بكثرة وال يستطيعون تسويقه 
  

طلب المشاركون إلى ضرورة إيجاد تعاونيات زراعية تعمل على دعـم الفـالح وتـوفير البـذور                 وكذلك  

واألسمدة واألدوية واإلرشاد وتوفير قروض للمزارعين بدون فائدة خصوصا في ظل الظروف الراهنة حيث              

نه لم يتم   أصبحت الزراعة البديل لمعظم  العائالت عن العل داخل الخط األخضر حيث قال أحد المشاركين ا               

إعطاء دعم للمزارعين في مجال البيوت البالستيكية مثال فهذا يوفر دخل جيد لألسرة  ويزيد من عدد األيدي              

  .العاملة 
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في هذا المجال اجمع المشاركون من قرى جنين وطوباس أن هذه المنطقة بحاجـة              : في مجال البنية التحتية     

رى وكذلك طالب المشاركون بإقامة شبكة ميـاه أو         إلى شبكة صرف صحي حيث ال يوجد شبكة في هذه الق          

توفير خزانات  مياه كبيرة شرق جنين حيث أن هذه القرى ال يوجد به سوى آبار ارتوازية غير مـستعملة                    

شيكال  وهذا مكلف جدا فـي ظـل          ) 120( بطريقة جيدة حيث قالت إحدى المشاركات أن تنك الماء يكلف           

ركون أن شق طريق جديدة حاجة ملحة في ظل الظروف الحالية وكـذلك  الظروف الحالية  وكذلك قال المشا     

تعبيد طرق قائمة حيث أن معظم الطرق غي جنين وطوباس أما مغلقة أو مجفرة وهذا يجعل الوصول إلـى                   

المدارس أو الذهاب إلى المدينة صعب جدا وخصوصا في الشتاء ألن الطرق الموجودة حاليا هـي طـرق                  

  .غالق الطرق الرئيسية من قبل الجيش اإلسرائيلي ترابية بسب تحفير أو إ
  

وكذلك أشار أحد المعاقون إلى ضرورة عمل ممرات خاصة وحمامات للمعاقين في المدارس لتسهيل انتظام               

  .المعاقون في التعليم 
  

وبالنسبة للكهرباء فقد طالب المشاركون من قرى غرب جنين إلى ضرورة عمل وصيانة وتجديـد للـشبكة                 

إحدى القرى ال زالت تستخدم الماتورات لإلنارة وإذا تعطل الماتور تنقطع الكهرباء عدة أيام حتـى          حيث أن   

وبالنسبة لبقية القرى وطوباس فقد تم شبك منطقة طوباس بالكهرباء القطرية من عـدة أيـام                .  يتم تصليحه   

يـتم قطـع التيـار      فقط ولكن بعض قرى  جنين بحاجة لمحوالت كهرباء إضافية لتقوية الكهربـاء حيـث                

  .الكهربائي عن مناطق وتشغيله لمناطق أخرى وذلك ن المحول الموجود ال يكفي 
  

  :األفكار والمقترحات 

  .إقامة برامج تثقيفية وتوعوية لألطفال والنساء في مجال سالمة الطفل الجسدية والنفسية -1

  .عقد دورات إسعاف أولى بحيث يكون التركيز على الجانب العملي -2

  .عقد دورات كمبيوير لالوالد في المرحلة االساسية واالمهات -3

  .إقامة صندوق الطالب الجامعي -4

  .إقامة تعاونيات مجتمعية في جميع النواحي -5
  

   مخاوف المشاركين من عدم نجا المشروع 

 أن يكون هناك فئوية وواسطة لالستفادة من المشاريع حيث تكون جهة أو حزب هو الذي يسيطر علـى                 -1

عدم وضوح امور العمـل     -2المشاريع وال يعلم افراد المجتمع المستهدف فهن ال تستفيد الفئة المستهدفة            

  .من الناحية الفنية واإلدارية 

  .الخوف من عدم متابعة والتزام الجهة الداعمة للمشروع وهذا يجعل المشروع غير ناج وال يحقق هدف -2

  .من تنفيذ المشروع حيث ال تكمل المشروع حتى تحقق الهدف منهالخوف من عدم التزام الجهة المستفيدة -3 

 عدم مقدرة الناس المستهدفين من الوصول للجهة الممولة وهذا يجعلهم يسمعون من أناس محدودين وهذا                -4

  .يجعلهم غير مطلعين على حاجات الناس الحقيقية 
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  ):6(ملحق رقم  
  :حاالت دراسية

  عن العمل                     رب أسرة عاطل :الحالة األولى
  

 عام وهو رجل ذو وضع صحي سيئ ويعاني من أزمة صدرية قـضى أبـو                56يبلغ أبو حمزة من العمر      

حمزة شبابه خارج البالد حيث قضى حياته في جنوب لبنان مع منظمة التحرير وبعد فترة انتقل إلى األردن                  

ثم عاودته األقدار إلى وطنه حيث يقول انه لقـي          وتزوج هناك من أم حمزة التي هي في األصل من قريته            

التهميش حيث المعاناة في الغربة والمعاناة ويقول أبو حمزة طول حياتي بحلم ببيـت ملـك يـضمني أنـا                    

 فرد جميعهم على مقاعد الدراسة إال االبن األكبر فهو          11وأوالدي وامرأتي حيث يتحمل أبو حمزة مسؤولية        

ابني حمزة رسب حاله في الثانوية بالعمادة عشان يروح يشتغل فـي إسـرائيل              (كما قال والدمع يمال عيناه      

هذا ما قاله أبو حمزة حيث قال انه سوف يحاول كل شيء ليستطيع من اجـل أن                 )  ويؤمن مصروف الدار    

  يؤمن التعليم المناسب ألبنائه 
  

  :تتكون عائلة أبو حمزة من :معلومات عامه عن األسرة 

   سنة          درس لغاية الصف السادس56أبو حمزة عمره :األب

   سنة                   درست للصف الخامس47عمرها :أالم

  /األبناء

  مساعدة صيدلة : سنة                       طالبة في كلية الطيرة للبنات 21وفاء 

  ة قلقيلية سنة                        طالبه سنة أولى كلية الشريع20أمل 

  يعمل في إسرائيل/ سنة                       ترك المدرسة من الثانوية العامة19حمزة 

   سنة                        طالب ثانوية عامة توجيهي18ياسر 

   سنه                        طالبه أول ثانوي 17أيمان 

  ع سنه                      طالبة في الصف التاس14فاطمة 

   سنة                     طالبة في الصف السابع12ضحى 

   سنة                      طالب ثالث أساسي8مؤمن 

   سنوات                  ـــــــــ3كوثر 
  

يعيش أبو حمزة هو وأسرته في بيت مستأجر مكون من ثالث غرف مطبخ وحمام على الطراز القديم جـدا                   

  . جة صغيرة وقديمة وخزان مياه وحفرة امتصاصويوجد بالبيت تلفزيون وثال
  

  :تاريخ األسرة االقتصادي واالجتماعي 

وعمل مقاول بناء عنـده  عـدة بنـاء          ) الشهابية  ( عاش أبو حمزة بعد أن تزود  في قرية من قرى الكرك             

حمزة  خشب و خالطة وكان مقاول صغير يعمل ويكفي نقسه وعياله وكان يعيش في بيت باألجار  يقول أبو                   

  .كان العمل مكفي والحمد هللا وكنت ابعث المي في البلد فلوس وقت ما أوفر 
  

 سنة رجع أبو حمزة إلى بلده وعمل في داخل  الخط األخضر وكان اكثر المرات ما يحصل علـى                    15وبعد  

يا دوب  راتبه إال بعد عدة اشهر وبعد فترة انتقل إلى العمل في البناء في مدينة جنين كان يحصل على راتب                    
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يكفي عائلته الكبيرة المتطلبات األساسية الضرورية للحياة وفي ظل الظروف واألحداث توقف العمل الـذي               

 1000كنت اعمل به في جنين منذ سنة واكثر مما اثقل عبء الديوان علي انكسر على اجره بـين حـوالي                     

  دينار باإلضافة إلى فواتير الكهرباء 
  

ل أنا يا دوب اقدر أوفر لقمة األكل لألوالد بهذه الظروف والده الكبير حمـزة               يقول أبو حمزة اهللا اعلم بالحا     

ترك الدراسة وتوجه للعمل داخل الخط األخضر وهو يواجه خطر كبير على حياته في هذه الظروف ألنـه                  

يبكي أبو حمزة حرقته على ولده ألنه انحرم من اقل حـق            " ينام هناك تهريب حتى يساعدنا في المصاريف        

  ".حقوقه وهو التعليم وضحى فيه بسب الظروف العائلية من 
  

أبو حمزة رجل مثقف مع انه لم يدرس للصف السابع  يقول أبو حمزة أن الحياة الذي عاشـها تعلـم منهـا                       

  .الكثير ويقول الحمد هللا فكر موجود ولكن حظ في الدنيا غير موجود 
  

 سنة  وسافرت عنـده      21 حمزة وكان عمرها     أم حمزة درست للصف الخامس االبتدائي ثم تزوجت من أبو         

أنجبت منه وفاء وأمل وحمزة  ثالثة أطفال  متعافين          " ابن عمتها   " على األردن تقول أم حمزة انه قريب لها         

 بنات ثالثة أوالد البنت الكبيرة  وفاء        6،   ) 9( وراء بعض كبروا  مع بعض ثم بعد هيك  جبنا هالعش كله            

ة ودرست الفرع العلمي  هذا كان قبل االنتفاضة في جنين لكن بعد ما نجحـت                 كانت ذكية كثير في المدرس    

في التوجيهي قعدت سنتين ما قدرنا ندرسها في الجامعة وكنا نقدم للوكالة ما  كانوا يقبلوا بعـدين اهللا يـسر                     

حت بالفرع  وهذه السنة قبلوها في كلية الطيرة للبنات مساعد صيدلي لمدة سنتين ، أمل كانت اقل ذكاء ، نج                 

األدبي التحقت كذلك األمر بعد السنة واكثر  من نجاحها في كلية الشريعة بقلقيلية  والبنـات طبعـا بـدهن                     

  .مصاريف المعيشة في هذه الكليات بدهن مصروف بيت ثاني 
  

أيمان بنت ذكية وشاطرة كثير لكن حظها قليل بدها تروح علمي بس غير موجود في المدرسة البلـد فـرع                    

  .لى مدينة جنين ما بنقدر نوديها تدرس الن هذا بكلف كثير باإلضافة لصعوبة الطرق واإلغالق علمي وع

  .ياسر يدرس في البلد فرع أدبي وهو مش داير فكره للدراسة لكن األب مصر أن يكمل تعليمه 
  

أما حمزة اهللا يرضى عليه  ترك المدرسة من الثانوية ورسب نفسه عن قـصد لمـساعدة األسـرة علـى                     

صاريف البيت وضحى بنفسه وتعليمه حتى يساعد إخوانه في تعليمهم بقول حمزة الزم واحد يضحي مـن                 م

  .هالعيلة 
  

تضيف أم حمزة أن باقي األوالد في المدرسة واهللا اعلم كيف نوفر أقساطهم ومصاريفهم حيـث أن األوالد                  

   .يذهبون إلى المدرسة بدون مصروف واألوالد تعودوا وبطلوا يطلبوا مصروف

  .ياسر يعمل بعد الدوام أي عمل يتوفر وكذلك يعمل مع والده في كرم الزيتون 
  

  :دخل األسرة 

يقول أبو حمزة أن الوضع االقتصادي لألسرة رديء  جدا حيث انه يحاول توفير المواد األساسية فقط  ألنه                   

ضر فهو عمـل غيـر      ال يوجد دخل ثابت لألسرة  حيث يعتمد الدخل فقط على عمل حمزة داخل الخط األخ               

  .ثابت ومتقطع 
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يقول أبو حمزة انه يتمنى أن تهتم بهم جمعية وتدعمهم بمشروع صغير  يكون مصدر دخل لألسـرة مثـل                    

  .أغنام أو دواجن
  

  : الوضع الصحي

ويقول أبو حمزة فـي     . يعاني أبو حمزة من أزمة صدريه في مجرى التنفس وتشتد حدتها في فصل الشتاء               

في معنا تامين صحي لكن التامين ال يغطي  تكـاليف عـالج             … بدون طقم أسنان     سنين   3صلي  ( ضحك  

  . صحة أم حمزة متوسطة فهي تعاني من روماتزم وال تستطيع المشي لمسافات بعيده ) األسنان 

أبو حمزة في حالة مرض أحد من العائلة يضطر إلى التوجه إلى طبيب خاص وهذا مكلف جدا لذلك                  : يقول

وجـع  …تخفـيض الحـرارة   (ذهاب إلى المدينة يشتري من الصيدلية بعض األدوية األساسية          عندما يقوم بال  

 أيام في األسبوع وفي حالة اإلغـالق ال تـداوم           3وذلك الن العيادة التابعة لوزارة الصحة تداوم        ) …الرأس

  .أبدا
  

يقول أبو حمـزة    . ساعات يوميا في المساء    3يوجد في البلدة عيادة لطبيب خاص من قرية دير غزالة يداوم            

حتى لو ذهبنا إلى دكتور العيادة الخاصة أو عيادة وزارة الصحة ففي معظم األوقات ال يتـوفر فيهـا دواء                    

ال يوجد مختبر في البلد وال حتى في القرى المجاورة وتضيف أم حمزة انه ال يوجد عيـادة                  .والخدمة سيئة   

رأة الحامل صعوبة في الوالدة خاصـة سـاعات         أن تجد الم  .والدة للسيدات الحوامل في منطقة شرق جنين        

  …الليل حيث يرفض أي سائق مرافقتها خوفا من الطرق واإلغالق 

  :عالقة األسرة في المجتمع المحلي
  

وصدف أن قام المجلس القروي بالحارة باإلعالن       .ال يوجد لعائلة أبو حمزة عالقة بمؤسسات المجتمع المحلي        

بو حمزة انه توجه وسجل اسمه ونال مشروع استصالح من قبـل            عن مشروع استصالح لألراضي يقول أ     

رفـضوا إعطـائي حفـر      (يقول أبو حمزة    .اإلغاثة الكاثوليكية وتضمن المشروع السنا سل وتسيج األرض         

خزان واستصالح وكانت النتيجة أن األرض يجب أن تكون مطوبة مع العلم انو ارضي مش كلها مطوبـة                  

ا يشجع االستيطان ألنهم ال يريدوا أن تصلح األراضي الغيـر مـشمولة              وهذا طبع  48وطقع على حدود أل     

وهـذه المـرة الواحـدة      ) …بعرف ناس جنبي ما بحتاجوا هذا الخزان وأعطوهم إياه          (ويضيف  ) بالطابو  

  …والوحيدة التي تلقى منها أبو حمزة مشروع من المؤسسات العاملة وكانت بالصدفة
  

العيلة كبيرة  (دي نسوي تابع لإلغاثة الزراعية لكنها ال تشترك فيه معللة ذلك            تقول أم حمزة انه يوجد بالبلد نا      

أنا بخبز على الحطب،وبغسل على أيـدي ال يوجـد          …بدها شغل يا دوب الحق عليهم غسيل وخبز وتنظيف        

في معنا كرت مؤن وبطلعلنا كل وين وين كيس طحين ورز ال يأكل افـضل               ( وتضيف  ) .…عندي غسالة 

ويقول أبو حمزة انه محتاج أن يعمل مشروع صغير ي يعيش منه هـو              )  والسكر والزيت  شيء هو الحليب  

وأوالده مثل بركس يربي فيه أغنام أو دواجن ويضيف انه صحيح انه قد قام باستصالح أرضه لكنها صعبه                  

غل لو أعطوني خزان ماء فأنا بشتغل في األرض وبـش         ( قائال:جدا والوصول إليها اصعب وتفتقر إلى الماء        

أضاف أبو حمزة انه ال يوجد عدالة اجتماعية بالتوزيع بسبب تفشي المحسوبية والواسطات التي              ) معاي ناس 

تقف في وجهه ووجه أناس كثيرين مثله أضاف انه تجب على كل المؤسسات أن تعمل دراسة لتكون بدراية                  

  .كاملة الحتياجات الناس الذين يستحقون الخدمة والمساعدة الحقيقية 
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لت أم حمزة لو أن المؤسسات المحلية تساعد العاطالت عن العمل في عمل مشغل خياطة صـغير بـدل                   وقا

  .استغالل أصحاب المشاغل وغالبا ما تكون هذه المشاغل تابعة ألشخاص من إسرائيل 
  

  :احتياجات أسرة  أبو حمزة 

  .الد  المساعدة في إنشاء مشروع صغير لتوفير عمل وتأمين مصاريف البيت واألو-1

  ).اثنين في الجامعة ( أفراد 7 المساعدة في دعم التعليم نظرا إلى انه يقوم بتعليم -2

  . المساعدة في إكمال الخزان الذي بدأ بحفره في أرضه-3

  ).…طحين،سكر،زيت،أرز،(دعم السلة الغذائية من-4
  

يـة كافـة المـصاريف      يضيف أبو حمزة انه لو أن ابنه ال يعمل بصورة غير متقطعة فأنه ال يستطيع تغط               

هذا حكي فاضي ما بقدر لوحده الزم أوجد مشروع أتساعد          ( وإيجار البيت وتعليم ومصاريف أساسية ويقول     

  )أنا وهو حتى نقدر نعمل ونعيش
  

  :األولويات

أكد أبو حمزة وأم حمزة على األولويات التي خرجنا بها من الورشة حيث اجمعوا أن االحتياجـات األوليـة         

  :للناس هي

  :     توفير فرص عمل عن طريق-1

  )…بركس لتربية األغنام،الدواجن،(مشاريع صغيرة مثل إنشاء -

  .إنشاء مشاغل خياطة لتوفير عمل للبنات العاطالت عن العمل -

  .الدعم في إنشاء خزان مياه لزراعة األرض وتوفير فرص عمل -

  : التعليم-2

  .المنح الدراسية للطالب الجامعيين -

  .األقساط المدرسية -

  .افة صفوف للفرع العلميإض -

  : الصحة-3

  .إنشاء عيادة والدة في منطقة شرق حنين تخدم قريتهم والقرى المجاورة -

  .وجود صيدلية يتوفر بها عالج بصورة دائمة -

  . ساعة24المساعدة في إقامة عيادة طوارئ تداوم  -

  : الزراعة-4

  .توفير قروض زراعية -

  .توفير دعم لخزانات المياه -

  .ي واشتال وأدوية زراعيةتوفير إرشاد زراع -

  : البنية التحتية-5

ألنه ال يوجد في البلد دائما حفر امتصاصية وعند النضح ندفع خمسين            (وجود شبكة صرف صحي      -

  ) شيقل للتنك وهذا مكلف جدا لنا 

  . فتح بئر مياه ارتوازي في البلد  -
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 ألنه يوفر فرص عمل كثيرة      يقول أبو حمزة انه على استعداد لتقديم أي خدمه مقابل فتح بئر ارتوازي            

ومـا  ( للناس فيقوموا  بزرع  األرض زراعة مروية واالستغناء عن العمل داخل إسرائيل مـضيفا                

  … )بضطر أودي ابني ينام تحت الشجر مهرب داخل إسرائيل حتى يؤمن لنا دخل 

  
  :دراسة الحالة الثانية

  عرابة           أسرة تعيلها سيدة أرمله  
  

 أوالد تكفلت   8 سنة توفي زوجها قبل سنتين وترك لها         48تبلغ من العمر    ) أم محمد (طمراوي  السيدة مائسة   

  .وجميع أبنائها في المدارس والجامعات وتصر أم محمد على تعليم أوال دها مهما كلفها األمر . بإعالتهم

  :أسماء األسرة 

  ربة بيت   سنة   48 مائسة محمد طمراوي            -1

  )متزوجة(طالبة جامعة    سنة          22عساف               زكيه خيري -2

  طالب سنة أولى كلية الهندسة     سنة19 محمد خيري عساف              -3

            طالب توجيهي  سنة18 إبراهيم خيري عساف             -4

   سنة           طالبه في الصف العاشر16 نورا خيري عساف                -5

   سنة           طالب في الصف التاسع15 نور الدين خيري عساف          -6

   سنة           طالب في الصف السابع13 مصطفى خيري عساف           -7

   سنة           طالب في الصف الخامس االبتدائي11 ايمن خيري عساف                -8

     طالب في الصف الثاني االبتدائي سنوات     8 حسن خيري عساف              -9
  

تسكن العائلة في بيت ملك متوسط الحالة يقع شرق قرية عرابة وهو بعيد عن الطريق الرئيـسي وطريقـه                   

  .وعرة وال يوجد إنارة في الشارع المؤدي له ويعانون منه كثيرا في فصل الشتاء 

  :تاريخ األسرة االقتصادي واالجتماعي
  

 شـيقل   2000-1500ته داخل الخط األخضر وكان معدل دخلهم في الشهر بـين            كان الزوج يعمل قبل مما    

بعدين بعث النا اليهـودي الـي   ( دينار أردني تقول أم محمد 1000وتوفي أبو محمد تاركا وراءه دين بقيمة     

مع العلم انه في اليوم الي      …  شاقل   2000كان يشتغل عنده أبو محمد أجرة شهر كانت البو محمد ونقصهن            

  ) شاقل10 فيه أبو محمد ما كان في جيبو سوى توفى
  

وهكذا تحملت أم محمد عبئ تسديد الدين الذي تركه زوجها ،عملت أم محمد بعد وفاة زوجها فـي مـشغل                    

للخياطة وبعدها بدأت العمل على ماكينة خياطة خاصة بها وقالت أن شغل الخياطة هـذه األيـام قليـل الن                  

دها قمت أنا وزوج ابنتي  بشراء بقرة واشتغلت معـه علـى حـصه               أضافت بع .الناس تفضل شراء الجاهز   

واصبحن بقرتين لها واحدة وله واحدة وهذه البقرة هي مصدر الدخل الوحيد حيث يـدخل علـيهم بالـشهر                   

  . شاقل700حوالي 
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 في الفصل األول لم تستطع توفير القسط له وفـي الفـصل             92الولد الكبير نجح بتفوق وحصل على معدل        

هو يدرس في قسم الهندسة وأقساط هـذا        )كانت عندي أساور ذهب بعتها ودفعت قسط الجامعة       ( قالت   الثاني

  .الفرع مرتفعة،وقد ساعدهم عمه الموجود في األردن في دفع القسط الثالث 
  

لو يصح لنا دعم ونبني بركس للبقر النوا أنا واخوي في الجامعـة فـي الـسنة                 :( إبراهيم طالب التوجيهي  

إبراهيم يساعد في توفير القليل من مصروف البيـت  ) خواني في المدارس واحنا بحاجة لمصاريف     القادمة وأ 

من خالل عمله في أوقات الفراغ في الزيتون أو األرض باألجرة تقول أم محمد أنها تشتري الـضروريات                  

وفر االحتياجـات   وان أوالدها بحاجة إلى أشياء كثيرة لكنها ت       ) البالة(ألوالدها من مالبس وأحذية من سوق       

في المدرسة لم يدفعوا األقساط وقد ذهبت إلى المدير طالبة منه أن يعفيهم من الـدفع ولكـن كمـا      .األساسية

  ). شاقل حتى ادفع أقساط األوالد4كنت اجمع ثمن قناني الحليب وأبيع القنينه بـ :(تقول) على الفاضي(قالت
  

وأحيانا بطلب  ( قرطاسية غالية وال يستطيع توفيرها      مصطفى في الصف السابع يقول أن أدوات المدرسة وال        

  ) .منا األستاذ مالبس رياضة وألوان بس أنا ما بقدر اشتريها

  

حسن االبن األصغر في الصف الثاني األساسي يقول بأن صفه كله باطون وبنطلونه يتسخ دائمـا لكنـه ال                   

  .يستطيع تبديله كل يوم 

  

أنا بحاجـة إلـى     ( ن وقلت يقول أن كل شيء ضروري بالنسبة لنا          أما نور الدين الذي يحمل في عيونه حز       

بوط رياضة وأخي بحاجة إلى مالبس وأخي الثاني بحاجة إلى قرطاسيات وكلنا بحاجة إلى لتـوفير أشـياء                  

  ) ضرورية ولكن أمي ما بتقدر توفر لنا هذا كله

 25الموجودة في األردن مبلـغ      فقول أم محمد انه العام الماضي جاء إلى عرابة عن طريق  رابطة عرابة               

  ) وزعوها على حسب غاياتهم(ألف دينار وزعوها على طالب الجامعات لكنهم لم يصلهم أي دينار 

  :عالقة األسرة بالمجتمع المحلي 

  

وقـد  . عالقة العائلة في المؤسسات قليال ألنها ال تعرف كيفية التوجه للمؤسسات وطلب المساعدة   منهـا                  

لـم  (شؤون االجتماعية من اجل التسجيل ولكنهم طلبوا منها الرجوع مرة أخـرى فتقـول             ذهبت إلى مكتبة ال   

تتلقى العائلة مساعدة من    )…ارجع ألنهم لو بدهم يعطوني كان أعطوني من أول مرة وبعدين الطريق صعبه              

 وقد طلبت أم محمد من جاره لهـا       ) طحين سكر زيت وأرز   (الهالل الحمر يوزع عليهم مرتين فقط ال غير         

تقول أم محمد أما هذيك اليوم وزعـوا        ) انتو مش بحاجة  (تعمل مع اإلغاثة المساعدة فرفضت الجارة معللة          

  ) دوالر وإحنا عيله محتاجة ما أعطونا400على كل فرد 

  

ضاربينا بحجر كبير بقولوا انو عنا ارض لكن ما بعرفوا انو عليها مشاكل بالتقـسيم بـين                 (يضيف إبراهيم   

يد منها أي شيء في العام الماضي أخذنا قطعة ارض وزرعناها حمص لكن مـا اسـتفدنا                 أعمامي وما نستف  

  )منها شيء الن الدبابات فاتن فيها وأتلفن المحصول وما فيش تعويض
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وتضيف أم محمد أنها ال تعرف أحد للتوجه إلى المؤسسات لتستفيد من خدماتها وال يوجد لها واسـطة وال                   

أنا بتابع دراسـة أوالدي ألنـو األوالد مـا بـصيروا            (احبة مسؤولية كبيرة    يوجد وقت كافي لذلك ألنها ص     

  )باإلضافة إلى أعمال البيت والعناية بالبقرة لتامين لقمة العيش… شاطرين إذا ما درستهم 

  :الوضع الصحي

  

 عندهم  الجميع بحاله صحية ممتازة وتقول أنها ال يوجد       ) الحمد هللا بنعم على الفقير بالصحة     : (تقول أم محمد  

تأمين صحي وإذا مرض أحد تذهب به إلى طبيب خاص ختمنا بحث أم محمد بالتفكير باالحتياجات الطارئة                 

  :ألسرتها وللمجتمع فأجابت

  )ألنو عندما يتوفر العمل ما منحتاج لحد إلعالة أوالدي وتعليمهم(توفير فرص عمل  .1

  .توفير المنح الدراسية وأقساط للطالب الجامعيين .2

 مدرسية ومالبس للطالب الفقراء الذين ال يستطيعوا دفع األقـساط وتـأمين مـصروف           توفير أدوات  .3

  .المدرسة

  ).…الطحين،السكر،الزيت،األرز،(دعم المساعدات األساسية للحياة مثل  .4

المساعدة في تعويض الخسائر الزراعية التي نتجت من تدمير المحاصيل الزراعية من قبل الـدبابات                .5

  .اإلسرائيلية

  .للمساعدة في استغالل األرض والوصول أليها بسهوله ) تراكتور( زراعية توفير اله .6

توفير مدرسين من داخل عرابة الن األوالد اكثر األيام ما بداوموا الن معظم الدرسين من جنـين أو                   .7

  .إحدى القرى البعيدة ويتعذر عليهم الوصول للقرية بسبب اإلغالق 

  

  مخاوف العائلة من تنفيذ مشروع

  .المشروع مبني على الغايات والمحسوبيبات أن يكون  -1

  .عدم الوضوح في الوضع المالي -2

  .صعوبة التسويق وهذا يسبب خسارة -3

  .إغراق السوق بمنتجات منافسة لإلنتاج المحلي وبالتالي تدني السعر ويؤدي إلى فشل المشروع -4

باء ويقوموا بالعمل معهـا     أبناء أم محمد خلو قين ومتعاونين مع والدتهم فيساعدوها في تحمل األع           :مالحظة

) يذهب كل ما صح له فرصة  ويطق أي طقه فـي البلـد             (في بيع الحليب أو أي عمل آخر خاصة إبراهيم          

  . للمساعدة في مصروف البيت
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  ):7(ملحق رقم 
  :مقابالت فردية

 فـي    سنه ناشطة نـسويه    42تبلغ من العمر    .أم فيصل   _ ناديه غالب عاهد زكارنه     : مع السيدة    ):1(مقابله  

  قرى شرق جنين 

تمت المقابلة في بيت السيدة أم فيصل في قرية دير غزالة ،حيث قام الفريق بالتعريف بالبرنـامج وأهـداف                   

المشروع ،بعد ذلك بدأ الحديث عن الورشة المركزة التي عقدت وثم األولويات التي تم شرحها مـن قبـل                    

  .المشاركين

وجهة نظرها األهم في االحتياجات خاصة في الوضع القائم       أبدت أم فيصل اهتمام بجانب الصحة وكانت من         

  :،وأكدت أم فيصل على األولويات التي طرحت في الورشة وهي

  .الصحة -1

  .توفير فرص عمل -2

  .التعليم -3

  .الزراعة -4

  .البنية التحتية -5

أضافت انه يجب االهتمام بإقامة مركز صحي يشمل الطوارئ والوالدة وخاصة لقرى شرق وجنوب جنـين                

لم أن مجلس الخدمات في قرى جنين الشرقية وجد قطعة األرض وعمل جدوى اقتـصادية للمركـز                 مع الع (

  ) .ولكن ينقص الممول فقط

  -:حددت أم فيصل األولويات كاآلتي

  : الصحة  -1

  . ضرورة أيجاد مركز صحي الن هناك عدة حاالت وفاه ووالدات على الحواجز-

  .نوب جنين سيارة إسعاف مع كادر طبي تخدم منطقة شرق وج-

  :توفير فرص عمل  -2

  .للسيدات مثل إنشاء مصانع حلويات بيتيه وإنتاج منسوجات ريفية_عن طريق مشاريع صغيرة  -

إنشاء مصنع لقرى جنين الشرقية لتصنيع ألبان واجبان حيث أن هناك ثروة حيوانية قادرة على تـوفير                  -

  .المواد الخام وهذا يوفر فرص عمل للعديد من السكان

  :التعليم -3

الهتمام بتعليم وتأهيل المعاقين حيث قالت أم فيصل انه يوجد صعوبة في نقل المعاقين إلـى مـدارس                  ا -

  .داخل مدينة جنين

توفير مواصالت خاصة لنقل المعاقين لمركز التأهيل الموجود في قباطية أو إقامـة مراكـز إضـافية                  -

  .قابل رسوم رمزيةللمعاقين ليستطيع جميع المعاقين اخذ حقوقهم من الرعاية والتأهيل م

إقامة مدرسة ثانوية شاملة علمي وأدبي لجميع القرى الشرقية حيث يوجد قطعة أرضنا في دير غزالـة                  -

  .جاهزة إلقامة المدرسة ولكن ينقص الدعم المادي

االهتمام برياض األطفال وتوفير احتياجات األطفال من العاب وقرطاسية وأثاث ليتمكن األطفـال فـي                -

  .فيدقضاء وقت ممتع وم

  :الزراعة -4



 25

  :دعم المزارعين من خالل -

  .استصالح أراضى بور غير مستغلة حيث توفر فرص عمل ويحافظ عليها من االستيطان-1

حيث أن المزارعين يضطرون لترك الزراعة خوفا من عدم تسويق المنتوج من خالل             : تسويق الزراعة -2

ار وتدمير المزارع والتسبب له بالخسارة      ضرب السوق وأعراقه بمنتجات مماثلة مما يؤدي إلى تدني األسع         

  .الفادحة والفشل

  .دعم المزارع باألشتال والبذور واألسمدة والمبيدات-3

  :البيئة والبنية التحتية  -5

  .توفير شبكة مياه لمنطقة شرق جنين -1

  .حفر آبار مياه للزراعة وهذا يؤدي إلى تطوير الزراعة ويقلل البطالة  -2

  .لموجودة أصال في قرى جنينإجراء صيانة لشبكات المياه ا -3

تعبيد الطرق الموجودة بين القرى وشق طرق زراعية ألنه في ظـل الظـروف الحاليـة                :الطرق -4

  .أصبحت الطرق الزراعية هي البديل الوحيد أهم الستمرارية العيشة وتحدي المصاعب

  .المساعدة في توفير مبيدات لرش البراغيث والذباب -:أما بالنسبة للبيئة 

فيصل على مخاوف الناس وقلقهم من الفشل في المشاريع وتفشي المحسوبية أن هذا يحـصل فـي                 علقت أم   

أضافت انه إذا نجـح     .حال انعدام الرقابة وعدم المتابعة والتعتيم للمشاريع المقدمة وغياب الخبرة والخبراء            

  .المشروع فانه يمول نفسه ويستغني عن الدعم ويحفظ لنفسه االستمرارية

 والمحسوبية فإنها تحصل إذا إنعدمت الرقابة من المؤسسة الداعمة والمجتمع المحلي ويجب أن              أما الوساطة 

توضع قيود ومعايير للمستفيدين من خدمات المؤسسة عن طريق إجراء دراسة ويعطى المستفيد إذا انطبقت               

  .عليه المعايير 

  :مقترحات أم فيصل للمشاريع -

قامة بإزار مستمر لعرض المنتجات الحيوانية والنباتيـة        تسويق منتجات المرأة الريفية عن طريق إ       -1

  .واألشغال اليدوية 

  .معارض إلحياء التراث الفلسطيني من منتجات ريفية ومطرزات  -2

أيعزت أم فيصل قول المشاركين في الورشة بعدم وجود شبكة صرف صحي نهائي في قرى جنين                 -3

  .وطوباس

  ضو المجلس التشريعيع) ابو رشاد(برهان جرار: مع السيد):2(مقابلة 

  م بلدة ميثلون18/10/2002الجمعة 

للفلسطينيين هو إنهاء االحتالل ألنه في ظل الظروف الحالية ال          ) من وجهة نظره  (اعتبر أن الشيء الطارئ     

 أن توفير فرص عمل هو االحتياج األكثر إلحاحاً في منطقة قرى جنين وأشار إلى نسبة ارتفـاع                  ينجح أي مشروع وأضاف   

  .ة بسبب اعتماد معظم السكان على العمل داخل الخط األخضر البطال

  :في مجال توفير فرص عمل -1

  .عن طريق مشاغل خياطة وتطريز لتوفير فرص عمل للسيدات العاطالت عن العمل  -

إنشاء مصنع معلبات فهو من ناحية يوفر فرص عمل ومن ناحية أخرى يقوم بتـسويق المـواد                  -

  .يث أن هذه المنطقة زراعيةالخام الموجودة عند المزارعين ح
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دعم المشاريع الصغيرة عن طريق إعطاء األسر الفقيرة مشروع إنتاج حيـواني أو نبـاتي أو ماكينـة                   -

  .خياطة

  :في مجال التعليم -2

  .إضافة غرف للمدارس المحتاجة للصفوف -

  .المساعدة في دفع األقساط المدرسية والمساعدة في دعم القرطاسية -

  . الفقراء في بداية فصل الشتاءشراء مالبس شتوية للطالب -

  :المساعدة في دفع أقساط الجامعات ضمن معايير محددة -

  .أن يكون األب عاطل عن العمل-1

  .أن يكون عدد أفراد األسرة كبير-2

  :الصحة والبيئة -3

  .إيجاد سيارة إسعاف مع كادر طبي وأجهزة طوارئ تخدم قرى شرق وجنوب جنين -

  .توفير األدوية لألمراض المزمنة -

المساعدة في إيجاد أجهزة طبية للمرضى في الحاالت الصعبة عن طريق توفير مركز صـحي                -

  .شامل

  .المساعدة في توفير أطراف صناعية وعيون زجاجية لذوي الحاجة  -

  :أما بالنسبة للبنية

  .ضرورة توفير تراكتور مع تنك نضح للمساعدة في الصرف الصحي -

  ).محطة تكرير(أيجاد محطة لتنقية المياه -

  :لزراعةا -4

  .استصالح أراضى -

  .حفر آبار جمع -

  .مساعدة المزارعين في توفير أشتال وأسمدة وأدوية آالت رش  -

  .دعم الجمعيات النسائية الزراعية من اجل تسويق المنتجات الزراعية التي يقمن بإنتاجها -

  .دعم تسويق زيت الزيتون وتصديره للخارج -

  :كانت مقترحات السيد برهان جرار للمشاريع هي

  .تامين آالت نسيج وخياطة وتوزيعها على األسر المحتاجة لتوفير دخل لهم  -1

  .األشغال اليدوية(وتأمين أدوات للحفر على الخشب ) الكوافيره مثال(دعم السيدات المؤهالت مهنيا  -2

أضاف السيد أبو رشاد أن المجلس التشريعي على استعداد للتعاون مع أي مؤسسة تعمل من اجـل خدمـة                   

  .المجتمع

  :البنية التحتية -5

  :  في مجال البنية التحتية أشار إلى

  .ضرورة تعبيد طرق قائمة خصوصا أن الطرق الرئيسية في ظل الظروف الحالية مغلقة -

  .شق طرق جديدة تساعد وتسهل عملية التنقل بين القرى والمدن -

  .تأهيل أماكن ترفيهية لألطفال في القرى والمدن -
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فقد قال أن هذه المخاوف يمكن التغلب عليها إذا كان هناك تعاون بين             بالنسبة لمخاوف وقلق المشاركين      •

القائمين على المشاريع والمستفيدين  أما الخوف الرئيسي الذي يفشل أي مشروع هو الممارسات التـي                

 .يقوم بها االحتالل فهذه الممارسات تفشل أي مشروع في الوقت الحالي

  

   سنة43 عام يبلغ من العمر  مع الدكتور مشرف صادق طبيب):3(مقابله 

  .م طوباس20/10/2002

قام الفريق بإجراء المقابلة مع الدكتور مشرف في جمعية الهالل األحمر في طوباس وتم تعريـف الـدكتور              

بالبرنامج ومضمون الدراسة التي يجريها حيث قام بالترحيب وأبدى اهتمامه وأشـار بـأن توعيـة النـاس      

 هو االحتياج الحقيقي لشعبنا وقال أن توعية اإلنسان باإلضافة لتعليمه هي        وتثقيفهم وخاصة في مجال الصحة    

  :األهم وأتفق مع وجهة نظر المشاركين في الورشة أن األولويات المهمة والطارئة لناس هي

  .توفير فرص عمل  -1

  ).وتطرق إلى الصحة البيئية(الصحة -2

  ).البنية الفوقية ونظام الحكم(التعليم  -3

  .الزراعة  -4

  .لتحتيةالبنية ا -5

  .أكد الدكتور مشرف مرارا على االهتمام بالبنية الفوقية ،نظام الحكم،التعليم وتوعية اإلنسان وتثقيفه

  :توفير فرص عمل -1

  .االهتمام بالزراعة نظرا إلى أن منطقة طوباس وقرى جني هي زراعية  -

  .بناء بيوت بالستيكية للمزارعين يخلق فرص عمل -

  .وة الحيوانية تدر دخل ال بأس به وال تحتاج إلى مجهود كبيرتربية أغنام وأبقار حيث أن الثر -

  .توفير ماكينات خياطة للسيدات للمساهمة في رفع دخل األسرة -

إقامة مصانع للتعليب وذلك من اجل تسويق المنتجات أوال ولحماية المزارع من الخسارة وتوفير               -

  .فرص عمل للعديد من العاطلين ثانيا

  :الصحة والصحة البيئية -2

سألناه عن إمكانيـة تـوفير      (وفير مراكز صحية أولية في كل منطقة تشمل طوارئ وغرف والدة            ت -

وحدة لغسيل الكلى حسب ما طرحه المشاركون في المجموعة المركزة فاعتبره ضـرورة ولكنهـا               

تكلف أشياء كثيرة وال تستطيع أي مؤسسة لوحدها توفيرها كما أن وحدة غسيل الكلى تحتاج إلـى                 

 وفنية لكي تستمر ،وأضاف الدكتور أن المراكـز الـصحية يفـضل أن تكـون فـي                  كوادر طبية 

  .قباطية،يعبد،ميثلون وطوباس ألنها تخدم تجمعات سكنية

انه ليس من السهولة توفيرها في كل تجمـع         :كذلك بالنسبة لرأيه في أيجاد سيارة إسعاف في كل منطقة قال          

 ،ة وهذا مكلف ويحتاج إلى دعم كبير      ساع 24ي تعمل    موظفين لك  6قروي الن أي سيارة إسعاف بحاجة إلى        

  .أضاف انه يوجد في طوباس سيارة إسعاف كذلك في عرابة ويعبد وهذا كاف من وجهة نظره

  .عقد دورات إسعاف للطالب والموظفين وللسيدات في البيوت  -

  .إصدار كتيبات عن الصحة األولية توزع مجاناً على المواطنين -

  .ماكن النفايات وتحديد أماكن بعيدة عن المناطق السكنيةاأليئية أن يكون هناك ضبط أما بالنسبة للصحة الب
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  .إيجاد محطة للمياه العادمة وتنقيتها وإعادة استخدامها في الزراعة -

  :التعليم -3

  .أن يكون متطوعين لسد النقص في المعلمين نتيجة اإلغالق -

   .12التعليم المجاني لغاية صف  -

  .ط الجامعي خاصة للعائالت الفقيرةالمساعدة في توفير القس -

  .إضافة غرف صفية للمدارس لسد النقص -

التوعية المجتمعية عن طريق اإلرشاد والتوجيه وعقد دورات في مجاالت متعددة أهمها الصحة              -

  .والبيئة

  :الزراعة -4

  .االهتمام بالثروة الحيوانية -

  .حفر آبار مياه لتطوير الزراعة  -

  .المساعدة في توفير المقومات لهاالتوجه إلى الزراعة الصناعية و -

  :البنية التحتية -5

كانت وجهة نظره أنها مشاريع ضخمة وال تستطيع مؤسسات على تنفيذها وان هذه المشاريع تقوم               

  .على مستوى دول فقط

  :المخاوف في حالة تنفيذ المشروع

  .ةيقول ال يوجد مخاوف بالنسبة للمشاريع الصغيرة إذا وجدت الخبرة واإلدارة الجيد

  :مقترحات للمشاريع

  .شارع يربط بين جنين والخليل -1

  .محطة توليد كهرباء لالستغناء عن الشبكة القطرية -2

  .أضاف أن الدعم غير منتظم وال يمكن أن يستمر إلى األبد :مالحظة 

  
   سنة 39 مع السيد غسان درا غمة رئيس بلدية السيلة الحارثية يبلغ من العمر ):4(مقابلة 

) السلة الغذائيـة  (ارئ للناس هو توفير فرص عمل ودعم المواطنين والمساعدات الطارئة           اعتبر الشيء الط  

وقال انه يجب أوال توفير العمل والغذاء وبعد ذلك يسهل كل شيء الن اإلنسان يصل لدرجة ال يـستطيع أن                    

 التعلـيم أو    يوفر ثمن سداد فاتورة كهرباء أو تأمين الحاجات األساسية اليومية فكيف يستطيع أن يفكر فـي               

واتفق مع المشاركين في الورشة المركزة من حيث األولويات التي طرحوها ورتبها حسب             .القيادة أو التنمية    

  :وجهة نظره كاآلتي

  .أيجاد فرص عمل بديلة عن العمل داخل الخط األخضر من خالل  -1

  .مشاريع صغيرة فردية مثل تربية المواشي -

  .دعم المنتجات الريفية -

  .رف اليدويةورش صغيرة للح -

  .…مصانع صغيرة مخلالت ،حلويات،ألبان، -

 .إنشاء مشاريع مهنية صغيرة لتشغيل المعاقين ودمجهم بالمجتمع -
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  :التعليم -2

  :حيث أشار السيد رئيس البلدية إلى أن التعليم ينقصه الكثير مثل

  .نقص في الغرف بسبب زيادة نسبة المواليد -

  .بب ظروف اإلغالق نقص المعلمين وعدم التزامهم بدوام كامل بس -

  .التعليم الجامعي من حيث األقساط وصعوبة توفيرها لمعظم الطالب  -

  معاناة الطالب في الوصول للمراكز الجامعية ز -

  .االهتمام بتعليم المعاقين وتأهيلهم ودمجهم في المدارس -

  :الصحة والصحة النفسية -3

وف الحاليـة مثـل     أكد أن قرى جنين تحتاج إلى خدمات صحية طارئة وخاصة في ظـل الظـر              

  . ساعة 24مستوصف يشمل غرفة طوارئ ووالدة 

وتحدث عن األزمات والضغوط النفسية التي يعاني منها الناس بسبب األحداث واإلغالق وضرورة             

  .اإلرشاد والدعم النفسي للناس والتخفيف عنهم

  :الزراعة -4

  .استصالح األراضي وتشجيرها بالزيتون -

  .ا وتوفير سوق لمنتجاتها تشجيع الثروة الحيوانية ورعايته -

  .حفر آبار جمع للمياه للمساهمة في تطوير الزراعة المروية -

أكد على ضرورتها ألنها كانت الداعم لصمود النـاس فـي           ) السلة الغذائية (المساعدة الطارئة    -

  ).…أرز،سكر ،زيت،(فترات حرجة ويجب لن تحتوي على

  :أفكار ومقترحات للمشاريع

  .قرى غرب جنين يوفر مياه للشرب والزراعةعمل مشروع مياه مشترك ل -1

  .مشاريع الثروة الحيوانية المنتقاة -2

  :المخاوف في حالة تنفيذ مشروع

  .االحتالل ألنه هو العائق الكبير والوحيد ألي مشروع ممكن أن يواجهه اإلغالق والهدم  -1

 لمعرفة الفقراء   كيفية ترتيب سلم الفقر بأن يكون على أفكار شخصية وليس على الدراسات الحقيقية             -2

  .المهمشين والوصول للفئة المستهدفة

  :المحسوبية والواسطة -3

أيد المشاركون في الورشة وقال يجب أن تكون هنالك رقابة ومتابعة ألي مشروع في مراحله المختلفة وأنه                 

ن ال  ال يوجد عدالة في التوزيع وخاصة المساعدات لنفس العائالت دون البحث عن المحتاجين المهمشين الذي              

يصلهم شيء ،وكانت وجهة نظره لمشكلة الصرف الصحي أنها ال تعتبر من األمور الطارئة الحالية وذلـك                 

  .لوجود احتياجات أهم وأن نجاح مشاريع البنية التحتية يكون صعب في ظل الوضع السياسي الحالي

 هـو األهـم وان القـضايا        في نهاية المقابلة أكد مرة ثانية أن توفير مستوى جيد من الغذاء والعمل للنـاس              

  . األخرى من وجهة نظره تأتي فيما بعد
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  ):8(ملحق رقم 
  :الصعوبات والمشاكل التي واجهة البحث

ارتفاع تكلفة المواصالت ،عدم القدرة على الوصول لبعض المناطق         _الظروف الحالية وتشمل اإلغالق    •

  .في بعض األحيان

  . هناك بعض مسئولي الجمعيات أو األندية قد تغيرعناوين مسئولي المؤسسات كانت غير واضحة وان •

عدم التزام المشاركين بالمجموعة المركزة بالحضور وهذا ناتج عن الحصار والطوق األمنـي الـذي                •

  .فرض على مدينة جنين وقراها في يوم انعقاد المجموعة المركزة

على مدينة جنين فـي     عدم تمكن جميع المستفيدين من الحضور ناتج عن الطوق والحصار الذي فرض              •

ذلك اليوم لكن هناك مستفيد من جمعية الشهداء لم يحضر بالرغم من أن المسافة قريبة لمكان الورشـة                   

وكذلك قمنا باالتصال به والتأكيد عليه إال انه اعتذر يوم الورشة بسبب أن لديـه مطعـم وال يـستطيع                    

  .تركه

   

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

    

   

  
 
  
  



 

  

  برنامـج دراسـات التنميـة
  
  
  

  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  مدينة طولكرم وضـواحيـها

  

  

  

  
  هنادي أبو طاقة و محمد شحاده

  

  

  
  

  

  

  

  2002تشرين أول /أكتوبر

  
).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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  نبذة عن محافظة طولكرم : أوالً 
  

 كـم وعـن     93كرم في أقصى شمال الضفة الغربية بمحاذاة الخط األخضر، وتبعد عن القدس             تقع مدينة طول  

 كم ، ويمتد السهل الساحلي الفلسطيني أمام طولكرم ، التي ترتفع عـن سـطح                16 كم وعن البحر     53جنين  

  . م125 -55ر حوالي ـالبح
  

رة سواء في المباني والممتلكـات      وقد تعرضت المحافظة لعدة هجمات واجتياحات أدت الى الحاق أضرار كبي          

أو بالبنية التحتية إضافة الى عدد كبير من الجرحى والشهداء  ، فقد بلغ عدد المنازل المتضررة ما يزيد على                    

  ، وقد كانت قيمة الخـسائر اإلجماليـة          34 منزل أما المباني التي تم هدمها بالكامل فقد فاق عددها ال           1100

وقد تعرضت العديد من المؤسسات الرسـمية للتخريـب          $ 11.009.969 على   بالمباني ومحتوياتها ما يزيد   

مديرية التربية والتعليم وما يزيد عن عشرة مدارس ومكتـب المحـافظ ، مديريـة               ( والعبث بمحتوياتها مثل    

ضريبة الدخل ، مبنى البريد ومبنى الحكم المحلي والبلدية والمالية والمجلس التشريعي وغيرها من المؤسسات               

كما تعرضت العديد من المؤسسات األهلية للتخريب مثل الغرفة التجاريـة ، مقـرات التنظيمـات                ) الرسمية  

  .المختلفة ، اإلتحاد النسائي ، جمعية دار اليتيم  وغيرها 
  

 60 شـخص    2000 طفل بينما بلغ عدد الجرحى       12 شهيداً بينهم    116وصل عدد الشهداء في المحافظة الى       

ـ ـ، فيمـا بلغـت خـس     % ) 100 -30(  يتراوح ما بـين      ابون بعجز ـمنهم مص  اع الزراعـي  ـائر القط

  )2002،  طولكرم–اعية تمالشؤون االجوزارة مديرية ( . $ 11.013.630
  

ً ، 129030،  ) 1997لعام ( الفلسطيني بلغ عدد السكان حسب احصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء  فردا

  لتجمع والجنس والجدول التالي يوضح توزيعهم حسب نوع ا

  

 نوع التجمع ذكور اناث كال الجنسين
 حضر 30247 29432 59679
 ريف 27051 26329 53380
 مخيمات 7926 8045 15971
 المجموع 65224 63806 129030

  

  

 ، أن   1997 في المحافظة أظهرت بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعـام            بالنسبة للقوى العاملة  

 14.000 عامل وعاملة ، منهم ما يقارب        33963ي المحافظة موزعين على القطاعات المختلفة       عدد العمال ف  

عامل وعاملة يعملون داخل الخط األخضر ، وقد تجاوزت نسبة البطالة في المحافظة خالل السنتين السابقتين                

70. %   
  

 ، أن نـسبة األميـة فـي         1997فقد أشارت احصائيات الجهاز المركزي لعام       فيما يتعلق بالوضع التعليمي     

 فرداً ، أما عدد المدارس في المحافظة فقـد بلـغ            10.6111حيث بلغ عدد األميين      % 12.1المحافظة بلغت   

  : مدرسة موزعين كما يلي حسب الجهة المشرفة 108
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 حكومية وكالة خاصة المجموع
108 12 7 89 

   

 األهلي والثالث تابع للحكومة، وهنـاك مـشروع          مستشفيات، اثنان منهما للقطاع    3 يوجد في المدينة     ،صحياً

مستشفى تابع لجمعية أصدقاء المريض سيتم افتتاحه عما قريب، تقدم الخدمات الصحية للمواطنين من خـالل                

المراكز والعيادات الصحية المنتشرة في المنطقة الحكومية منها واألهلية والخاصة ، ويتلقى سـكان مخيمـي                

لصحية في األغلب من خالل عيادة ولجان خدمات الالجئـين فيهمـا ، ومـن               طولكرم ونورشمس الخدمات ا   

  . المراكز الصحية في المدينة 
  

أما نسبة األسر التي يتـوفر       % 96.8 فقد بلغت نسبة األسر التي يتوفر لديها مياه          فيما يتعلق بالبنية التحتية     

ة الصرف الـصحي فقـد بلغـت        ـ خدم ة األسر التي يتوفر لها    ـ، وأما نسب   %98رباء فقد بلغت    ـلديها كه 

  ) 97الحصاء الفلسطيني المركزي لجهاز ال ( % .26.00
  

مستوطنة :  أقيمت على أراضي السكان الفلسطينيين التي تم مصادرتها وهي              مستوطنات 3تحيط بالمحافظة   

عناب ة ـ، مستوطن) دونم 2500افني حيفتس ، مساحتها   ( ي  ـة الحفاص ـن، مستوط )  دونم   3000( سلعيت  

  ) 2002،  طولكرم–الزراعة وزارة مديرية  ( .ومستوطنة حرميش )  دونم 5000( 
  

  

  :المنهجية 

استخدم فريق البحث الميداني الذي عمل في مدينة طولكرم وضواحيها والمخيمات أساليب البحـث الـسريع                

  : بالمشاركة لجمع المعلومات وذلك من خالل استخدام ثالث وسائل

ضمت المجموعة المركزة عدد من المستفيدين من خدمات عشرين مؤسـسة مـن             : المجموعة المركزة    -1

 شخص بين ذكور وإناث ، بهدف التعـرف         12المؤسسات األهلية في المنطقة ، وقد بلغ عدد المشاركين          

على احتياجاتهم الطارئة والملحة والمخاوف التي  قد تراودهم عند البدء بتنفيذ أي مـشروع مـن قبـل                   

  .المؤسسات 

 10اختار الباحثان عائلتين دراسيتين ، واحدة من مخيم نور شمس لعائلة مكونة من              : حاالت الدراسية   ال -2

أفراد فقد ت مصدر رزقها الوحيد وهو العمل داخل الخط األخضر ، أما الحالة الثانية فقد كانت ألسـرة                   

خير لتوفير مـصروفاتها   أفراد تعيلها امرأة ارملة وتعتمد على مساعدات المؤسسات وأهل ال7مكونة من  

 .وتسكن هذه العائلة في ضاحية ارتاح 

كان الهدف منها مناقشة نتائج المجموعة المركزة مع شخصيات مهمة وذات مصداقية      : المقابالت الفردية    -3

 : في المنطقة وكذلك التحقق من بعض المعلومات التي تم جمعها ، وقد تم إجراء المقابالت مع 

ضو المجلس الوطني الفلسطيني ومدير دائرة البحـوث والدراسـات فـي            الدكتور نايف جراد ، ع     -

  .المجلس 

 مشارك في جامعة النجاح الوطنية وممثل الهيئة الوطنية للمؤسـسات           أستاذالدكتور سليمان خليل ،      -

 .األهلية الفلسطينية

ن السيدة سهير يونس أبو طاقة ، ناشطة نسوية ومديرة دائرة وحدة المـرأة فـي مديريـة الـشؤو                   -

  .االجتماعية
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 . المهندس محمود الجالد ، رئيس بلدية طولكرم  -
  

  :عرض النتائج 
  

  الحاجات الطارئة في منطقة المدينة ومخيماتها : أوالً 

 الطارئة للفلـسطينيين فـي المدينـة        تخرج المشاركون في المجموعة المركزة بأن التالية هي من االحتياجا         

  :والضواحي والمخيمات بشكل عام 

  ) . الخاصة االحتياجاتالجامعي ، اإللزامي ، الخاص بذوي ( التعليم     -

الخدمات الصحية المرتبطة بتوفير األدوية والمراكز الصحية واإلسعافات األولية وتسهيل الوصول لهـذه              -

  .الخدمات 

 . االهتمام بالزراعة من ناحية توعية المزارعين لتحسين المنتوج ودعم أسعار المزروعات  -

 ) . حل مشكلة فواتير المياه والكهرباء المتراكمة وشق الطرق ( ت المتعلقة بالبنية التحتية الخدما -

 ) .أماكن ترفيه ، نوادي رياضية وثقافية وتوفير فرص عمل ( احتياجات الشباب  -

توفير أجهزة ومراكز لصيانتها ودعم المراكز القائمة وتوعية        (  خدمات قطاع ذوي االحتياجات الخاصة       -

  ).والمجتمع حول احتياجات هذه الفئةاألهل 

إرشاد نفسي لألطفال واألهالي بسبب الخوف والقلق والضغط النفسي الذي يعانيه الناس            ( الصحة النفسية   -

  ) .نتيجة ظروف االحتالل 

 .العمال وضرورة ايجاد فرص عمل لهم سواء من فقد عمله داخل الخط األخضر أو في مناطق السلطة   -
 

  ت المحددة لألولويات العامة الملحة الحاجا: ثانياً 

إمكانية (  وبعد إجراء التصويت على االحتياجات الطارئة السابقة ، كانت النتيجة كما يلي مرتبة حسب األهمية              

  )  :التصويت ألكثر من حاجة من قبل المشاركين 

  .قطاع العمال وتوفير فرص عمل  -1

 .قطاع التعليم   -2

 .قطاع الصحة  -3

 .قطاع الزراعة  -4

 .ع الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية قطا -5
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  :الجدول التالي يبين المقصود بهذه األولويات والفئة التي اعتبرتها حاجة ملحة أكثر من غيرها 

  

الفئة التي طرحت   

 األولوية 

 ات األهماألولوي االحتياجات

ل قـروض  والمعدات الالزمة لها من خـال ) ألمنيوم وميكانيك   (  توفير ورش    - كافة الفئات

  سهلة التسديد وبشروط تسديد سهلة 

ال مثل  ـاريع قروض ميسرة لعمل مشاريع صغيرة للنساء والرج       ـذ مش ـ تنفي -

  ) .ماكنات خياطة ، مصنع أكياس نايلون ، تغليف، تطريز وغيرها ( 

 دعم أرباب العمل وأصحاب المصانع والمصالح  من خالل مـساعدتهم فـي              -

  .ن الخسائر التي تعرضوا لها تسويق منتجاتهم وتعويض جزء م

 اقامة مصنع لتعليب زيت الزيتون الذي سيوفر عمالً للكثيرين وسيساهم فـي             -

  .تسويق هذا المنتج 

 عدالة التوزيع للمساعدات التي تقدم للعمال وعدم تخصيص فئة دون أخـرى             -

  بالواسطة أو الحزبية والفئوية 

  .هم الصحية والتقاعدية  إنشاء صندوق ضمان اجتماعي يضمن للعمال حقوق-

  . اقامة دورات وورش تدريبية لتوعية العمال حول حقوقهم -

  . توزيع نشرات وبوسترات لنفس الهدف السابق -

 تأهيل وتدريب العمال مهنياً وحرفياً لزيادة كفاءاتهم وإمكاناتهم التي تـؤهلهم            -

 . للتعامل مع السوق ومتطلباته 

العمل والتشغيل 

 توفير نسبة من القسط الجامعي للطلبة المحتاجين سواء في الجامعات المحلية            - كافة الفئات

  .أو الدولية بناء على مسح للعائالت المحتاجة

 تشكيل لجنة مهمتها توزيع المساعدات بشكل عادل على الطلبة المحتاجين من            -

قبل مؤسسات المجتمع الحلي لمساعدتهم على توفير الـسكن والمواصـالت           

  .والقسط 

 توفير الدعم للمدارس المتضررة نتيجة اإلجتياحات المتكررة سواء من حيـث            -

  .البناء أو التجهيزات واألثاث 

 تقديم الخدمات التعليمية لطلبة التوجيهي من خالل المراكز الثقافية تتمثل فـي             -

تقديم دورات تعليمية بأسعار رمزية خاصة أن الدوام فـي المـدارس غيـر              

  .منتظم 

م الشعبي في األحياء ماديا لتوفير القرطاسية والمكان ومعنوياً بحيث           دعم التعلي  -

يتم التنسيق مع التربية والتعليم لتوفير المعلمين في حـاالت منـع التجـول              

  .واإلغالق 

 توسيع المباني الدراسية القائمة الستيعاب جميع الطالب خاصة في الـصفوف            -

 طالبـاً  أو     50عضها الـى    األساسية األولى التي قد يصل عدد الطالب في ب        

 التعليم



  6

  .أكثر 

  . ايجاد مراكز تعليمية خاصة بالمعاقين في المدينة -

 دعم المراكز والجمعيات القائمة التي تهتم بذوي االحتياجات الخاصـة ماديـاً             -

لتتمكن من توفير الحد األدنى للطالب المعاق من أجهـزة ومـواد تدريبيـة              

  . ية وصيانة لألجهزة وغيرها من احتياجات تعليم
 

  . توفير مراكز صحية تتضمن قسم للوالدة واألمومة في األحياء والمخيمات- النساء وكبار السن

 توفير العيادات المتنقلة المجهزة بكافة المعدات واألجهزة الطبيـة  لمـساعدة             -

  .المرضى والمصابين خاصة في أيام منع التجول 

 بعد أن دمر الجـيش اإلسـرائيلي         توفير سيارات إسعاف تكفي حاجة المنطقة      -

  .معظمها 

 عقد دورات تدريبية في مجال اإلسعاف األولي لجميع الفئات وإصدار نشرات            -

صحية توعوية حول مبادئ اإلسعاف األولي وآلية نقـل المـصابين وسـبل             

  .اإلخالء 

 تطوير الكفاءات والمهارات الطبية لدى الكادر الطبي العامل في المستـشفيات            -

  .كز الصحية حتى يتمكنوا من عالج الحاالت المرضية بشكل أفضل والمرا

 توفير األجهزة الطبية الالزمة إلجراء الفحوص وغيرهـا مـن مـستلزمات             -

صحية تمكن المرضى من العالج دون الحاجة للتوجه لمراكز أخرى خـارج            

  .المحافظة 
 

 الصحة

المـــــزارعين 

 والنساء

 الحديثة من حيث التنويـع فـي نـوع           توعية المزارعين حول آليات الزراعة     -

  .المحاصيل وكيفية الري 

 التأكيد على أهمية استخدام السماد الطبيعي وعدم استخدام األسمدة الكيماويـة            -

  .والتقليل من استخدام المبيدات الحشرية 

  . تمكين المزارعين من الوصول ألراضيهم عن طريق شق طرق زراعية -

استغالل المواطن وذلـك مـن خـالل دعـم         تسويق المزروعات بشكل يمنع      -

المزارع بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به ودعمه باألشـتال والتقـاوي            

  .بسعر مدعوم 

 استصالح األراضي الزراعية واالهتمام بالمساحات المزروعة حاليـاً وعـدم           -

 ) .الحديقة المنزلية بشكل خاص ( إهمالها 

 الزراعة

  .المادي لترميم وإصالح البيوت والمحال التي تحتاج لذلك  تقديم الدعم -  الرجال والشباب

 المساعدة في دفع  ثمن الكهرباء والمياه المتراكم إما بجدولة الـديون أو مـن                -

خالل اقتطاع جزء من أموال الدعم لتغطية الديون المتراكمة على الهيئـات            

  .والبلديات 

اعدات نقديـة    اقتطاع جزء من المساعدات العينية ليقـدم علـى شـكل مـس             -

خدمات البنيـة   

  التحتية
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  . للمستفيدين من المؤسسات حتى يتمكنوا من سداد الديون المترتبة عليهم 

   شق الطرق وتعبيدها لتوصيل أطراف المحافظة ببعضها -

   

  مخاوف المشاركين : ثالثاً 

  :وع عبر المشاركون في المجموعة المركزة عن المخاوف التالية عند البدء بتنفيذ أي مشر

عدم استمرارية هذا المشروع بسبب عدم تقديم الدعم الكافي من قبل المؤسسة الممولة بمعنى أن تترك                 -1

  .الجهة الممولة المؤسسة في منتصف الطريق وقبل نهاية المدة المحددة 

فرض إدارة المشروع على المستفيدين ، بمعنى أن ال يحقق المشروع مبدأ المشاركة المجتمعيـة فـي                  -2

 .إلدارة القائمة عليه  اختيار ا

اإلدارة الفاسدة بحيث تكون الفائدة مرتبطة بالعائلة أو التبعية الـسياسية ولـيس بنـاء علـى حاجـة                    -3

 .المستفيدين 

 .فشل المشروع بسبب عدم القدرة على تسويق المنتوجات خاصة في ظل الظروف الحالية  -4

فقراء عليها فال يستفيدوا من البرامج رغم       أن تطلب المؤسسة الممولة مساهمة مجتمعية كبيرة ال يقدر ال          -5

 .حاجتهم إليها 

أن ال يمثل المشروع حاجة ملحة للسكان وبالتالي لن يلمس المـستفيدون منـه أي تحـسن أو تطـور         -6

 .لوضعهم أو تلبية الحتياجاتهم 

ت تكرار الفئة المستهدفة والبرامج المنفذة من قبل المؤسسات دون األخذ بعـين االعتبـار المـستجدا                -7

 . والتغيرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع من كافة النواحي 
  

  نتائج المقابالت: رابعاً 
   

أكدت المقابالت التي تم إجراؤها على ما ورد في المجموعة المركزة مع بعض اإلضـافات التـي اعتبـرت                   

  :ضرورية لعكس واقع الحاجات في طولكرم والتي تمثلت في التالي 
  

افة لما تم ذكره تم اإلشارة الى أهمية اقامة مؤسسة استهالكية في المحافظة معنية              إض-:  العمل والتشغيل  -1

 .بقطاعات ذوو الدخل المحدود والمتقطع ، من المهم أن يكون قائماً على أسس تعاوني ربحي 

 اقامة مصنع لتعليب الخضروات يعتبر خطوة جيدة على اعتبار عدم وجود مثل هذه المـصانع  فـي                   -

  . زراعية منطقة تعتبر

 اقتراح لمشروع تعبئة وتغليف الحمضيات بغرض تصديرها ، مثل هذا المشروع سيدر دخـالً جيـداً                 -

  .وخبرة ال بأس بها في مجال التصدير  

 تفتقر المحافظة لمشروع يهتم بالتراث الذي سيمكن النساء من ايجاد فرص عمل ودعم أسرهن ماديـاً                 -

ألشغال اليدوية المختلفة مع التأكيد على ايجـاد سـوق لهـذه       وسيطور مهاراتهن في مجال التطريز وا     

  .المنتجات 

 من المهم في إطار دعم المرأة إنشاء مشاريع إنتاجية مثل رياض األطفال ومشاغل الخياطـة ودعـم                  -

، والتي تشغل غالباً النساء، بتخفيض قيمة الضريبة المفروضـة      غل الخياطة المنتشرة في المحافظة    مشا

  .عليها مثالً
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افت المقابالت فكرة عمل مشروع تبكيت وتعبئة السكر والملح والدقيق وغيرهـا مـن المـواد                ـ أض -

  .األساسية 

 ولدعم قطاع ذوو االحتياجات الخاصة من الممكن اقامة مصنع لألطراف الصناعية يوفر فرص عمل               -

  .وفائدة عظيمة للمعاقين 
  

تعليم كما ظهر من خالل المقابالت ولكن كان هنـاك  لم يكن هناك اعتراض على أهمية قطاع ال  :التعلـيم    -2

بعض المالحظات التي تساهم في دعم هذا القطاع وتطويره ومن األفكار التي طرحت ضرورة اإلهتمام               

تدريب مهني،  ( بالتعليم المهني التنموي وهذا يتطلب ايجاد وجود مراكز تدريب وتأهيل متنوع األغراض             

  ....) .دورات كمبيوتر ، 

ير وتأهيل المعلمين بما يتناسب والمناهج الجديدة وتطورات المرحلة الحالية بشكل يمكنهم من نقل               تطو -

المعلومة بطرق مبتكرة وسهلة وهذا األمر مسؤولية المؤسسات التي تعتمد أساليب التعليم الحديث فـي               

  . مع التربية والتعليم نبرامجها بالتعاو

  .المدرسي  أهمية التركيز واالهتمام  باإلرشاد -

  لدعم الطالب المحتاج كان هناك اقتراح بإنشاء صندوق للطالب من خالل ايداع مبلغ كبير من المـال                   -

في أحد البنوك من قبل مؤسسة معينة تهتم بالطالب وربط هذا المبلغ لمدة معينة واالستفادة من الفوائد                 

  .في سد األقساط للطلبة المحتاجين 

افق صحية تتوفر فيها جميع المستلزمات الصحية فـي المـدارس خاصـة              من المهم أخيراً توفير مر     -

  .مدارس اإلناث 
  

أكدت المقابالت على ما ورد من احتياجات وكانت هناك اشارة الى أن عدد المراكز الصحية ال                 : الصحة -3

ادر يعني بالضرورة كفاية الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها بمعنى هناك نقص في األسـرة والكـو               

الطبية المختصة ، وبعض األجهزة الضرورية ، فمن المهم توفير وحدة غـسيل كلـى فـي المستـشفى           

  .الحكومي 

  . توفير األدوية لألمراض المزمنة وخصوصاً مرض السكري وبشكل خاص األنسولين ، والقلب  -

ول األمراض التي    كان هناك اعتقاد بضرورة زيادة وتوسيع البرامج التثقيفية الصحية خاصة للنساء ح            -

  .قد تصيب األطفال ومخاطر الزواج المبكر واألمراض السارية 

 يفتقر برنامج الصحة المدرسية لبرنامج توعية يشمل كافة الجوانب التي تهم الطالب صحياً وجـسدياً                -

ويقتصر على الطعومات لذا من المهم تأهيل طواقم للعمل ميدانياً في مجال الـصحة المدرسـية فـي                  

  .س بشكل تصل فيه هذه الخدمة لكافة المناطق المدار
  

أكد جميع الشخصيات التي تم لقاؤها على ما أشار إليه المشاركون في المجموعة وكان هناك                : الزراعة -4

دعوة لدعم مشاريع تربية النحل وأهمية تدريب المزارعين على أساليب تربيته وتسويق العـسل بـشكل                

م المزارعين الجدد الذين فقدوا عملهم داخـل الخـط األخـضر            مربح ، وأشاروا أيضاً الى ضرورة دع      

  .وعادوا لألرض حتى ولو كان الحديث عن الزراعة المنزلية التي بال شك أحيت الزراعة في المحافظة 
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انصبت معظم االقتراحات في المقابالت على ضرورة تخفيف تـسعيرة الميـاه      :خدمات البنية التحتيـة    -5

  . حل مشكلة الصرف الصحي بمد شبكة للصرف الصحي لكافة المنطقة والكهرباء والعمل على

كان هناك اقتراح تقديم دعم للبلدية لشراء المحوالت الكهربائية بدل تلك التي يـدمرها جـيش االحـتالل ألن           

  .عملية التدمير المستمرة أثقلت كاهل البلدية وضاعفت من أعبائها المادية 
  

الذين تم مقابلتهم الى ضرورة االهتمام بقطاع المرأة والطفولة من ناحيـة             أشار بعض    قباإلضافة الى ما سب   

التعليم وتوفير فرص عمل للمرأة ، أو من ناحية اإلرشاد الصحي وآلية التدخل وقت األزمات وغيرهـا مـن                   

ـ                ارير القضايا ، وتوفير المراكز الثقافية والترفيهية لألطفال واالهتمام بالجانب الغذائي خاصة وأن هنـاك تق

  .  تشير الى ارتفاع نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية في فلسطين بشكل عام 
  

ورأى البعض أن المحافظة تعاني من عدم توفر مخزون غذائي من المواد التموينية وحليب األطفال في حالة                 

  .وفير مثل هذا المخزون تعرضها لحصار مشدد لذا البد من أن تعمل المؤسسات الرسمية واألهلية يداً بيد لت
  

 كان الخوف من أن ال تتمكن مؤسسة صغيرة بحاجة للمـشروع مـن اقنـاع الممـول          فيما يتعلق بالمخاوف  

ببرنامجها ألنها بال خبرة وغير مؤهلة ،وأن يتم التركيز على مناطق وتجمعات سكنية دون أخـرى وإهمـال                  

  .القرى 
  

  .على المشاريع المنفذة من المخاوف األخرى أن تطغى الحزبية والفئوية 
  

  الحاالت الدراسية:خامساً 

  -كان موضوع العمل وأهمية ايجاد فرص عمل من األمور التي اتفق عليه الجميع ، وقد أضـافت الحالتـان     

 أفراد تسكن ضاحية ارتاح قرب مدينة طولكرم        7عائلة تعيلها أرملة مكونة من      : وهما كما ذكر في المنهجية      

  : ما يلي - أفراد تسكن مخيم نور شمس 10قد معيلها عمله داخل الخط األخضر مكونة من والثانية لعائلة ف
  

كان هناك تفاوت في العالقة بين الحالتين ومؤسسات المجتمع المحلي وهـذا انعكـس              : العمل والتشغيل    -1

كافة على أولويات كل منهما فقد اعتبرت عائلة العاطل عن العمل في مخيم نور شمس أن العمل هو حل ل                  

مشاكلها وخاصة إذا  أدى فقدان العمل لتعطيل مشاريع زواج وربما إلغائها واقترحت العائلة اقامة مصنع                

  .للفوط الصحية فهذا المشروع غير موجود 

 اقتراح آخر للعائلة التي تعيلها أرملة تسكن ضاحية ارتاح تمثل في دعم المشاريع الصغيرة من خالل                 -

  .فتح بقالة صغيرة مثالً 
  

اعتبرت الحالة الدراسية التي تسكن المخيم أن تعليم األبناء ممكنا إذا ساهمت المؤسسات بتخفيف              : التعليم   -2

  .العبء المادي من حيث الرسوم والمواصالت من المخيم لمدارس المدينة 
  

الصحة أهم شيء وبدون صحة الواحد ما بسوى، يعني أهم من المال ، بس إذا كنت مريض                 : " الصحة   -3

 .قال معيل األسرة في المخيم " صاري تتعالج بدك م

 هذا االقتباس يلخص ما أضافته الحاالت للصحة وللتأكيد على ضرورة تـسهيل وصـول المـواطن                 -

للخدمات الصحية كان االقتراح األساسي ضرورة إعادة عمل سيارة اإلسعاف التابعة لوكالة الغوث في              
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شفى قلقيلية خاصة في ظل الحصار الخانق الذي تعاني         المخيم التي كانت تنقل المرضى المحولين لمست      

  .منه المنطقة

 كما تمنوا إعادة الدوام المسائي لطبيب العيادة في المخيم ودعوا المستشفيات األهلية في المدينـة الـى                  -

  .تخفيض تكاليف العالج والتحاليل الطبية ومراعاة الظروف المادية السيئة للمواطنين
  

يعاني الفقراء عادة من مشكلة في تسديد التزاماتهم تجاه مقدمي الخدمات وهذا ما             : ة  خدمات البنية التحتي   -4

 3أشارت إليه بشدة العائلة التي تسكن مخيم نور شمس وطالبوا البلدية أن تخفض تـسعيرة الميـاه مـن               

  . شيكل كما في المدينة والضواحي ومخيم طولكرم 2.5 – 1شيكل الى 
 

لنسبة للعائلة التي تعيلها أرملة في ارتاح تمثلت في توفير جهاز كمبيـوتر     كانت هناك تطلعات شخصية با    

لألبناء، وغرفة خاصة للبنات وخزانة مالبس كما لباقي األطفـال، وتمنـت الجـدة أن يهـتم أحفادهـا                   

بمشاعرها ويحترموها ويراعوا كبر سنها، أما األم فكانت أهم احتياجاتها أن تشعر باألمان مـع أبنائهـا                 

  .أنها تسكن منزل عائلة زوجها وتخشى أن يأتي يوم تطرد فيه من المنزل هي وأوالدها خاصة و
  

  : وأما ما أضافت الحاالت الدراسية حول المخاوف فكان أهمها 

  . عدم مصداقية المؤسسات وأن يكون المشروع كالم في كالم 
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 املالحق
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   )1 ( ملحق

  

  منهجية البحث 

 وضواحيها والمخيمات للتعرف على     طولكرماسة كان الموقع المستهدف هو مدينة        أوضحنا في مقدمة الدر    كما

  -: من خالل األساليب التالية وذلكاحتياجات السكان الطارئة في هذه المناطق 

 مشاركاً ومشاركة وتوزعوا مناصـفة بـين الـذكور          12شارك في المجموعة     : المركزة المجموعة -1

 وطالبات ومزارعون وحملة شهادات جامعية ولكنهم عاطلون         منهم ربات بيوت وطالب    وكانواإلناث  

 خالل عدد من المؤسسات األهليـة التـي تقـدم           من تم دعوتهم    ، وتاجر وهو معلم متقاعد        العملعن  

 األهلية في المنطقة ومن ثم تقسيمها الـى قطاعـات           المؤسساتخدمات مختلفة للسكان وقد تم حصر       

ذلك قام الفريق بزيارة عشرون مؤسسة مـن القائمـة الـسابقة             ، بعد    تقدمهاحسب نوع الخدمة التي     

 رفيد والهدف من الدراسة ولترشح اثنين من المـستفيدين مـن خـدماتها لحـضور                ببرنامجلتعريفها  

  .الورشة

 األشخاص وأرقام هواتفهم للتأكد من حضورهم يوم الورشة ، وقد تغيب عدد مـن               أسماء أخذ   تم -

  .ة حضورهم للقاء  رغم التأكيد على أهميالمدعوين

  : أهم المشاكل التي واجهت الباحثين من وكانت             

 المدعوين والذي كان حضورهم سـيثري المعلومـات التـي هـدفت             جميع حضور   عدم -1

  .المجموعة لجمعها 

 المؤسسات في التعامل مع الدراسة لكثرة الدراسات والبرامج التـي تعـد             بعض جدية   عدم -2

  ) . حد قولهم على ( تفيدهمالناس وال 

فرصة عمل كما   (  لم يحضروا اللقاء بعد أن تبين لهم أن ال فائدة ملموسة             المدعوين بعض -3

  .من هذه الورشة  ) أحدهمقال 

   : الدراسية الحاالت -2

 روعي فيهما المنطقة السكنية ومعيل األسرة ، فقد كانت األولى ألسرة فقـد              عائلتين الدراسة   استهدفت

 نـور األخضر وانضم الى جيش العاطلين عن العمل ، تسكن األسرة مخـيم              عمله داخل الخط     معيلها

 والقلب  السكري في منزل العائلة وتعاني الزوجة من مرض         5 أفراد يسكن منهم     10شمس وتتكون من    

 األخضر ولم تـتمكن     الخطوكذلك الزوج مصاب بمرض السكري وفقد أثنان من األبناء عملهما داخل            

 أساس وجود االبناء الـذي      علىمساعدات من مؤسسات المخيم أم خارجه       األسرة من الحصول على ال    

 أفراد تسكن ضاحية ارتاح     7 مكونة من    أرملة عيلهاحرم األسرة من المساعدة ، أما الثانية فهي أسرة ت         

 أساسي ، المرأة غير متعلمة وأبناؤها ال زالـوا          دخلوتعتمد على مساعدات الشؤون والزكاة كمصدر       

 وهو متصدع بشكل خطير ولكن األرملة لم تتوجه ألي مؤسسة           العائلةاألسرة في منزل    أطفاالً وتقطن   

 ومن خالل اللقاء اتضح أن السبب عدم ملكيتها له بمعنى يوماً ما ستفقده              المنزللمساعدتها على ترميم    

  . إلصالحه حاجةفال 

لعائلة الثانية من خـالل معرفـة        من خالل اإلغاثة الطبية فيما تم اختيار ا        األولى تم اختيار العائلة     وقد

  . ألحد الباحثين الذي رتب مع هذه األسرة للمشاركة في البحث شخصية
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   :المقابالت -3

 في المقدمة ، ولم تكن هناك صعوبة في تحديد األشخاص أو في تحديد              ذكرنا أربع مقابالت كما     عقدت

معة النجاح كما تم اختيـار       أجريت المقابالت مع عضو مجلس وطني ، وأستاذ في جا          ،مواعيد معهم   

 البـد   وكان ميدانياً خاصة في مجال المرأة وتعمل في مديرية الشؤون مديرة وحدة المرأة              نشيطةسيدة  

 فـي المجموعـة   وردمن مقابلة رئيس البلدية للتعرف منه على احتياجات المنطقة ووجهة نظره بمـا   

  .المركزة

  

   :الدراسة تحليلية حول مالحظات

 العمل المحافظة بشكل كبير على العمل داخل الخط األخضر كان سبباً كافياً لجعل              داعتما أن   يالحظ -1

  .والتشغيل أهم أولويات ممثلي الفئات المختلفة في المجتمع 

 في المجموعة أو من خالل الحاالت الدراسية احتياجاتهن على سلم األولويـات كمـا               النساء تضع   لم -2

 نظـر   وجهةى السبب كما يبدو أن هناك أموراً أهم من           في دراسات سابقة قبل انتفاضة األقص      درج

 قد يكون انعـدام     أخرىالجميع تتعلق بتلبية االحتياجات األساسية لألسرة هذا من ناحية ، من ناحية             

 من األمور التي أدت الى نتـائج        واحداًالثقة بانعكاسات هذه الدراسة وغيرها على تغيير واقع النساء          

  .هذه الدراسة 

 التطوعي وغياب التنسيق بين المؤسسات في المحافظة من األمور التي سـاهمت فـي               لالعم تراجع -3

 كمـا  أداء مؤسسات المجتمع المدن والرسمي انعكس ذلك على توزيع الخدمات بشكل عـادل               تراجع

 المهم العمل على    منافتقدت البرامج الى التنوع والملموسية لعدم مراعاتها الحتياجات المستفيدين لذا           

 تدور فـي    الدائرة وعدم إبقاء      االحتياججة التنسيق بين المؤسسات وبناء البرامج بناء على         رفع در 

  . مفرغة ال تحقق الفائدة وال تساهم في رفع المعاناة عن الناس الى حد ما حلقة

 الى  األسعار النساء للزراعة كأولوية لربطها بسعر المواد التموينية حيث عزين ارتفاع            اختيار انطلق -4

  .الدعم الذي يقدم للمزارع من قبل المؤسسات الزراعية غياب 

 أندية ومراكز شبابية في طولكرم حسب ما أشار إليه المشاركون في بداية اللقاء              لوجود الحاجة   رغم -5

 مشوبة  خبرة أن الخالف بدا واضحاً عندما طرح الموضوع كاحتياج على اعتبار أن لدى الجميع               اال

 من الشباب فيها من قبـل       العديدعتبرت وكراً للفساد وكان يتم اعتقال       بالحذر من هذه المراكز التي ا     

 حتى ال تصبح مرتع للفساد خاصـة إذا         المراكزاالحتالل ، وكانت دعوة للرقابة المباشرة على هذه         

 .كان الحديث عن مركز لإلنترنت مثالًً 
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   )2( ملحق 

  تقرير المجموعة المركزة 

  

  .  محمد شحادة  هنادي أبو طاقة ،-:الباحثين 

  .طولكرم / قاعة الغرفة التجارية - :المكان

  . ظهراً 13:15 – 10:20  من الساعة 15/10/2002 الخميس - :التوقيت

  

بدأت الجلسة في الساعة العاشرة و الثلث حيث ابتدأت الباحثة بالطلب من الحضور بالتعريف بأنفسهم ، ومـن               

سة وكذلك تم تحديد قواعد الجلسة الالزم التقيد بها ، وبعـد اتفـاق              للجل) المحاور(ثم تم تحديد أهم األولويات      

الحضور على هذه القواعد؛ قام الباحث بالتعريف ببرنامج دراسات التنمية وأهدافه ونشاطاته وكذلك التعريـف    

ع بمؤسسة    والتعريف بالهدف من هذه الورشة المركزة و التي تهدف إلى تحديد االحتياجات الطارئة للمجتم                 

المحلي وذلك من خالل التعرف على هذه االحتياجات من خالل المستفيدين و المستفيدات التي تم ترشيحهم من                

  .قبل المؤسسات األهلية المختلفة 

ومن خالل النقاش الذي دار عن االحتياجات الطارئة فقد تم طرح العديد من األولويات العامة والتي تعـددت                  

  .في مجاالت مختلفة 

  .ليم قطاع التع -1

  .قطاع الزراعة  -2

  .قطاع الزراعة  -3

  .قطاع الشباب  -4

  .قطاع الصحة النفسية  -5

  .قطاع العمال و التشغيل  -6

  .قطاع الخدمات المختلفة بالبنية التحتية  -7

  .قطاع ذوي االحتياجات الخاصة  -8

  -:وبعد القيام بالتصويت على هذه األولويات حسب أهميتها فقد تم تحديد أهم خمس مجاالت وهي كاألتي 

 قطاع العمال و التشغيل  -1

  قطاع التعليم  -2

  قطاع الصحة  -3

  قطاع الزراعة -4

  قطاع الخدمات  -5

ات فقد تـم طـرح      / حسب أهميتها وترتيبها بالنسبة للمستفيدين    )المجاالت  ( ومن خالل تناولنا لهذه القطاعات      

  :ك على النحو التاليالعديد من التفاصيل و االحتياجات المختلفة تحت كل قطاع من هذه القطاعات الخمسة وذل

  :قطاع  العمال 

  :تم االتفاق على عدد من االحتياجات تمثلت في

إيجاد فرص عمل للعمال العاطلين عن العمل وذلك من خالل إقامة المشاريع المختلفة وتوفير الـورش و                  -1

  .المعدات لهم ليتمكنوا من القيام بعملهم 
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بعدم تخصيص فئة دون أخرى عـن طريـق الواسـطة    تنظيم و توزيع المساعدات المقدمة للعمال وذلك    -2

  .والمحسوبية 

  .إنشاء صندوق اجتماعي خاص بالعمال وذلك من أجل ضمان حقوقه بعد انتهائه من العمل وكبر سنه  -3

  .توفير دورات تدريبية لزيادة كفاءة العمال وخبرتهم العملية و التي تؤهلهم للتعامل مع السوق ومتطلباته  -4

  . و أصحاب المصالح لضمان استمراريتها وبالتالي ضمان العمال لوظائفهم دعم أرباب العمل -5

  

  :قطاع التعليم 

  .  توفير نسبة من القسط للطلبة المحتاجين في داخل البالد وخارجها -1

  .  تقديم هذه المساعدات بناءاً على دراسة حسب احتياجات المنطقة -2

المباني الدراسية القائمة الستيعاب جميع الطلبة والـتخلص         توفير دعم للمدارس المتضررة وذلك لتوسيع        -3

  .من نظام الفترات الصباحية و المسائية و التي لها تأثير سيئ على التحصيل الدراسي 

  توفير مراكز كمبيوتر في المدارس التي ال تحتوي على مثل هذه المراكز حيث أنه في بعض المـدارس                    -4

  .وذلك بسبب عدم وجود مراكز كمبيوتر الثانوية تم حذف مادة الكمبيوتر 

 أن يتم تقديم خدمات لطالب التوجيهي تتمثل في دروس التقوية وذلك بسبب الحصار و اإلغـالق ومنـع                   -5

  .التجول الذي يؤثر عليهم أكثر من غيرهم 

  . دعم مشروع التعليم الشعبي الذي لم يجد الدعم المادي و بالتالي أدى إلى توقفه  -6

  

  :قطاع الصحة 

و العيادات المتنقلة في المناطق المختلفة وتوفير       ) مثل مراكز األمومة و الحمل      ( توفير المراكز الصحية     -1

  .المعدات الالزمة للقيام بخدمة المرضى وجرحى االنتفاضة 

توفير سيارات اإلسعاف لتكون كافية لخدمة المواطنين حيث أنه ال يوجد إالّ سـيارتين عـاملتين تقبـل                   -2

  .ج طولكرم والسيارات األخرى هي معطّلة وبحاجة إلى تصليح بالخروج خار

الدورات التعليمية و التي تركز على اإلسعاف األولي وإصـدار المنـشورات الـصحية وتعمـيم هـذه                   -3

  .المنشورات 

صيانة سيارات اإلسعاف التي تم تدميرها من قبل االحتالل لالستفادة منها في نقل الجرحى و المرضـى                  -4

  .في المحافظة 

  

  :قطاع الزراعة 

  .نشر التوعية حول الزراعة وحماية المنتج و التركيز على السماد العضوي بدالّ من السماد الكيميائي  -1

  .تمكين المزارعين من الوصول ألراضيهم وهذا يتطلب شق طرق زراعية  -2

  .تسويق المزروعات بشكل يمنع استغالل المواطنين  -3

  .ألراضي الزراعية القائمة ودعم أصحابها استصالح األراضي الزراعية و االهتمام با -4
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  : قطاع الخدمات 

اقتطاع جزء من ثمن المواد التموينية والتي توزع بشكل كبير ، وذلك بتوزيع الجزء األول مـن المـواد                    -1

التموينية بالتساوي على المواطنين ، واستغالل ثمن الجزء األخر في تقـديم دعـم مـادي للمـواطنين                  

  .من تسديد الفواتير و الديون المتراكمة عليهم المحتاجين ليتمكنوا 

  .تقديم الدعم المادي لترميم البيوت التي تحتاج لذلك  -2

المساعدة في دفع ثمن فاتورة المياه والكهرباء المتراكمة على األشخاص الذين ال يستطيعون فعلياّ ذلـك ،      -3

  .داء واجبها على أكمل وجه وذلك عن طريق دعم البلديات والمجالس القروية المختلفة لتتمكن من أ

  

وبعد االنتهاء من تناول االحتياجات الطارئة المتعلقة بكل قطاع ، طرح سؤال حول إمكانيـة طـرح فكـرة                   

  -:لمشاريع ضمن االحتياجات حيث يتم طرح عدة مشاريع تمثلت فيما يلي 

ه فـي المدينـة و المخـيم     توفير دعم مادي لمشروع التعليم الشعبي الذي بدأ ولكن لم يجد الدعم الكافي ل              -1

  .وبالتالي أدى إلى توقفه في المدينة 

 التي تم تدميرها خالل اجتياح القوات اإلسرائيلية فقد       تجهيز قاعة كمبيوتر في مدرسة جمال عبد الناصر          -2

  .تم إلغاء مادة الكمبيوتر بسبب ذلك 

 يؤدي إلـى حـّل هـذه        إضافة وتوسعة غرف صفية في المدارس التي يداوم الطالب فيها فترتين ، مما             -3

  .المشاكل التي تؤثر على التحصيل العلمي للطالب 

توفير قروض لعمل مشاريع صغيرة يستفيد منها العاطلون عن العمل سواء كانوا عمال أو خريجين مثل                 -4

  .الميكانيك أو األلمنيوم وتجهيز هذه الورش 

بكثرة وخصوصاً في األوضـاع     عمل مشروع مثل مصنع تعليب الزيت و الزيتون و الخضار المتوافرة             -5

  .الحالية 

عمل غرف داخل األندية للتدليك و العالج الطبيعي وخاصة لكبار السن المرضـى ، و الـذين يمكـنهم                    -6

  .االستفادة من مثل هذه الخدمة برسوم رمزية 

ير استقطاع جزء من أموال التموين لدعم المؤسسات المحلية مثل البلديات والمجالس القروية لتسديد فـوات               -7

  .المياه والكهرباء 

إقامة مدارس تتعامل مع الحاالت الخاصة وذلك لعدم توفر مثل هذه المـدارس فـي المنطقـة ، ودعـم                     -8

  المؤسسات التي تتعامل مع الحاالت الخاصة مادياً وباألجهزة الخاصة بهذه الحاالت 

ذه الفئة وذلك بهـدف     توعية أهالي المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة من خالل ورشات توعية تهتم به            -9

  .تأهيلهم وتدريبهم على تقبل واقع ذوي االحتياجات الخاصة 

  .إقامة ورشات لتوعية العمال حول حقوقهم العمالية و النقابية  -10

  .عقد دورات لتدريب العمال وتطوير مهاراتهم العملية  -11
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  :المخاوف

المقترحة وتمثلت هذه المخاوف فـي مـا        وقد عبر المشاركون عن بعض المخاوف عند البدء بتنفيذ المشاريع           

  :يلي

أن يترك الممول المؤسسة التي ستنفذ المشروع في منتصف الطريق ؛ بمعنى عدم إكمال ومتابعة تمويـل        -1

  .كما حدث في مشروع التعليم الشعبي . هذا المشروع 

ن تكون لهـم    أن يتم فرض إدارة المشروع حيث أنه يجب أن تكون إدارة المشروع من األفراد أنفسهم وأ                -2

الحرية في اختيار المسؤول عن هذه المشاريع ، والمـشاركة المجتمعيـة فـي اختيـار اإلدارة المنفـذة             

  .للمشروع

أن ال تتابع المؤسسات الداعمة المشاريع التي قامت بها ، وبالتالي كانت هناك توصـية بأهميـة متابعـة             -3

  .المشروع من خالل المساهمة في عملية التسويق و التقييم ليحقق المشروع هدفه 

  .التكرار في الفئة المستهدفة في المشروع بل يجب أن تتنوع المشاريع لتطال كافة الفئات  -4

 المؤسسات الداعمة مساهمة مجتمعية كبيرة ال تقدر عليها األفراد الفقـراء فـال تـتمكن مـن                  أن تطلب  -5

  .االستفادة من مثل هذه المشاريع رغم أهميتها 

أحد المشاركين قال بأنه عندما طرح الفكرة على أحد المؤسسات ٌأعجب المدير بالفكرة ونفذها على أنهـا                  -6

 .فكرته 
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  )3( ملحق 

  الحاالت الدراسية
 

  )1(دراسة حالة رقم 

 فردا ستة منهم متزوجون والبقية يسكنون مع بعضهم في منزل داخل مخيم نورشـمس ،                11أسرة مكونة من    

يد ويتضمن هذا البيت في مدخله كشك صـغير لبيـع           جويتكون هذا المنزل من ثالثة غرف وضعها الصحي         

 عاما ويحمل شهادة ثالث     58 محمدألفراد األسرة فهم الوالد أبو      وبالنسبة  . بعض النثريات وحلويات األطفال     

 عاما وهي   55 محمد الوالدة أم    –إنتفاضة األقصى   –إعدادي وهو عاطل عن العمل منذ بداية اإلنتفاضة الثانية          

 وعمره عـشر  عاألبناء وهم . أمية باإلضافة إلى أنها تعاني من أمراض مزمنة عديدة ومنها السكري والقلب   

 وعمره عشرون عاما وقد تسرب من الصف السادس وهـو حاليـا   )ف ( وات وهو في الصف الخامس ،     سن

 عاما وقد أنهى األول ثانوي وهو اآلن باحث عـن العمـل             32 البالغ من العمر     )ص  ( باحث عن العمل ، و    

  . أيضا 

 في وادي السير فـي       سنة ، وكنا ساكنين    18أبوي زوجني وأنا صغير في جيل       : محمدفي  البداية يقول أبو      

  .عمان ولما صارت الحرب روحت على البالد 

تابعة للوكالة وكانت الدار عبارة عن وحدة ، ومن         دار  ولما رجعت على البالد سكنت في مخيم نورشمس في          

  .شغلي في القصارة بنيت الدار اللي أنا ساكن فيها هسة 

قبل إنتفاضة األقصى في وضع منيح حيـث كنـت          كنا  :  محمد  يقول أبو  وبالنسبة إلحتياجات األسرة الطارئة   

أعمل أنا وأوالدي في إسرائيل في القصارة ، ولما بدأت اإلنتفاضة بلشت مشاكلنا يعني بطلنا نقـدر نـشتري                   

المواد التموينية واألكل زي زمان وصرنا نقلل من مصروف األكل وهذا بسبب إنه توقفنا عن العمـل كليـا                   

  . داخل إسرائيل بسبب األوضاع 

  

لم يكن لدى هذه العائلة أية خطط بديلة في حالة اغالق الطريق لداخل الخط األخضر وهذا ما اتـضح مـن                     

  :خالل حديث األب حيث يقول 

 صارله خاطب خمس سنين وإلنه غير قادر على تكاليف الزواج وتوفير البيت حيـث               )ص  ( وبالنسبة إلبني   

سكرت إسرائيل وقفنا عن البناء ، ونتيجة هذا الوضع رفعت          إني رفعت العمدان فوق الدار علشان أبنيله ولما         

   .ونفسيةعليه خطيبته قضية طالق في المحكمة وهذه المشكلة سببتلنا مشاكل عائلية 

  

 2000 شيكل كهرباء وكمـان      2000اكمت علينا فواتير بمبالغ كبيرة حيث علينا        تروبالنسبة للماء والكهرباء    

 تراكمت هذه المصاري علينا وإحنا مش قادرين ندفع ثمن هـذه الفـواتير              شيكل ماء وبسبب األوضاع الحالية    

  .وحتى لو زادت المبالغ مش راح نقدر ندفع 

  

أنا بحاجة إلى عملية في عيني ولكني ما بستطيع إني أعملها بسبب األوضاع السيئة حيث أنها يتكلـف مبلـغ                    

  . علي وأنا ما بستطيع ذلك % 40من ثمن العملية الباقي أي % 60كبير والوكالة ما بتغطي إال 
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 بأن أهم شيء عندي هو زواج ابني ألنه لما يقعد خمس سنين         محمد يقول أبو    احتياجات األسرة حسب أهميتها   

 سنة والمشاكل اللي تسببت فيها هذي الشغلة للعيلتين وهو ما معـه مـصاري               32وهو خاطب وعمره صار     

ر تسدد فواتير الكهرباء والماء ألنه الماء والكهرباء شغلة مهمـة            المهم للعيلة إنها تقد    والشيء الثاني . يتزوج

قبل فترة حضر الجابي وقال إنه تراكمت علينا فواتير كثيرة والزم ندفع            ،  للناس والناس مخنوقة من الفواتير      

ي ما  مثال ندفع كل شهر مع شهر سابق وإال بيضطروا يقطعوا الكهرباء والماء فقلتله إعملوا إلي بيناسبكم ألن                

 من البلدية أما الكهرباء فهي من المخيم نفسه لكـن           ا بنحصل عليه  الميهمعي أدفع فواتير الماء والكهرباء   ،         

-1.5 شيكل بينما في المدينة ومخيم طولكرم السعر أقل من هيك            3.5بالنسبة للماء سعر المتر المكعب عندنا       

 ما في عندي ماشية وال زريعة وما بعـرف           شيكل على الرغم من إنه     96 شيكل ، وبيطلع علي في الشهر        2

وكمان الصحة إشي مهم ألنه الواحد بدون الصحة ما بسوى إشـي ، يعنـي               . ليش سعر المية للمخيم أعلى        

وبالنسبة لتعليم اإلبن الصغير فهـو      . الصحة أهم من المال بس إذا كنت مريضة بدك مصاري علشان تتعالج             

  . إشي مهم ألن التعليم سالح 

  

 كان كبيراً على مؤسسات السلطة التي لم تحسب حساب هذا اليوم حيث لم يجد العمال البـديل عـن                    العتب

العمل في الداخل في المدينة أو في مناطق السلطة  هذا دفع الغالبية لسوق العمل اإلسرائيلي حيـث األجـر                    

  .المرتفع 

  

 الناحية األولى من األهمية حسب رأي    فيأتي توفير فرص العمل في     وفيما يتعلق بالحاجات المجتمعية الطارئة    

 ألنه كما يقول من خاللها بيستطيع الواحد يلبي كل إحتياجاته ، وكمان الزم البلدية تساعد في عملية                  محمدأبو  

تسديد فاتورة الماء والكهرباء عن طريق الدعم اللي بييجي للبلدية عشان تخفف عن النـاس مـن أعبـائهم ،                    

رجع سيارة اإلسعاف اللي كانت في المخيم حيث كانت تنقل المريض من المخـيم   وبالنسبة للصحة ياريت لو ت    

لمستشفى قلقيلية التابع للوكالة وهذا بالتالي بيخفف على المريض مصاريفه وكمان كان في هناك طبيب مسائي          

  . بس صارله فترة هذا الحكي مش موجود في المخيم 

  

 بأن العائلة توجهت لمؤسـسات  محمد يحدثنا أبو لتي تقـدمها  وبالنسبة لنظرتهم لخدمات المؤسسات األهلية ا     

البسطة  "  ولكن هذه المؤسسات لم تقدم لنا المساعدة بسبب          في توفير بعض المواد والمساعدة    المخيم لمساعدتها   

 واللي ما بتدخل علينا إال القليل من المال ، ومن هذه المؤسسات التي تقدمنا إلها              " الموجودة في مدخل المنزل     

اللجنة الشعبية لخدمات المخيم ، وكذلك توجهت إلى لجنة الزكاة اللي حولت إسمي إلى اللجنة الشعبية واللـي                  

وكمان توجهت إلى نقابة العمال وسجلوا      . لألسف شطبت إسمي وحرموا عائلتي من اإلستفادة من هذه الخدمة           

  . رة واحدة  شيكل لم600أسمائنا كعاطلين عن العمل وحصلنا على مساعدة قيمتها 

  

وتوجهنا إلى مديرية الشؤون اإلجتماعية اللي رفضوا مساعدتنا ألن الشؤون حسب القانون ال تمـنح األسـرة                 

وهـذا  ) أي قادرون علـى العمـل       ( سنة  16المعونة إذا كان هناك أبناء غير متزوجيين وأعمارهم فوق سن           

قوا شغل يصرفوا فيه على حـالهم ولـو         في هذي الظروف ألنه حتى الشباب مش قادرين يال        " أعوج  " قانون  

  .كانت الظروف غير هذي الظروف لكان هذا القانون منيح 
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عمل تحاليل وتخطيط للقلب ودفعت الكـشفية       أ على مستشفى الزكاة علشان      رحت تقول   محمد بالنسبة ألم    وأما

مش قـادرة أدفـع هـذا     شيكل ، وأنا قلتلهم إنه أنا 130 شيكل ولما أجيت بدي أعمل التحاليل طلبوا مني   40

 مثـل األنـسولين     محمدوبالنسبة لغالبية األدوية اللي بنحتاجها أنا وأبو        . المبلغ ولليوم ما عملت هذه التحاليل       

وحبوب مرض القلب بنحصل عليها من عيادة الوكالة في المخيم ومن خالل التأمين الـصحي وفـي بعـض                   

  .إذا إنقطعت من الوكالة والصحةاألحيان كنا نضطر لشراء األدوية على حسابنا الخاص 

  

 وفيما يرتبط بالعقبات التي واجهت هذه العائلة في الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المؤسـسات األهليـة                

 بأن أهم هذه العقبات هو إعتماد هذه المؤسسات األهلية على ما تتلقاه من معلومات من بعـض                  محمدفقال أبو   

 مـا تحـرم هـذه       محمـد ي تتقدم بطلب المساعدة وكثيرا كما يقول أبو         األشخاص في المخيم حول العائلة الت     

 يجب أن تصل إلى الناس وتتعرف       إعتقادهالعائالت الفقيرة من خدمات هذه المؤسسات فهذه المؤسسات حسب          

على أحوالهم بدل من أن تعتمد على أشخاص قد  تغلب عليهم مصالح شخصية وإعتبـارات سياسـية يعنـي                    

  " .لمؤسسة تدور على المحتاجين مش العكس الزم ا" ه حسب قول

  

  : إقترحوا مشاريع مختلفة إقتراح المشاريع التي تتعامل مع اإلحتياجات الطارئةوعند السؤال حول 

مال الذين يعملون في مجال البناء      عإقامة مصنع لمواد البناء وذلك ألن هناك العديد من ال          -1

  .فقدوا العمل داخل إسرائيل وهذا يساهم في حل مشكلة البطالة وخاصة للذين 

وبالنسبة الزم تكون هناك مؤسسات تهتم بموضوع الزواج مثل أن تدعم المقبلين علـى               -2

الزواج وكذلك عمل حفالت الزواج الجماعي مثل ما حدث في األردن وسـوريا وهـذا               

  .يخفف من تكاليف العرس 

ملهم لجنـة الزكـاة     بتقـد  وبالنسبة للزكاة ممكن أن تأخذ نسبة معينة من المرضى إللي            -3

خدمات ، يعني مش مال الزكاة للمساكين والفقراء طب ليش ما يعطوا النـاس العـالج                

  .حسب حاجتهم 

وبالنسبة للتعليم وخصوصا ما يتعلق بالطالب اللي بيدرسـوا فـي المدينـة وبـتكلفهم                -4

المواصالت ممكن هذه المؤسسات يخففوا عن الطالب عن طريق تقليل اإلجار وذلك من             

 إعطاء الطالب كوبونات يسافروا عن طريقها ، أو توفير حافالت خاصة بالطالب             خالل

  .عن طريق هذه المؤسسات 

وبالنسبة لدفع الفواتير يمكن إنه تقوم مؤسسات بدعم البلدية بمبالغ معينة من أجل تسديد               -5

ر الفواتير وحل هذه المشكلة التي تؤثر على المواطن وكذلك لكي تستطيع البلدية أن تستم             

  .في تقديم خدماتها للمواطنين 

وبالنسبة للمسنين واألطفال فقد كانت الوكالة توفر الفوط الصحية لهم أما اآلن فلم تعـد                -6

 مصنع للفوط الصحية    بإنشاءهذه الخدمة متوفرة وبالتالي يمكن أن تقوم هذه المؤسسات          

  .  ليغطي الحاجة 

يارة التي كانـت موجـودة فـي        وكذلك توفير سيارة إسعاف تخدم سكان المخيم بدل الس         -7

  .السابق والتي كانت توفر الكثير على المرضى من أهل المخيم 

                  



  21

  : حيث تحدث أبو خالد عن مشكلتين وهما وبالنسبة لمخاوف األسرة في حال البدء في تنفيذ أي مشروع 

بده يصير إنه نـاس     المشكلة في إدارة المشروع يعني المفروض إنه الكل يستفيد من المشروع بس إللي               .1

 وناس أل ، يعني إلي بيمسكوا المشروع ما بيقدموش الخدمات والـسرقات             بتشتغلبتوخذ وناس أل وناس     

ولحل هذي المشكلة الزم المؤسسة إللي هي مصدر التمويل الزم إتتـابع            . بتصير في مثل هيك مشاريع      

  .هم وما يعطوا المصاري ألشخاص يعملوا مشاريع ألنفسهم وما يفيدوا غير

الزم تصير دراسات من أجل عملية التسويق يعني الزم نعرف وين وكيف بـدها تتـسوق المنتوجـات                   .2

 .الناتجة عن المشروع ألنه إذا قام أي مشروع وما عرفت أصرف منتوجه راح يفشل 
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   ) 2( حالة دراسية رقم 

  خلفية عامة 

 16رم مع أوالدها الخمسة الذين يبلغ أكبرهم     سنة ، تسكن في مدينة طولك      32أرملة ، تبلغ من العمر      ) ع  ( أم  

سنة وهي أنثى وأصغرهم طفل عمره تسعة أعوام  وجدتهم من أبيهم، في منزل متواضع مكون مـن ثـالث                    

غرف إحداها آيلة للسقوط ومغلقة بسبب القصف الذي تعرضت له المنطقة من قبل قوات االحـتالل وبـاقي                  

  .المنزل متصدع 

  :سير القابلة 

 سنوات نتيجة خالف مع أحد التجار في حسبة المدينة ، وقد كان عمل              9قبل نحو   ) ع  (  السيدة أم    توفي زوج 

الزوج في بيع الخضروات هو مصدر الرزق الوحيد ، وقد قام بعض أهل الخير بتسجيل األرملة وأطفالها لدى              

  .الشؤون والزكاة بعد وفاة زوجها 

أن أهم شيء بالنسبة لها هو ترميم المنزل وهذا ما أكدت الجدة            وعند سؤالها عن أهم احتياجات األسرة أجابت        

  .واألبناء على أهميته 

وجاءت متطلبات األطفال من طعام ومالبس واحتياجات اخرى مثل خزانة مالبس من االحتياجـات الهامـة                

  . لالسرة حيث تقول أن جيل اليوم من الصعب ارضاؤهم 

ها ولشقيقتها  من أهم احتياجاتها بينما رأى األبناء الذكور أن أهم            واعتبرت االبنة الكبرى وجود غرفة خاصة ل      

  .شيء لهم توفير مالعب ليتمكنوا من اللعب فيها 

الجدة قالت أهم شيء عندي االحترام والرعاية والتقدير من قبل األبناء ، والعالج أللم المفاصل الذي أعـاني                  

  .منه منذ فترة 

 700بأن مجموع ما تتلقـاه يبلـغ      ) ع  (  المؤسسات وتقييمها لها قالت أم       وحول الخدمات التي تتلقاها من قبل     

شيكل شهرياً  هذا مع العلم أن أقساط المدارس والقرطاسية تدفع من قبل الشؤون وهناك تأمين صحي من قبل                   

 الشؤون والزكاة على الرغم من عدم حاجة األسرة لتأمين لجنة الزكاة الذي تمنحه اللجنـة للمـستفيدين مـن                  

 دينار شهرياً يتم خصمها من مساعدات األطفال وقد حاولت إقناع المسؤول في اللجنة حول               20خدماتها مقابل   

  .عدم ضرورة التأمين اال أنه رفض بحجة أن التأمين إلزامي للمستفيدين 

عنـد  أم بالنسبة لقدرتهم على الوصول للخدمات تقول أنني ال أحب التوجه لطلب المساعدة من المؤسسات اال                 

  .الضرورة والحاجة الملحة ولم أكن أعرف لمن أتوجه للتبليغ عن الضرر الذي لحق بالمنزل 

عن مقترحاتها لمشاريع واجهت الباحثة صعوبة في جعلها تعبر عن أفكار محددة            ) ع  ( وعند سؤال السيدة أم     

موضوع وقد رأت اإلبنـة أن      ثم قالت من المهم ان أتمكن من تعليم أبنائي يعني من خالل جمعيات تهتم بهذا ال               

  .فتح بقالة صغيرة ألمها يساهم بتوفير مصدر دخل بسيط ألن أمها غير متعلمة 

  .بينما رأى اإلبن انه من المهم عمل نوادي ومنتزهات عائلية للترفيه عن النفس وترميم المالعب العامة 

ا تخاف من عدم مصداقية الجهـة التـي         أما فيما يتعلق بمخاوفهم عند البدء بهذه المشاريع فقد ذكرت األم أنه           

  .ستنفذ المشروع وأن تكون مجرد كالم 

وقالت أنها تتخوف من أن يفيدوا الناس في البداية فقط ثم ينسون الموضوع ، واعتبرت السيدة عدم تمكن من                   

  . مخاوفها هم بحاجة لهذه المشاريع من اإلستفادة منها وان تقتصر الفائدة على من ليسوا بحاجة لها واحدة من 
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   )4( ملحق 

  :المقابالت الفردية 

  )1( مقابلة رقم 

   . أبو طاقة ، ناشطه نسوية ومديرة وحدة المرأة في مديرية الشؤون االجتماعية يونسالسيدة سهير

   

   -:سير المقابلة 

  -:ما يلي أكدت السيدة سهير أبو طاقة على ما جاء في المجموعة المركزة ولكنها أعادت ترتيب األولويات ك

  .التعليم  -1

  .العمال والتشغيل  -2

  .الصحة  -3

  .الخدمات  -4

  .الزراعة  -5

  

  .التعليم : أوالً 

األحداث الحالية جعلتنا نقف على موضوع المرأة وتعليمها ، فكثير من األسر توقف مصدر دخلها ، النساء 

كانت تعمل و الرجل المتعلمات يمكن أن يكن بديل في حالة توقف فرص عمل الرجال ، بحيث لو أن المرأة 

  .فقد عمله يمكن لراتب المرأة أن يغطي العجز 

  .التركيز على قضية التعليم األكاديمي و المهني للمرأة-

  .التأكيد على رفع مستوى التعليم للمرأة -

توفير المدارس بشكل يستوعب الطالب خصوصاً أن في فترة االنتفاضة أصبح هناك زيادة في عدد -

  .الطالب

  . دراسة وخطط للتوازن ما بين الصحة والتعليم عدم وجود-

  الزيادة في فترة االنتفاضة بعدد الطالب لعدم وجود دراسة وتخطيط للتوازن -

  ال تتوافق المناهج الحديثة مع اختصاص المعلمين -

  .تدريب المعلمين بشكل صحيح ومهني من خالل وحدات تشرف عليها المؤسسة األهلية التعليمية -

لة في التعليم بازدياد عدد األميين و التعطيل المستمر ،فأنا مع التعليم الشعبي ألنه يحل مشكلة هناك مشك-

  .     األمية

على مستوى اإلرشاد المدرسي ، من المهم عمل دورات تأهيلية للمرشدين في المدارس خاصة تلك المشاكل       -

و اإلعاقات ، واالكتئاب ، و الخوف ، و العنف ، السرقة ، و التأخر الدراسي ، : غير المؤهلين لحلها مثل 

  .وما إلى ذلك ، بمعنى متابعة لعمل المرشدين في المدارس …… والقلق 

  

  . العمال و التشغيل: ثانياً

إيجاد فرص عمل أساسية على مختلف األصعدة سواء زراعية تحديداً هذا القطاع لتوفر األراضي الزراعية  -

من . بديلة على مستوى المحافظات، كذلك بالنسبة للمصانع و الشركات /لمنطقة و إليجاد فرص عمل داخل ا

  .المهم أن ال يبقى االقتصاد الفلسطيني تابع لالقتصاد اإلسرائيلي 
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منطقة طولكرم تشتهر بالمشاغل ، من المهم دعم هذه المشاغل وتسويق منتجاتها ألنها تشغل أعداد غير  -

  .قليلة من خالل دعمها مادياً

فتح مصانع حسب حاجة المنطقة وحسب ما يتوافر فيها من مواد خام وإيجاد آلية تسويق مناسبة مثل  -

مصانع المخلالت ألن هناك مزارع خضراوات يمكن االستفادة منها ، من المهم تنسيق وترتيب نمط الزراعة 

  .ونوع المنتج بشكل موجه من خالل المؤسسات األهلية بالتعاون مع السلطة 

مصنع بيرال تم : مثال . ة المصانع القائمة هي عدم قدرتها على التسويق وبالتالي تقليص عدد العمالمشكل

  . التخلي عنهم م إلى استيعاب العمال وعدىدعمه من قبل هولندا وهذا أد

  .الصحة : ثالثاً

ير من األجهزة ال يوجد أطباء متخصصين ومؤهلين بشكل جيد ، ويعاني قسم األطفال مثالً من نقص في كث -

  .، وكذلك الحال بالنسبة لباقي األقسام ، من المهم توفير أسرة وأجهزة لهذه األقسام 

على مستوى قسم الوالدة ، من المهم العمل على النواحي التثقيفية  للمرأة حول األمراض التي تصيب  -

من المهم تثقيف األم . يرة األطفال لتتمكن من فهم ما يحدث للطفل خاصة أن هناك حاالت زواج مبكّر كب

  .المستقبلية حول األمراض السارية 

أيضا برنامج الصحة  المدرسية يقتصر على الطعومات ، من المهم تأهيل طواقم للعمل ميدانياً في مجال  -

  .الصحة المدرسية في المدارس 

  

  .الخدمات : رابعاً

  .لكهرباء وإيصالها للناس بالشكل المطلوبالخدمات حاجة أساسية ألنها مدمرة ألي فرد مثل المياه و ا

  .فتح شوارع وشق طرق زراعية -

  .تحديث شبكة الصرف الصحي -

  .تخفيض تسعيرة المياه و الكهرباء بشكل يمكّن المستفيدين من االستفادة منها وجدولة الديون -

  

  .قطاع الزراعة : خامساً 

طلبات السكان ، حيث تعاني المنطقة من ازدياد هناك مساحات زراعية يجب استغاللها لتوفير حاجات ومت-

  . نوع من المنتجات الزراعية على حساب أنواع أخرى 

المؤسسات األهلية يساهم بشكل كبير بترتيب التقنيات الزراعية وعدم تكرار المنتج الواحد ، وأن  وجود -

سلع ، وتوفير السماد الطبيعي يكون هناك تنوع في المنتجات الزراعية وال تضرب أسعار المنتجات ، ودعم ال

  .و التخلي عن السماد الكيميائي ، وإيضاح أهميته لإلنسان و المزروعات 

  .التوعية الزراعية من ناحية كيفية الزراعة و األدوية المستخدمة وآلية الري  -

 توزيع دعم المزارعين فيما يتعلق بتكلفة الزراعة من مياه وأيدي عاملة وأشتال، والتسويق من خالل -

  .المنتجات في المناطق المختلفة 

  -:مشاريع محددة 

 يعتبر الزيتون مصدر دخل رئيسي للعديد من األسر ، يمكن لكل شركة صغيرة للمزارعين تشرف عليها -

  المؤسسات األهلية وتساعدهم على تسويق منتجاتهم 
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لى تربية النحل وتسويق دعم مشاريع تربية النحل ، ولكن من المهم العمل على تدريب المزارعين ع -

  .المنتج بشكل مربح 

  

   -:المخاوف 

معظم المشاريع تتعرض للفشل حيث يتم اختيار إدارة المشروع بشكل غير مهني وبدون الخبرة و المؤهل  -1

  .المطلوب لهذا المشروع 

حيث أن ال تتم متابعة المشروع من الدول الممولة لذا من الممكن توفير المبلغ المطلوب على مراحل ب -2

  .يعطى لكل مرحلة المبلغ الالزم لتنفيذها 

عدم وجود كفاءات تتابع المصانع و المشاريع المقامة بشكل مهني ، أي ال يوجد موضوعية عند إقامة  -3

  هذه المشاريع ، كما ال يوجد آلية إلدارة المشاريع بشكل صحيح 

  .سة الممولة بإيجاد سوق للمنتجاتالخوف من عدم القدرة على تسويق المنتج لذا من المهم أن تقدم المؤس -4

عدم توافق المشاريع مع قناعات الشخص الذي سيدير أي مشروع من المهم أن يكون هناك قناعة لدى  -5

  .هذا الشخص وأن يكون مؤمن بأهداف المشروع حتى يتمكن من النجاح 
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   )2( مقابلة فردية رقم 

  

سات األهلية الفلسطينية و أستاذ مشارك في جامعة الدكتور سليمان الخليل ممثل الهيئة الوطنية للمؤس

  .النجاح الوطنية 

  

   -:سير المقابلة 

   -:اتفق الدكتور مع ما جاء في محضر الورشة المركزة على أول ثالث مجاالت 

  .العمالة  -1

  .التعليم  -2

 .الصحة  -3

أنهما من القطاعات الهامة أكد أنه كان من المهم التطرق لقطاع المرأة والطفل وزيادة االهتمام بهما واعتبر 

  .في المنطقة 

  

  .العمالة : أوالً 

  -:هي نسبة الفقر في طولكرم وذلك بسبب % 78أشار الدكتور سليمان أن 

  .عدد العمال بدون تصاريح عالي  -1

  .عدد العمال ذوو الدخل العالي     واآلن انخفض  -2

  . عدم توفر البنى التحتية للعمالة الفلسطينية -3

ن الصناعية وهي مهمة جداً ، حيث يجب التفكير في عملية عدم االرتباط بالعمل داخل عدم وجود المد -4

  .إسرائيل ، ويجب أن يكون هناك تخطيط استراتيجي و التخلص من ارتباط العمال بإسرائيل 

بالنسبة لصناديق الضمان االجتماعي، هي عمل نقابي و بالتالي يجب أن يكون هناك تشجيع من النقابة  -5

  .اب إليها لالنتس

  .فتح مشاغل للمرأة ومشاريع إنتاجية مثل رياض األطفال بحيث يكونوا منتجين -6

خالل االنتفاضة تضرر قطاع المرأة بشكل كبير ولم تعد تقوم بواجباتها وأيضا قطاع الطفولة وذلك بسبب عدم 

ر الماد المهمة في توفر الطعومات و األمصال ، وسوء التغذية بالنسبة لألم و الطفل وذلك بسبب عدم توف

  .عملية التغذية 

  .فتح مصانع التعليب و التغليف و التبكيت  -7

  ). ذوي االحتياجات الخاصة ( فتح مصنع لألطراف الصناعية الخاصة بالمعاقين  -8

  

  .التعليم : ثانياً 

 طالب و بالتالي 50تم التخلص من الدوام المسائي ، لكن هناك اكتظاظ صفي حيث أن هناك صفوف فيها  -1

  .جب توسعة وزيادة وإضافة هذه الصفوف ي

  .بالنسبة لمدرسة جمال عبد الناصر تم طرح عطاء لتجهيز غرفة كمبيوتر  -2

  ) .يكون لفترة مؤقتة ( يمكن اعتماد التعليم الشعبي في الحاالت الطارئة ولكن على أن ال يكون البديل  -3

  .المرافق الصحية وخاصة عند اإلناث ضرورية جداً  -4
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غير % 25لطالب السنة الثالثة والرابعة في كافية الكليات الجامعية مع قرض % 75دعم األقساط ، تم  -5

  .مسترد وهناك عمل لضم طالب السنة الثانية و األولى 

  .صندوق الطالب ، وذلك من خالل ربط مبلغ من المال واالستفادة من فوائده في توفير دعم للطالب  -6

  

  .الصحة: ثالثاً

   -: لدعم قطاع الصحة ما يلي واقترح الدكتور كأولويات

 حالة كلى 21أن يتم التنسيق بين جميع المؤسسات الصحية المختلفة وذلك للتسهيل على المواطنين مثالً  -1

  .توفوا ) 18( توفوا في األحداث والباقي 3

تم توفير وحدتي غسيل كلى في مستشفى ( وجود وحدة غسيل كلى في مستشفيات طولكرم وذلك ألهميتها  -2

   ) .طولكرم

 3سيارات اإلسعاف ، هناك حاجة لسيارات اإلسعاف ؛ هناك إمكانية لتوفير سيارات إسعاف عدد  -3

  .سيارات في الفترة السابقة 

  .توفير دورات اإلسعاف األولي  -4

هناك أزمة في الوزارة في نوع من أنواع األنسولين للنوع ) األنسولين(توفير األدوية لألمراض المزمنة  -5

  .وكذلك توفير األدوية لمرضى القلب المتوسط والكبير 

  ) . الضواحي (فتح مراكز صحية خدماتيه في نور شمس وذنابه  -6

  

  .الزراعة : رابعاً 

   -:واتفق تماماً مع ما تم طرحه في االحتياجات المتعلقة بالزراعة من حيث 

  .الخدمات  -1

  .ولياتها في ظل هذه الظروفالكهرباء و الماء يجب أن تكون آلية لوزارة الحكم المحلي كي تنهضا بمسؤ -2

  ) .كالمحوالّت ( من المهم دعم البلدية وشراء المواد المتعلقة بالبنية التحتية  -3

أن يتم تسديد ثمن فواتير المياه و الكهرباء المتراكمة على حساب السلطة وأن تبدأ عملية تسديد األثمان  -4

  .الجديدة بعد أن يتم تسديد المتراكم 

  

   -:المخاوف 

  .المشروع بزخم عالي وبعدها يفشل أو ال ينتهي أن يبدأ  -1

  .العمل بدون تخطيط وبدون دراسة جدوى  -2

  .تجنب المحسوبية خالل مراحل المشروع  -3

  .استفادة فئة محددة دون فئات أخرى  -4

  .المؤسسة التي تكون بحاجة تكون غير قادرة للوصول إلى الممول إلقناعه بحاجتها  -5

  .ياً وغير قادرة على طرح مشاكلها و حاجاتها المؤسسات غير مؤهلة علمياً وإدار -6

  .عدم االنتماء للعمل الخيري وتدخل السياسة و الحزبية في المشكلة  -7

أن يتم التركيز على مناطق جغرافية دون مناطق أخرى ، وخصوصاً عدم االهتمام بالقرى و األماكن  -8

 .البعيدة 
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     )3( المقابلة رقم 

  .دية طولكرم المهندس محمود الجالد ، رئيس بل

  :سير المقابلة 

أكد على ترتيب األولويات كما ظهر       عرض نتائج الورشة على السيد محمود الجالد الذي       في بداية المقابلة تم     

  . في مدينة طولكرم االحتياجات يمثل فعال واقع واعتبره من خالل المشاركين

 الكثير من العمال ألماكن عملهم خاصـة        فقد أكد المهندس على أنه وبسبب فقد       :  قطاع العمالة والتشغيل   -1

العمال داخل إسرائيل فقد أصبحت هناك الحاجة الماسة لتوفير فرص عمل تساعد هؤالء الفئة على توفير الحد                 

  : المهندس في هذا المجال اقترحاألدنى من متطلبات أسرهم وقد 

المجال وذلك من خالل إعادة تأهيل      العمل على إعمار البنية التحتية حيث أن المحافظة قد تضررت في هذا              -

  .شبكات المجاري والماء والكهرباء وأرصفة والتي سوف تؤدي الى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمال 

أوضح المهندس محمود الجالد أن أهم المشكالت في هذا القطاع هو عدم وجود الغـرف               :  قطاع التعليم    -2

ود الكفاءات المحلية في هذه الظروف وذلك أن هناك مدرسين          الصفية الصحية للجنسين ، وكذلك نقص في وج       

وكذلك عدم وجود الحوافز المادية للمعلمين حيث أن رواتب المعلمين في الحد            . يدرسون في غير تخصصهم     

  : المهندس اقترحوقد . األدنى 

ذلك من   الذي ينتشر في المدارس الحكومية و      االكتظاظإضافة وتوسعة المدارس القائمة للتخلص من        -1

  .خالل توفير الدعم المادي لذلك 

 وتمكنهم من التعامل بشكل أفضل      كفاءتهم بتأهيل المعلمين عن طريق عقد دورات تزيد من          االهتمام -2

  .مع المادة والطلبة 

وأشار المهندس الى أن هناك نقصا للمرافق الصحية وتجهيزاتها وخصوصا في الحـاالت             : قطاع الصحة   -3

 ، وكذلك هناك نقص في األدوية ، وعدم وجود وحـدة غـسيل كلـى وعـدم وجـود                 الطارئة ومنع التجول    

وكذلك هناك نقص في سـيارات      . متخصصين في مرض القلب مما يضطر المرضى الى التوجه الى نابلس            

  .اإلسعاف  ، وعدم وجود كوادر فنية متخصصة في التعامل مع األجهزة الطبية إن وجدت مثل وحدة الكلى 

  :دس محمود الجالد ما يلي واقترح المهن  

  . غسيل كلى في مستشفى طولكرم وتدريب الكوادر المؤهلة بالتعامل معها ةتوفير وحدالعمل على  -1

  ) .الضواحي (  العمل على فتح عيادات صحية في المناطق المعزولة عن المدينة  -2

   .لسد النقص في عددهات إسعاف وسيارات نقل موتى االعمل على توفير سيار -3

  .رات في اإلسعاف األولي تشمل الطلبة في المدارس عمل دو -4

وفيما يتعلق بموضوع الزراعة فقد أوضح المهندس أن قطاع الزراعة قد تأثر بشكل كبير              : قطاع الزراعة   -4

بسبب حاالت منع التجول واإلغالق حيث أن هناك مشكلة في عملية التسويق لهذه المواد وبالتالي يؤدي الـى                  

  : المهندس أقترحة للمزارع ولحل هذه المشكلة خسائر مادية بالنسب

  .دعم المزارع وذلك عن طريق مساعدته في توفير األشتال والبذور والتخفيف من تكاليف الزراعة  -1

 اختيارعقد دورات توعية للمزارعين حول الزراعة وكيفية التعامل مع هذه األوضاع ومساعدتهم في               -2

  .ك مشكلة في التسويق خارج المحافظة ا حتى ال يصبح هناهالمحاصيل التي سيزرعو



  29

بالنسبة لهذا القطاع فقد أوضح المهندس أن هناك ضررا كبيرا قد حـصل فـي البنيـة                 :  قطاع الخدمات    -5

 وقد طال هذا الضرر شبكات الكهرباء والماء واألرصفة والمجـاري وهـذا             واالحتاللالتحتية نتيجة األحداث    

  . طارئة وضرورية مشاكلالمشاكل التي تعتبر يتطلب القيام بالدعم الالزم لحل هذه 

 وأوضح لنـا أن سـعر       سنور شم وقد سألنا المهندس محمود الجالد عن سعر المتر المكعب للماء في مخيم             

  . شيكل لكل المناطق داخل حدود البلدية 2.5-2المتر المكعب هو 

  : عند بدأ تنفيذ أي مشروع أوضح المهندس أن وفيما يتعلق بالمخاوف

  . مثل هذه المشاريع لتحقيق مصالح فئوية وحزبية وشخصية هي من أهم المخاوف ستخدام ا-1

  .عدم وجود اإلدارة السليمة أي أن يكون الرجل المناسب في المكان الغير مناسب -2
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   )4( المقابلة رقم 

 في والبحوث الدراسات دائرة ورئيس الفلسطيني الوطني المجلس عضو ، جراد نايف الدكتور

  .الوطني المجلس

 :سير المقابلة

 أن الـدكتور  رأى وقد نايف الدكتور على المركزة الورشة في إليها التوصل تم التي النتائج عرض تم البداية في

 : مجال كل داخل االحتياجات وحسب أهميتها حسب يلي كما يكون أن يجب المنطقة في األولويات ترتيب

 مـن  لكثيـر  الـرزق  لمصادر غياب هناك أن أوضح حيث : المنطقـة  في والبطالة الفقر  مجال محاربة -1

 اإلصابة نتيجة العمل على القدرة لعدم أو ، الفلسطينية المناطق في أو إسرائيل داخل العمل فقدان نتيجة العائالت

 . المرض أو

 أو منتجاتهم تسويق على قادرين يعودوا لم فإنهم صغيرة مشاريع يملكون أفراد هناك كان لو حتى أنه أوضح وقد

 البناء قطاع مثل القطاعات من العديد تضررت فقد . المشاريع هذه االحتياجات لتلبية الخام والمواد البضائع جلب

 .كثيرا تضرر الذي

 يـتم  بـأن  وذلـك  المحلـي  السوق يحرك بشكل الخارجية المساعدات من االستفادة نايف الدكتور اقترح وقد -

 للتجـار  مناقـصات  بعمل المساعدات توزيع على مشرفة لجنة وتقوم) األموال  ( مادية معونات على الحصول

 تداول استمرار يضمن بشكل األموال تشغل وبالتالي المحافظة في العينية المعونة تحضير خاللها من يتم المحليين

   .المحلي السوق في األموال

 تعـاوني  أسـاس  على قائمة وتكون ، الفقراءو المحدود الدخل ذوو بقطاعات معنية استهالكية مؤسسة إنشاء -

  تشغيلي ربحي

 والتطريـز  اليدوية باألشغال معنية إنتاجية لمشاريع غياب هناك طولكرم في مثال نسوي إنتاجي مشروع عمل -

  .أسرة 150األقل  على سيعيل المشروع هذا والتراث،ومثل

  .لخارجا الى تصديرها لدعم والفواكه الحمضيات وتغليف تعبئة مشروع -

عمل مشاريع إسكان لذوي الدخل المحدود والفقراء مما يساهم في حل مشكلة السكن وتوفير فرص عمـل                  - 

 .في قطاع البناء 

تعاني المحافظة من خلل كبير في مجال الصحة ، فعلى الرغم من أن هناك أكثر  : والتغذية الصحة مجال -2

مؤشر على الوضع الصحي الجيد ؛ ألن عدد األسرة         من مستشفى ومركز صحي ولكن عدد المستشفيات ليس ب        

غير كافي ، وهناك قلة في األطباء المتخصصين  وتبرز الحاجة لوجود وحدة غسيل كلى ألن هناك كثير من                   

المرضى يضطرون للذهاب الى مدينة نابلس لغسل الكلى ، ويمكننا تصور المعانـاة التـي يعانيهـا هـؤالء                   

 بالمعاقين ال يوحد لهم مركز مختص من ناحية األجهـزة           قما يتعل وفي  . المرضى في ظل الظروف الحالية      

وفيما يتعلق بمرضى القلب فإنهم يجـرون عمليـات القلـب خـارج             . التي تساعدهم على التعامل مع الحياة       

 أحد المرضى إلجراء العملية في      اضطرالمحافظة في رام اهللا أو في مستشفيات الداخل أو في الخارج ، وإذا              

  . لفترة طويلة حتى يأتيه الدور في العمليةلالنتظارتشفى الحكومي فإنه يضطر المس

 للعديد من األسر المستورة في المنطقـة        المنزليةوفيما يتعلق بالغذاء يقول الدكتور أنه من خالل الزيارات           -

رة على شراء بعض    الحظ معاناة األفراد من سوء التغذية بسبب نقص المواد الغذائية لدى األسرة أو لعدم القد              

  .أنواع األغذية المفيدة من اللحوم والفواكه 

  :وفي هذا المجال إقترح الدكتور نايف 
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إيجاد عيادات صحية في األماكن التي ال تتوفر فيها مثـل هـذه العيـادات وخـصوصا فـي الـضواحي               -

  .والمخيمات

  .حافظة إيجاد مركز طبي لعالج مرض القلب إضافة الى وحدة غسيل الكلى في الم -

  . للدفاع المدني للحاجة الماسة لها في ظل الظروف الراهنة تتوفير سياراأهمية  -

عقد دورات في مجال إطفاء الحرائق ، واإلسعاف األولي وإخالء الدارس والبيوت وغيرها من المجـاالت                 -

  .الوقائية والصحية 

ي المحافظة نتيجة اإلغالق والحصار      رغم التراجع الملموس في حجم واردات الزراعة ف        :مجال الزراعة   -3

إال أن هناك من ناحية أخرى تطور إيجابي حيث بسبب عدم وجود عمل ، هذا األمر أدى الى دفع كثيـر          

إعـادة  ((  األسـرة األساسـية      احتياجات بالزراعة وخاصة المشاريع الصغيرة لتلبية       لالهتماممن الناس   

  )) . للزراعة المنزلية نسبيا االعتبار

ة تكمن في الزراعات الواسعة ذات األهداف الربحية والتي تضررت ألسباب كثيرة منها منع التجـول                المشكل

المتكرر ، عدم وجود سوق داخل الخط األخضر ، عدم قدرة السكان الفلسطينيين داخل الخط األخـضر مـن                   

 آلالف الـدونمات    االحتاللالوصول للمنطقة ، هذا عدا الخسارة الناتجة عن تجريف وتدمير ومصادرة قوات             

  .  في المحافظة ، كما أصبح هناك مشكلة في وصول المزارع ألرضه 

  :ح الدكتور نايف فيما يتعلق بالزراعة ما يلي رواقت

 األراضي وزراعتها وتسويق    الستصالحمشروع تعاونية زراعية    : أراضي زراعية مثال     استصالحمشروع   -

  .منتجاتها 

  .ن المجاالت التي من الممكن أن تشكل مشروعا جيدا مشروع برك تربية أسماك وغيره م -

  . لعدم وجود مثل هذا المصنع في المحافظة علما أنها محافظة زراعية تخضراوامشروع مصانع تعليب  -

أشار الدكتور الى أن قطاع البنية التحتية تعرض لدمار كبير ، وحاليا يمنع عمـل               :  مجال البنية التحتية     -4

الشوارع دمرت بشكل كبيـر ، كثيـر مـن          . االحتالل قبلدمات البنية التحتية من     أي مشاريع تتعلق بخ   

الطرق الترابية كذلك أغلقت ودمرت ، وكان هناك تفكير بطرق تواصلية مـن قبـل المؤسـسات فـي                   

  .المحافظة لحل هذه المشكلة وهناك العديد من الطرق فتحت ولكن أعيد إقفالها 

 التعليم ال يشكل أهم األولويات في المرحلة الحالية ولكن من المهم توجيـه               قطاع : مجال التعليم والثقافة     -5

الجانب التعليمي الى الجوانب المهنية والتنموية ؛ يعني توجيه الطالب الى مجاالت تنموية وهذا األمـر                

ويندرج تحـت   . يعود لعدم وجود خطة وطنية تعتمد على توجيه المواطن نحو القطاعات حسب األهمية              

اع الثقافي أنشطة المؤسسات األهلية التي تعنى بحقوق اإلنسان ولكن تعاني مثل هذه المؤسسات فـي                القط

طولكرم من ضعف مهامها وكذلك الحال بالنسبة لباقي المراكز الثقافيـة ألن أنـشطتها غيـر منظمـة                  

  .وضعيفة وال تقوم بالعمل بالشكل المطلوب وتعتمد على النخبوية في تقديم خدماتها 

اك إقتراح إلنشاء مركز تدريب وتأهيل متنوع األغراض دورات في التنمية ، دورات فـي تقويـة                 هن -

  .المجتمع وتمكينه ، إعادة تأهيل بعض الفئات ، ودورات كمبيوتر 

 العلمية والثقافية من خـالل الـدورات        االستفادةهذا يعني إنشاء مركز متكامل يشغل أيدي عاملة وأيضا          

  .عة التدريبية لفئات متنو

  :وبالنسبة للمخاوف التي تناولها الدكتور نايف فهي 

  . بتطبيق المشروع وإدارته من المهنيين القادرين عل تطبيقه وتنفيذه بالشكل السليم المعنيينأن ال يكون  -
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  . صحيحة ودقيقة اقتصادية على دراسة جدوى االعتمادعدم  -

  .اتها تجاه المشروع وبالتالي يفشل المشروع تكون اإلدارة ذات شفافية وال تتحمل مسؤولي أن ال -

أن ال يتم متابعة المشروع ومراقبته من قبل الممول وهذا يعطي المجال للمصالح الشخصية والفئويـة فـي                   -

 .التدخل وعدم تحقيق المشروع ألهدافه 
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  :المقدمـة
  

ية وعزبة وخربة وتقسم هذه القرى على ثالثة تجمعات سكانية كبيـرة وهـي              قر) 38(لمحافظة طولكرم حوالي    

  .قرى الشعراوية، ووادي الشعير، والكفريات
  

الجدول التالي لدائرة اإلحصاءات العامة  يبين عدد األسر وعدد الذكور، وعدد اإلناث في هذه التجمعات حـسب                  

  .م1997إحصائيات 
  

  اسم التجمع  د القرىعد  عدد األسر  عدد الذكور  عدد اإلناث
  الشعراوية  15  6883  20071  19356

  وادي الشعير   12  3824  11750  11556

  الكفريات  11  1814  5089  5018

  المجموع  38  12521  36910  35930
  

الجهاز المركزي (. نسمة) 53380(وقد قدر عدد السكان في قرى الشعراوية ووادي الشعير والكفريات ب 

  )1997 لالحصاء الفلسطيني،
  

  .وقد زرعت العــديد من المستوطنات بين جنبات هذه القرى واإلغالقات تقطع أوصالها وتفصلها القرية عن األخرى 
  

  :الناحية االقتصادية

مصدر الدخل األساسي في هذه القرى هو الزراعة باإلضافة إلى العمالة داخل الخط األخضر والزراعة حالياً ضربت بشكل كبير بسبب                    

 واإلغالقات والمصادرة والعمال منعوا من العمل لذلك فاالقتصاد يعاني من أزمـة حقيقية ولم يعد سـوى قطاع الموظفـين منع التجول

  .في السلطة أو القطاع الخاص مثل البنوك والشركات القليلة القائمة 
  

  :  الناحية التعليمية
رى التي فيها تعليم عالي أهملت الزراعة واألرض ونجد القرى التي           هنالك نسبـة جيدة من المتعلمين في بعض القرى وبالمقابل نجد الق          

  .اتجه أبنائها للعمل داخل الخط األخضر أيضا أهملوا التعليم والزراعة واآلن ال زراعة وال عمل 
  

  :الناحية الصحية

                فقط، وفي كفر جمال هنالك مشروع       ال يوجد مستشفى يعمل حالياً في القرى ففي عنبتا مستشفى للهالل كامل من حيث البناء ولكن بناء 

خاصـة  ( وفي كل قرى طولكرم ال تجد جهازا لألشعة أو داراً للتوليد مما يعرض الحوامل للخطر الشديد           .مستشفى حول لعيادة صحية       

هازاً واحـدا   سواء كان المنع على القرى أو على طولكرم ، كما التجد ج           ) إذا  شاء سوء حظها أن تحين ساعة والدتها في منع التجول           

  .لألشعة في القرى وليس هنالك وحدة غسيل كلى في كل محافظة طولكرم  

  :البنية التحتية 
  

شبكات المياه موجودة في أغلب قـرى وادي الـشعير          .ال يوجد نظام للصرف الصحي إال بشكل محدود جداً جداً         

  .لشعراوية والكفريات والقرى األخرى تعتمد على اآلبار أو شراء التنكات كمافي العديد من قرى ا
  

أما بخصوص الكهرباء فتقسم القرى إلى قسمين القسم األول كما في أغلب قرى وادي الشعير فهي تعتمد على الكهرباء القطرية والقسم                     

  .الثاني فهو يعتمد على الماتورات كما في قرى الشعراوية والكفريات 
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أما الطرق الزراعية فقد   . مازالت الشوارع الداخلية للقرى في غالبيتها غير معبده        الطرق لقد قامت بكدار بتعبيد العديد من الشوارع ولكن        

اهتمت اإلغاثة الزراعية بشقها وكما عملت على المساعدة في إنشاء اآلبار خاصة في القرى التي ال يوفيها مصدر للمياه مثل صيدا في                      

  .وكذلك اهتم الهيدرولوجيون بإنشاء  اآلبار. الشعراوية 
  

  

  :هجيةالمن
 

  .لقد تم اتباع األساليب التالية في التقييم 

) 20( مستفيد ومستفيدة من الخدمات المتوفرة في المؤسسات األهلية حيث تم زيارة أو االتصال بحوالي                19 من   -: مجموعة مركّزة    -1

ـ ( مؤسسة أهلية عاملة في منطقة طولكرم شملت مختلف مجاالت الحياة ومختلف الشرائح االجتماعية               ساء، رجـال ، طـالب،      ن

 م، 9/10/2002وقد عقدت الورشة في مكتبة بلدية عنبتا يوم األربعـاء الموافـق   ).  مزارعين، موظفين ، ربات بيوت ، معلمات     

  .الساعة العاشرة صباحا
  

  : على النحو اآلتي تم القيام بأربعة مقابالت فردية مع نخبة من قيادات المجتمع المحلي شملت كال الجنسين:  المقابالت الفردية -2

  .حمد اهللا حمد اهللا رئيس مجلس الخدمات في منطقة وادي الشعير ورئيس بلدية عنبتا/ السيد  −

  .بلعا نائب محافظ محافظة طولكرم/ رأفت البلعاوي / السيد  −

  .فاطمة سالمة مديرة مدرسة زيتا الثانوية/ اآلنسة  −

  ).  فرع طولكرم(نبتا جهاد عزت سعيد مدير بنك األردن والخليج من ع/ السيد  −
  

وقد ركزت المقابالت الفردية على التدقيق في األولويات التي خرجنا بها من الورشة المركزة والحصول على أية معلومات 

  . واقتراحات إضافية حول حاجات الناس الطارئة
  

ضر من قرية كفر زيباد، لم تصله خـدمات     تم إجراء دراستي حالة في األولى أسرة عامل سابق في داخل الخط األخ            :   دراسة الحالة  -3

  .المؤسسات األهلية ولديه ثالثة أطفال معاقين سمعياً 

  

أما الحالة الثانية فهي لسيدة تعيل خمسة أفراد وزوجها يعاني من مرض عقلي حيث يعطى إبرة شهرية لتهدئته وال يستفيد من أيـة                       

  .خدمات ويقيم في البيت واألم تعمل آذنة في مدرسة 

                           

  :أهـم النتـائج

  

  :المجموعة المركزة  -1

:                                                               كانت األولويات العامة التي طرحت في الورشة هي كما يلي

نين، ثقافة وترفيه، البيئة، ذوي الصحة، الصحة النفسية، التعليم، الشباب والشابات، الطفولة، التشغيل وخلق فرص عمل، المس

  .االحتياجات الخاصة، الزراعة، األعمال التطوعية
  

  :بعد التصويت رتبت األولويات على هذا الشكل 

  التعليم �

  الشباب والعمل التطوعي  �

  البيئة  �

  الصحة والصحة النفسية  �

  الزراعة �
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  :أما ما حصلت عليه كل أولوية من ا ألصوات فهو كما يلي

  8/19 -، الزراعة 11/19 -:، الصحة12/19 -  ، البيئة 13/19 -  ، الشباب والعمل التطوعي 14/19 -التعليم 
  

  .و الجدول التالي يبين األولويات المحددة وتفصيالتها باإلضافة لألفكار والمشاريع التي طرحت عن كل أولوية 

  

  األولويات األهم   الفئة التي طرحتها  االحتياجات
  سيعها على أن تكون صحيةبناء مدارس جديدة وتو 

  .دورات لآلباء في كيفية التعامل مع األطفال  

  .توفير كتب ومواصالت وسكن لطالب الجامعة  

متابعة عطاء المعلمين إذا كان هنالك تقصير أم ال من خالل إشراف مباشـر               

  .عليهم 

  االهتمام بالوحدات الصحية في المدارس  

  .مجانية التعليم لذوي الحاجات الخاصة  

  ) البديل ( عم التعليم الشعبي د 

دورات للطالب والمعلمين واألهل حول الوضع الراهن والتدخل وقت األزمات  

.  

  .توفير كتب جديده للطالب  

  .المتابعة بشكل عام من النواحي اإلدارية  

توفير معلمين من كافة التخصصات حيث هنالك معلمـين ال يدرسـون فـي               

  تخصصهم 

  .ساعدة في تمكين الطالب مراكز ثقافية مجانية للم 

  .إقامة مكتبات في القرى  

دعم مجالس اآلباء واألمهات ماديا لتقوم بمشاريع في المدارس ولتحفيز هـذه             

  المجالس 

   عمل مظالت في المدارس لتقي الطالب الحر  والبرد  -15 

  التعليم -1  النساء والرجال 

  .لشابات إقامة مشاريع صغيرة يتم فيها تشغيل عدد من الشباب وا 

دورات توعية للشباب في كل المجاالت خاصة في التدخل وقت األزمـات ،              

  .اإلسعاف األولي ،

توفير مراكز مهنية للشباب والشابات في مختلف المجاالت مثـل الميكانيكـا             

والمهم هو تسويق المنتجات عن  هذه المراكز        . ،الخياطة ، التطريز ، التريكو    

.  

  يها كافة المستلزمات الثقافية والرياضية إنشاء نوادي للشباب تتوفر ف 

  .المساعدة في قطف الزيتون قبل أن تصادر األراضي  

  .تمويل جمعية تختص برعاية شؤون الطلبة  

الطالب والشباب 

  والشابات 

 الشباب والعمل - 2

  التطوعي 

 توفير حاويات للنفايات وسيارات لنقل النفايات في القرى التي ال يوجد فيهـا              -

  ذلك

  .رات توعية في مجاالت الحفاظ على البيئة دو 

المتطوعات مع اإلغاثة 

  الزراعية

   البيئة- 3
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إنشاء شبكات مياه للقرى التي ال يوجد فيها شبكات ويتوفر فيها مـصدر              

  .للمياه، والمساعدة في حفر اآلبار 

  . شق الطرق بين القرى وشق ا لطرق الزراعية وتعبيدها  

  .إقامة شبكات للصرف الصحي  

  .معالجة المياه الرمادية وعمل محطات تنقية  

  . التشجير للحفاظ على األرض والبيئة  

االهتمام بالمشاكل البيئية ومعالجتها على سبيل المثال مـشكلة مكبـات            

  .النفايات المنتشرة في الوطن 

إنشاء مستشفى متكامل في القرى وتوفير األجهزة واألدوية للمستشفيات          

  القائمة

) 24( صحية تتوفر فيها األجهزة واألدويـة وتـداوم          توفــير مراكز  

  .ساعة

   إنشاء دور والدة في القرى  

أشغال وقت فراغ األطفال بوسائل ترفيهية وتعليمية وتـوفير متنزهـات            

  .لألطفال ومالعب 

  .نشاء وحدات صحية متنقلة خاصة وقت اإلغالقات  

الرجال والنساء 

  . والشباب 

الصحة والصحة - 4

  النفسية 

  

  .نشاء مؤسسة تسويق للمنتجات الزراعية  إ 

  . دعم مشاريع زراعية صغيرة  

  . شق طرق زراعية وتعبيدها  

  . دورات توعية بأمور الزراعة وبمخاطر استعمال المواد الكيماوية   

  .مصانع تعليب وخاصة لزيت الزيتون   

  .إنشاء مؤسسة إقراض زراعي  

الزراعة            - 5  المزارعين 

  :ف عند إنشاء هذه المشاريعالمخاو
  .أن يتم إيقافها من قبل االحتالل أو عدم إعطاء تراخيص لها- 1

  .أن ال تقوم المؤسسات بتتمة هذه المشاريع- 2

  .انقطاع التمويل من الجهة المانحة- 3

  .التخوف من أن تكون المساهمة المجتمعية كبيرة- 4

  .التخوف من التلوث البيئي من إنتاج هذه المشاريع- 5

  .التخوف من التحيز وعدم عدالة التوزيع- 6

  

  النقاط التي أضافتها الحاالت الدراسية لنتائج الورشة للمجموعة المركّزة
  

  :في قطاع التعليم  •

  .عدم قدرة بعض األسر توفير المستلزمات األساسية للتعليم مثل الكتب والدفاتر وأقالم وعدم القدرة على دفع األقساط 
  

  : في قطاع البيئه  •

  .الشوارع الداخلية للقرى غالباً غير معبدة 
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  .الكهرباء ضعيفة بسبب اعتمادها على الماتورات في العديد من القرى 

  . نقص في المياه مما يضطر األهالي لنقل الماء من اآلبار في بعض القرى 

  .لنفاياتالحاويات موجودة ولكن غير مستعملة بسبب عدم قدرة المجالس ان تدفع ما يلزم لتشغيل سيارة ا 
  

  :في قطاع الصحة •

  .عدم توفر الغذاء الضروري واألساسي لتلك األسر 

  .عدم توفر الدواء الكافي في المراكز الصحية  

  .عدم وجود طبيب مقيم وعدم توفر قابالت قانونيات  

  .زل  المسـاكن غير صحية فال تتوفر فيها المرافق الضرورية وال يوجد فيها تهوية فهم بحاجة لتغيير تلك المنا 

  .عدم وجود مؤسسات تهتم بالمعالجة النفسية والعقلية في منطقة طولكرم  

  عدم وجود مؤسسات تهتم بالصم والبكم  
  

  :في قطاع الزراعة  •

  .  غالء أسعار المياه في بعض القرى أدى إلهمال الزراعة مع أنها المصدر الرئيسي للدخل  
  

  :في العالقة مع المؤسسات األهلية  •

  .تمام الكافي من المؤسسات األهلية وعدم وجود التواصل الالزم معها فهي عدم توفر االه 

  .الحواجز اإلغالقات تمنع الناس من الوصول الناس إلى المؤسسات األهلية  
  

  : إضافات عامة للحاالت الدراسية  •

ت وال تهتم ألمره الهيئات     التكافل االجتماعي بين األقارب في القرى فهم يساعدون من ال يعمل ومن ال تصله خدمات المؤسسا                

  .المحلية برغم من أن وضعهم ال يسمح بالكثير من المساعدة  

  . عدم توفر األثاث الضروري مثل األسرة ، المكاتب ، وأية وسائل للشعور بالراحة  مثل مراوح ، مدافئ وغيرها 

  .عدم القدرة على دفع الفواتير المختلفة أو أية التزامات للمجلس 

  .م والقهر واإلهمالالشعور بالظل 

  .عدم كفاية ما تقدمه الشؤون أو الزكاة لسد الرمق لهذه العائالت 

  

  :مالحظة شخصية 

إذا أردنا أن نساعد هؤالء الناس علينا أن نصل نحن لهم أن ننتظر منهم أن يبحثوا عمن يقدم لهم المساعدة فبالرغم                     

 عزة نفس وأنفة تمنعهم من طلب المساعدة، ولـوال          من الوضع الذي يمكن أن نقول عنه إنه مأساوي فإنهم يملكون          

  .إلحاحنا الشديد وكسب مودتهم لما اخبرونا عن احتياجاتهم الغير ظاهرة 
  

  .النقاط التي أضافتها المقابالت لنتائج ورشة المجموعة المركّزة
  

  : قطاع التعليم •

ية موحدة برغم أن أغلبهم كانوا مـع الزراعـة أن           كل المقابالت كانت ضد وضع التعليم كأولوية أولى ولكن لم تكن لهم أولو             

  .تكون األولوية األولى

  .ضرورة الترتيب مع التربية لتنفيذ أي من المشاريع في المدارس فهي أدرى باحتياجاتها 

  .التركيز على منطقة الكفريات في مجال التعليم ألنها مستهدفة من االحتالل 
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  . إقامة روضات جديدة ودعم للروضات القائمة 

دعم رواتب المعلمين من خالل مكافآت مالية للمدرسين ذوي الكفاءات والمميزين والمدارس المميزة فالمهم هو استرداد طبقـة                

  .فالدورات موجودة والمباني موجودة, المعلمين لجزء من كرامتها

  . العمل على توفير المكتبات والمختبرات والمالعب في المدارس 
   

                                                                                                                               : الشباب والعمل التطوعي  •

  .إ نكار دور التوعية أو دورات التوعية والمبرر هو أن الناس بحاجة ألشياء عملية  

إنكــار وجــود عمــل تطــوعي وتبريــر ذلــك أن مــن يتطوعــون يقومــون بــذلك مــن أجــل مــصالح خاصــة ال                             

  .بمفهوم التطوععالقة  لها 

  . التركيز في التوعية على القيم الدينية والعربية األصيلة وعدم تدخل المؤسسات في برامج التوعية 

  . مراقبة نوادي الشباب لكي ال تصبح أوكارا للفساد 

  . رعاية هوايات الشباب ودعمها من خالل النوادي القائمة تقديم الدعم المالي لهذه النوادي 

  .هم ولكن بحاجة لبرامج ليكون وطنياً كما في ألمانيا واليابان   العمل التطوعي م 
  

  :البيئة  •

  )  .الحالل والحرام ( محطات تنقية المياه الرمادية لن تالقي الترحاب بسبب العامل الديني  

  ) زيباد كفر( إيجاد مصادر بديلة للمياه في القرى التي هنالك مشكلة في تزويدها بالمياه من اآلبار في نفس القرية  

  .البيئة موضوع كبير ومهم ولكن ليس طارئ  

  

  :الصحة والصحة النفسية •

القطاع الصحي مدمر من االحتالل ومن الناس فالطبيب الجيد يهاجر لذلك من الضروري تمويـل توظيـف  طـواقم طبيـة                       

 لدى وزارة الـصحة فهنالـك   لمدة سنة قابلة للتجديد حسب الحاجة لسد الفراغ المهني      ) خبراء  ( متخصصة في كافة المجاالت     

  .مستشفيات وهنالك أجهزة ولكن المهم الكفاءة وهذا هو المفقود  

  ).مجانية للمرضى خاصة األطفال والحوامل ( إقامة أيام طبية مدفوعة األجر لألطباء وللدواء والكشف من قبل المؤسسات  

  .تقديم مواد غذائية مفيدة لألطفال مثل زيت السمك والحليب  

  . على منطقة الكفريات في أية مشاريع التركيز 

  .عدم وجود عيادة أسنان متكاملة في قرى وادي الشعير فليس هنالك سوى طبيب أسنان يعمل في زكاة عنبتا 
  

  : الزراعة  •

  .المقصود تطوير وتفعيل وحماية الزراعة ومنها ننطلق لبقية القطاعات فهي أساس االقتصاد ) إغاثة الزراعة( 

  .ق زراعي دولية للتصدير وحماية المزارع إنشاء شركة تسوي 

  .مؤسسة دعم مالي للمزارعين وليس مؤسسة إقراض  

  .قروض سهلة وميسرة للمزارعين لعمل مشاريع مثل تربية النحل والبيوت البالستيكية وتسمين الخراف  

    منع التجول واإلغالقات أدت لتلف المحاصيل الزراعية عامة وفي البيوت البالستيكية خاصة  

خصخصة المؤسسات الزراعية فذلك أدعى لنجاحها وذلك ألن عدد من المصانع أقيم ولكن فشل بسبب عدم متابعـة مؤسـسة                     

  .خاصة مهتمة 

  .مصانع إلعداد المنتج للتسويق   

  .التركيز على التشجير فهو الذي يمنع التصحر ويخفف من ارتفاع الحرارة 
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  : المشاريع  •

  .بل تركز على المشاريع الخدماتية )مصانع ( عمل مشاريع إن المؤسسات األهلية لم تقم ب 

  .متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع لضمان الجودة واإلتقان  
  

  : المخاوف •

  .سوء اإلدارة والمحسوبية 
  

  .إضافات عامة على نتائج ورشة المجموعة المركزة  •

  .ء للمشروع من قبل الناسمعارضة التخوف من المساهمة المجتمعية بل ضرورتها لكي يكون هنالك انتما 

  .ا إلهتمام بقطاع المرأة وإقامة نوادي نسائية وتمويل برامج هذه النوادي 

  . عدم وجود لجنة زكاة أو لجنة طوارئ في كفر اللبد 
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  مقابلة فردية
  

  رئيس مكتب الخدمات لمنطقة وادي الشعير

  ورئيس بلدية عنبتا

  السيد حمد اهللا الحمد اهللا

  

تمت المقابلة في مكتب رئيس بلدية عنبتا التي بدأت بالتعريف ببرنامج دراسات التنمية ومشروع رافيد وإعطاءه فكـرة عـن الورشـة                      

  :المركزة ونتائجها حتى يتم النقاش على ضوئها حيث جاءت األولويات في الورشة المركزة على النحو التالي

   ة زراع-5     صحة-4     شباب-3     بيئة-2     تعليم-1

  

اعتبر أن قطاع الصحة هو أهم أولويات الشعب الفلسطينية         : وكان للسيد حمد اهللا وجهة نظر خاصة في ترتيب هذه األولويات حيث يقول            

  .نظراً لما يعيشه من ظروف احتالل وأوضاع صعبة

  :التعليم •

أسلوب التعليم يلعب دوراً كبيرا في      عمل برامج تزيد من ثقافة الطالب، حيث يالحظ أن ثقافة الطالب تكاد أن تكون معدومة، و                - 1

على زمانا كانت حصة اإلنشاء والتعبير مهمة كثير وكنا نكتب مواضيع ومقاالت مختلفة أما اليوم فهي حصة غير مهمـة                    "ذلك  

  ".والطالب ما بقدروا يكتبوا بأي موضوع، هذا وضع جيل بأكمله

 تستقى من خالل التنظيمات واألحزاب، إنها مشكلة كبيرة ناتجة عن هجر            حتى معلومات شبابنا عن قضيتنا الفلسطينية هي مغلوطة ألنها        

أنا براقب الوضع عندي في مكتبة البلدية في الطابق العلوي، نسبة استعارة الكتب ضـعيفة جـداً مـع أن        "المكتبات واالبتعاد عن الكتب     

  ".المكتبة فيها مجموعة من كتب ضخمة ومتنوعة

 القادمة على تثقيف الشباب ألننا بدون ثقافة ال نستطيع التقدم في أي مجال من مجاالت الحياة، وهنـاك                   لذلك يجب أن نركز في مشاريعنا     

  :مشاريع تثقيفية نراها في األردن وسوريا فلماذا ال نعتبر منها ونركز على الثقافة من خالل

  .إنشاء مكتبات جديدة يستطيع الجميع الوصول إليها  - أ

  .ة تزيد من ثقافة الطالب عمل ندوات في مواضيع مختلف-ب

   عمل مسابقات تشجع الطالب على المطالعة والبحث-ج

  

دعم العالقة بين الطالب والمعلم واألهل فهذه العالقة فيها كثير من الخلل وال تكفي مجالس اآلباء واألمهات إلحداث هذا التوازن                     - 2

ما يالحظ حالياً على الطالب أن منهم من هو منـسلخ           بل نحن بحاجة لبرامج ومؤسسات فاعلة حتى تجعل بيئة الطالب متكاملة ف           

عن أسرته ويبقى طوال الوقت في الخارج ومنهم من ال يعرف سوى الدراسة والمدرسة وليست له أي عالقات اجتماعية، لذلك                    

 منسلخ عن   نحن بحاجة لبرامج ومؤسسات فاعلة حتى تجعل بيئة الطالب متكاملة فما يالحظ حالياً على الطالب أن منهم من هو                  

أسرته ويبقى طوال الوقت في الخارج ومنهم من ال يعرف سوى الدراسة والمدرسة وليست له أي عالقات اجتماعية، لذلك نحن                    

  :بحاجة لبرامج تنظيم عالقة الطالب بالمجتمع من حوله تتمثل في 
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  .عمل نوادي رياضية تدعم عالقة الطالب بأقرانه على أن تكون نوادي مراقبة  - أ

ق لألطفال ومنتزهات عائلية تقوى العالقات المجتمعية بين أهالي الطالب يصبح من خاللها نقاش وتبادل               فتح حدائ   -  ب

  .خبرات

المشاريع التي يعتبرها الناس لزيارة عدد الصفوف الدراسية يجب أن تكون فقد للمدارس التي هي بحاجة لـذلك ولـيس لكـل                       - 3

  .المدارس

  :قطاع الشباب •

وتوفير ما يلزمها من أجهزة ومعدات ولكن بشرط أن تكون بعيدة كـل             إقامة نوادي رياضية للشباب      -1

البعد عن األحزاب والتنظيمات السياسية ألن مثل هذه النوادي يجب أن تكون لخدمـة الجميـع وأن                 

تدعم عالقات الشباب بعضهم ببعض وليس لفئات معينة تابعين ألحزاب فاألفضل لها أن تغلق مـن                

  .ذلك

ة ودعمها حيث أن أغلب الشباب يتوجهون للتعليم األكاديمي وللجامعات وال يوجد هناك اهتمـام               توفير مراكز مهنية جيد    - 2

بالنواحي الفنية والتدريبية وحتى من يتجه لتلك المراكز يكون فاشل أكاديمياً وال يتعلم المهنة بشكل سليم، لذلك يجب أن                   

 لنا عمال مهرة كما يجب أن تعمل على خلـق           تعلم هذه المراكز المهن والحرف على أسس علمية وصحية حتى تخرج          

  .فرص عمل لهم وتسويق لمنتجاتهم

  :البيئة •

عمل برامج توعية للناس قبل عمل أي مشروع لبيئة فتحن قمنا بالكثير من مشاريع البيئـة ولكـن                   -1

  .دمرها الناس ألننا لم نوعيهم في كيفية الحفاظ على البيئة في كيفية التعامل مع هذه المشاريع

ط مشروع هو وضع الحاويات وعلى بساطته فهو يحتاج لتوعية في كيفية استعمال هذه الحاويات فبعض الناس كانوا أبس (

يحرقون النفايات داخل الحاويات للتخلص منها والبعض اآلخر كان يلقي النفايات على جانب الحاويات ولـيس بـداخلها                  

يها مما يؤدي إلى انتشار الروائح واألمراض فأي مشروع بيئة          وبعضهم كان يلقي النفايات دون إغالق األكياس التي تحتو        

  ".مهما كان بسيطاً هو بحاجة قبل كل شئ للتوعية

  :الصحة •

 أكد السيد حمد اهللا مرة أخرى على ضرورة االهتمام بقطاع الصحة واعتبره أهم أولوية للشعب الفلـسطيني وأن االنتفاضـة                    

  .  ا المجالكشفت الكثير من األخطاء والفضائح في هذ

  . تحتاج مستشفياتنا إلى األدوية واألجهزة والمعدات فهي تعاني من نقص شديد في مستلزماتها - 1

 فعلى سبيل المثال كان هناك حاله وفاة في كفر الرمان حيث كان هذا الشخص بحاجة لغسيل كلى وجهاز غسيل الكلى                    

وات االحتالل منعته من دخول نابلس فتوفي علـى         غير متوفر في طولكرم فتوجه إلى نابلس لعمل غسيل الكلى لكن ق           

  .الحاجز

  . كما أننا بحاجة ألجهزة تصويراً أشعة فهي تخلو من كل العيادات في القرى وبحاجة إلى أدوية

العمل على متابعة طاقم األطباء فعلى الرغم مما يبذلوه منن جهود إال أن هناك فئات مهملة ال يقوم بواجبها وفقد الكثير                      - 2

  .رحى والمرضى حياتهم بسبب هذا اإلهمال والتقصير من قبل بعض األطباءمن الج
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جاء العام الماضي وفد من البنك الدولي لتقديم مساعدات وخدمات لمستشفى طولكرم وقد تم إعالم               " 

مدير المستشفى مسبقا إلعداد قائمة بما يحتاجه المستشفى وعندما ذهبنا له قال أن ما ينقصهم هـو                 

لسموم فقد على الرغم من أن مستشفى طولكرم يعاني كثيرا من النقص في األدويـة               أدوية مضادة ل  

  .واألجهزة

توفير سيارات إسعاف في القُرى حتى يتم نقل المصابين والمرضى بأسرع وقت فالسيارات في طولكرم غير كافية وفي         - 3

  .فترة االنتفاضة كان لدينا الكثير من المرضى لم نتمكن من نقلهم

  . ساعة في اليوم24 خصوصاً لعيادات طوارئ كاملة تقدم خدماتها تحتاج القرى - 4

  :الزراعة •

 مؤسسة في فلسطين    318أكد السيد حمد اهللا أن المشكلة األساسية في الزراعة تكمن في سوء اإلدارة والتخطيط فهناك حوالي                 

  .مسجلة على قطاع الزراعة ستة فقط منها تعمل بشكل جيد وفعال

والتسويق للمنتجات الزراعية هو ما يجب االهتمام به في الوقت الحالي، فالمنتج الوحيد للتصدير              التركيز على التصنيع     - 1

لدينا اآلن هو الزيتون وزيت الزيتون، فلماذا ال يكون تصنيع له بحيث يوضع في علب للحفظ حتى نصبح قادرين على                    

  .تصديره وهذا ما تفعله الدول المصدرة للزيت كإيطاليا وإسبانيا

ولكنه لـم   ) انيرا(نسبة لمصانع التعليب كان هناك مصنع لتعليب زيت الزيتون في دير شرف من              وبال

يعمل على الرغم من وجود اآلالت والمعدات وكذلك مصنع رب البندورة في الخليل لم يعمـل وأنـا                  

ـ    ا أعتقد أن ذلك بسبب إشراف القطاع العام عليه، لذلك اعتقد أن عملية التصنيع يجب أن يشرف عليه

  . القطاع الخاص وأن ال تديرها الوزارات والجمعيات

  .فالتسويق يحتاج أوال لمصانع قطاع خاص تمتاز بإدارة جيدة حتى إعداد المنتج للتسويق

  .شق الطرق الزراعية وحفر اآلبار و إصالح األراضي الزراعية - 2

  .شكل عشوائيتشجيع التشجير وخاصة في المناطق المتضررة على أن يتم بطريقة منظمة وليس ب - 3

  :المشاريع المقترحة

  .تشجيع أصحاب رؤوس األموال الستثمار أموالهم في التسويق الزراعي ألن مؤسسات التسويق ال تعمل ذلك بشكل جيد - 1

  .عمل مشاربع تمديد شبكات المياه وتجهيز للمدارس - 2

  دعم مراكز لذوي االحتياجات الخاصة - 3

  .وقدرات المرأةعمل مشاريع خاصة بالمرأة تتعلق بتنمية مهارات  - 4

  ).من المالحظ أنه لم يتم التطرق ألي مشروع خاص بالمرأة في الورشة المركزية(

  

  :المخاوف عند إنشاء المشاريع

التخوفات التي طرحت في الورشة واقعية ولكن الحياة كلها تحدي وعقبات فالتخوف من تدمير االحتالل لتلك المشاريع ال يعني أن نقـف            

  :عل شيء، أما بالنسبة لتخوفات السيد حمد اهللا فهيمكتوفي األيدي ال نف
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التأخر من قبل الدول المانحة في تقديم الدعم نظراً لما تعانيه مؤسساتها من بيروقراطية وتعقيد في العمل مما يستنزف الكثير                      - أ

  .من الوقت

  .بعيدة عن تطلعاتهمالتخوف من أن ال تكون المشاريع وفقاً الحتياجات الناس كما وردت في الدراسة وأن تكون   -  ب
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  "2"مقابلة فردية رقم 

  مديرة مدرسة زيتا الثانوية للبنات

  فاطمة سالمة: الناظرة 

  

تمت المقابلة في مكتب المدير في مدرسة بنات زيتا في تمام الساعة الحادية عشرة وتم إعطاء المديرة فكـرة عـن الورشـة المركـزة                         

في ترتيب األولويات فيه تعتبر قطاع الزراعة أهم قطاع في الوقت الحاضر ألنه يعمق االنتماء               ونتائجها وكان للمديرة وجهة نظر خاصة       

  .والشعور بالوطن ومن ثم البيئة فالصحة فالتعليم

  : التعليم •

ترى السيدة فاطمة أن المشاريع من قبل الدول المانحة التي تختص بالتعليم يجب أن تكون فقط في مجـال                   

اء مدارس أو زيادة عدد صفوف في المدرسة أو  عمل مرافق أما ما يختص في مجال                 البنية التحتية مثل بن   

التوعية والتثقيف فيجب أن يكون نابعاً من المعلمين ومن وزارة التعليم ومن مجتمعنا نفسه وليس من قبـل                  

األجنبية فيه  الدول األجنبية ألن لنا قيم خاصة بنا وعقائد نؤمن بها يجب التمسك بها والتدخل من قبل الدول                  

خطورة كبيرة ألنهم يحاولون إبعادنا عن قيمنا وتقالدينا وديننا وإذا كان هناك مجال للدورات فهي يجب أن                 

  .تكون فقط ممولة وليس هم من يشرفون عليها ويقدرونها

  : قطاع الشباب •

لمهنية التي تعلمهـم    أهم شيء للشباب هو عمل مشاريع صغيرة تساعد في إيجاد فرص عمل لهم وكذلك دعم المراكز ا                 - 1

  .الحرف والمهن

ألن هدف الدورات األجنبية هو إبعادنـا  (دعم الدورات التوعوية للشباب على أن تتم بإشراف داخلي وليس من األجانب       - 2

  ).عن قيمنا ومبادئنا

  .راتتوفير النوادي الرياضية واألجهزة الخاصة بها على أن تكون مراقبة بحيث ال تصبح وكرا لشرب الكحول والمخد - 3

  : مجال البيئة •

  .االهتمام والعناية بالتشجير ألن إهمال التشجير هو الذي أدى الى التصحر وإلى ارتفاع درجات الحرارة - 1

التوعية في كيفية الحفاظ على البيئة وفي كيفية االستفادة من الخدمات في مجال الحفاظ على البيئة فما الفائدة من وجود                     - 2

  .لقمامة على حافة الطريقالحاويات إذا كان الناس يلقون ا

  .عمل مشاريع تمديد شبكات مياه وشبكات الصرف الصحي - 3

  .شق الطرق الزراعية بين القرى - 4

  .عمل محطات تنقية للمياه - 5

  : قطاع الصحة والزراعة •

اتفقت المديرة فاطمة مع ما جاء في الورشة المركزة من أولويات في قطاع الصحة وقطاع الزراعة ولم يكن لهـا إضـافات                      

  .دةجدي
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  : المشاريع المقترحة •

  .بناء مختبر ومكتبة في مدرسة زيتا للبنات

  : المخاوف عند إنشاء المشاريع •

  .عدم إتمام تمويل المشروع فأغلب المشاريع يتم تمويلها في البداية ثم يتم إهمالها بعد ذلك - 1

 مراقبة للمنفذ لضمان الجـودة  الخوف من أن تكون األيدي القائمة على المشروع غير قيمة فيجب أن يكون هناك متابعة               - 2

  .واإلتقان

  .بالنسبة للمساهمة المجتمعية فالسيدة فاطمة تؤيدها حتى يكون هناك انتماء للمشروع و ارتباط به - 3
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  )3(المقابلة  الفردية رقم 

  السيد رأفت بلعاوي نائب محافظ محافظة طولكرم من قرية بلعا 

  رتب األولويات السيد رأفت بالشكل التالي 

اب وتشغيل الشباب داخل البلد وهذا يجعلهم يعملون في أي مجال فهذا هو األولوية األولى لذلك مـن                  الشب .1

  المهم عمل 

  مشاريع صغيرة لتشغيل قطاع الشباب  -

  توفير نوادي للشباب توفر لها احتياجاتها من أجهزة وأدوات  -

  الدورات ليست مهمة فالناس يهتمون باألشياء العملية  -

  تب جديدة اعتبرها نوع من الترف وانه بإمكان الطالب استعمال الكتب المستعمله فهذه ليست مشكلة بالنسبة لتوفير ك

 فمن المهم إعطاء قروض ميسره وسهلة للمزارعين لعمل مشاريع صغيرة مثـل تربيـه النحـل أو                   الزراعة – 2

  .الدجاج والبيوت البالستكية وتسمين الخراف ومن خالل ذلك أيجاد عمل للشباب 

  ب أولويات الزراعة كالتالي رت

  شق طرق زراعية  -

  دعم المشاريع الزراعية  -

  دورات توعية خاصة في مجال استخدام المبيدات  -

  التشجير  -

  بالنسبة للمصانع  كان تعليقة بكفنا مصنع واحد ولكن كما قال 

 يكون مصنع واحد    أتمنى أن ) ما اعرفه أن المؤسسات الممولة أجنبياً ال تقوم بعمل مصانع بل خدمات فقط              ( 

  لتعليب الزيت فهو أهم منتج لدينا 
على سبيل المثال أيام عمل طبي ، دعم خاص لألطفال والحوامل في أيام العمل الطبية أويتم دفع أجرة الطبيـب و أجـرة                       : الصحة  -3 

  الفحص والعالج

  ية أيضا تقديم مواد مثل زيت السمك والحليب لألطفال بسبب فقد أو عدم توازن في التغذ
  رتب ما يتبع الصحة على النحو اآلتي 

  توفير مراكز صحية في القرى  - 

   إنشاء دور والدة فهي من أهم األمور  - 

  دعم المستشفيات  - 

  االهتمام بالصحة النفسية  - 

  وبخصوص إنشاء المستشفى قال انه حلم بعيد المنال 

  : التعليم -4

ساعدة في البنية التحتي للتعليم مثل مرافق صحية قال أنه مقتنع أن التعليم من واجب الدولة ولكن يمكن الم

للمدارس ، صفوف زيادة حسب الحاجة مختبرات ، مكتبات ،قصص لألطفال في المدارس وقال انه من 

الضروري الترتيب مع التربية لهذه األمور أضاف انه عن التركيز في المشاريع والخدمات على الكفريات 

  ئيلية لعزلها ألنها مستهدفة وهنالك محاولة إسرا
  رتب بنود التعليم التي طرحت في الورشة على النحو اآلتي 
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  بناء مدارس وتجهيزها  -1

  دعم الطلبة المحتاحين في الجامعات  -2

  أقامه مكتبات في القرى  -3

  أما عن متابعة عطاء المعلمين ففي راية ال تتم األمن خالل التربية 

  البيئة -5

  رتب االولويات كاآلتي 
  اة في القرى آن أتمكن تمديد شبكات مي -1

  المساعدة في شق الطرق  -2

  توفي حاويات في القرى  -3

  التشجير  -4

  برأي آن معالجه المياة الرمادية لن يلتزم بها الناس بسبب الحالل والحرام وطلب بتاجيل دورات التوعية والتركيز على االشياء العملية 

   المشاريع -6

  براية اهمها 
  انشاء عيادات صحية  - 

  دور توليد  - 

  حفر آبار جمع  - 

  إنشاء جمعيات تدعم المعاقين  - 

  التنمية الريفية بشكل كامل  - 

  توسيع المدارس وتجهيزها  - 

  تمديد شبكات مياه  - 

  أقامة روضات وتجهيز الروضات الموجودة  - 

  مظالت للطالب الداعي لها فهنالك االهم  - 

  .الوالدة فاقامه مدراس لذوي االحتياجات الخاصة مسألة مهمة فكل المشاريع خاصة دور 

  االهتمام بالطرق الداخلية بين القرى النها تساعد في النمو الحضاري 

   المخاوف – 7

  علق عليها بأنها كلها صحية 
  إضافة إلى التخوف من سوء اإلدارة ودخول الوسطات في كل األمور 

  بخصوص الجاالت الدراسية 

  أضاف السيد رأفت 

  يكية انه كما في كفر زيباد تلفت البيوت البالست

يل الـسبب   ) المياة  ( ففي عتيل والدير وباقة وعالر وقفين تلفت المزروعات في البيوت الالستيكية ولكن السبب ليس كما في كفر زيباد                   

  هو منع التجول لمدة ستين يوماً 

كار المياة من قبل شـخص      مشكلة المياة في كفر زيباد في رأية يجب العمل على تزويدها بالماء من مناطق أخرى مثل قلقيلية لكسر احت                  

  معين 

  لو أمكن الحصول على ماتورات أو محوالت للكهرباء للقرى لتقوية الكهرباء  ولكنها غالية جداً  - 

 بخصوص الصحة ، انه هنالك خطة من الدولة بتشكيل مؤسسات صجية فقد عملت مصحة في ياقة ووحدة صحية في الكفريـات                      - 

  لفلوس ادى االتكون سوء وحده صحية كان المفروض ان يكون مستشفى ولكن نقص ا

  .عيادة أسنان هنالك في الشعراوية وفي كفر عبوش من الكفريات، أما في وادي شعير فليست موجودة  - 
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   أضاف أهم شيء هو تأهيل القابالت  - 

  .تمنى لو وجد مركز للصم والبكم على مستوى المحافظة ، على سبيل المثال السماعات للمعاقين سمعياً  - 

   لوضع المياه في كفر اللبد ، قال عليهم ان يقدموا دراسة حالة الى البلدية بخصوص ضخ المياة من الخوز وليس مباشرة  بالنسبة - 

  .أضاف انه من المهم جداً تأهيل الكفاءات ومتابعة المشاريع التي تقام  - 

  

  

  

  



 
 

  
  برنامـج دراسـات التنميـة

  
  

  
  

  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  محافظة قلقيلية

  

  

  

  
  مـي نـزال و صـائب نـزال

  

  

  
  )نسخـه شبـه نهـائيـة(

  

  

  2002تشرين أول / أكتوبر 

  
).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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   : المقدمة

لتقاء السفوح الغربية لسلسلة جبال نابلس والطرق الشرقية للساحل الفلسطيني وهذا الموقع منح المدينة  أهمية تقع مدينة قلقيلية عند  ا

خاصة ، و أصبحت نقطة التقاء بين المدن الفلسطينية ومدن الخط األخضر ،حيث صلت صفد ، عكا ،حيفا وطولكرم شماال وبئـر                      

  .ها شرقا ويافا وقراها غربا السبع، المجدل ، وغزة جنوبا وربطت نابلس وماوال
  

تراجعت هذه الالهمية في األوان األخيرة وذلك نتيجة الحصار الذي تعاني منة المدينة ،حيث أصبحت الطريـق الوحيـدة لـدخول                     

المدينة هي طريق االرتباط اإلسرائيلي ، وهي تخضع لتحكم كامل من قبل االحتالل في عملية الدخول سواء للمـارة أو للبـضائع                      

دوية والمعدات الطبية وخاصة الخضار والفاكة ، حيث انه يزيد عن حاجة المدين في بعض المواسم وبالتالي ال تستطيع إخراجه واأل

  . السواق المدن األخرى ، مما يؤدي إلى تكدسه قي سوق المدينة ، وبالتالي انخفاض واضح في األسعار وخسارة كبيرة للمزارع 
  

من سكان المحافظة عملوا داخل     % 60ات ما قبل االنتفاضة على العمالة في إسرائيل إذ يقدر اكثر من             اعتمدت مدينة قلقيلية في فتر    

  : عامل حاليا حاصلون على تصاريح فقط والجدول التالي يوضح ذلك 100إسرائيل ، وقد تراجع النسبة لتصل إلى 
  

  السنة  1999  2000  2001  2002
   عدد العمال المنتظمين  2500  1800  574  250
  عدد العمال غير المنتظمين   4000  5000  7000  8000

  2002 مكتب قلقيلية، –وزارة العمل 

وهي نسبة مرتفعة ، حيث      % 4.6وتقدر نسبة التزايد في المحافظة ب       ) 1997إحصائيات   ( 69268وقد بلغ عدد سكان المحافظة      

 25 إعاقات دائمة ، ودمر 9اإلصابة ليتقلص إلى  إعاقات بسبب 95 شخص بعيار ناري منهم 300 شخص وجرح 48استشهد منهم 

 117 منشأه تجاريـة ، و     227 مؤسـسة منها أربعة دمار كامل ، تخريب       20 تدمير جزئي ، و تخريب         2000منزل تدمي كامل، و   

  )2002 قلقيلية، - نادي األسير–مؤسسة رعاية الجرحى  (.منشأه زراعية 
  

موزعة من جميع الجهات ، ولقد أصبحت في األوان األخير وبسبب الجدار الـواقي               تجمع قروي وريفي     30وتحيط بمدينة قلقيلية    

مدينة قلقيلية في معزل عن جميع قراها  حيث اصبح الرسم الجغرافي للمدينه على شكل بالون يحيط المدينة فقط ، وبـذلك اصـبح      

 بين القرى  مع بعضها لبعض فهي احسن حـاال  هنالك سيطرة كاملة على جميع الطرق المؤدية للمدينة ، أما عن طرق الواصلة ما             

من المدينة ولكنها تعاني من التجريفات وتحتاج لصيانة إذ غالبيتها هي طرق زراعية  ضيقة ، ونتيجة لم لـسبق ارتفعـت أجـرة                        

  )97 الفلسطيني المركزي لالحصاءجهاز ال( .المواصالت لتصبح خيالية في بعض فترات الحصار 
  

    :منهجية الدراسة
  

  :تبعة الدراسة منهجية الورشة المركزة ا

حيث تم دعوة عشرين مؤسسة لحضور مستفيدونها للورشة ، وتوزعت هذه المؤسسات ما بين المدينة والقرى، ولقد كان الحضور                   

دد متأخرا وذلك بسبب  منع التجول في اليوم الذي سبق عقد الورشة ، وكان حضور القرى ضعيفا ، بسبب الحصار حول المدينة لع                   

  .ساعات وذلك  لوجود عبوة ناسفه على مدخل المدينة 
   

   الـساعة العاشـرة       10/10/2002تقرر عقدة الورشة المركزة في قاعة الغرفة التجارية في المدينة ، وذلك يوم الخميس بتاريخ                

  . صباحا ، حيث بدأت النشاط الفعلي للورشة الساعة الحادية عشر ،وذلك نتيجة لألسباب السابق ذكرها 
  

سـنة ، وضـمت       ) 52– 13(تتراوح أعمارهم مـا بـين       )  إناث   4 ذكور ،  7(  شخص   11وتمثل الحضور في ستة مؤسسات ب     

  .  المجموعة مستفيدان أصمان مع مدرستهم حيث تولت األخيرة عملية الترجمة لكال الطرفين الحضور واألصمان 
  

  : ومن ثمة اتبعة منهجية الحاالت الدراسية كخطوه ثانية 
  

) > شمال شـرق المحافظـة      <،جيوس  > جنوب المحافظة   <حبله  ( حيث تم مقابلة عائلتان فقيرتان ، ولقد تم اختيارهما من القرى          

لتغطية التغيب عن الورشة ، وتمثلت الصعوبة في الخروج من المدينة بالنسبة للباحثين خاصة في اليوم الثاني وذلك لألجراء المشدد 

  .على الخروج من المدينة 
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  :آما الخطوة الثالثة في المنهجية فكانت المقابالت 

، ولقد اختيرت إحدى المقابالت مع رئـيس بلديـة عـزون            )  حكومية وخاصة ومن قطاع المرأة    (حيث تم مقابلة أربع شخصيات      

  :لمراعاة التوزيع ما بين المدينة والقري ، آما الشخصيات فهي

  " أبو لؤي " اش عثمان الغش: عضو المجلس التشريعي في المدينة  

  "أبو فراس " إحسان عبد اللطيف : رئيس بلدية عزون  

  نهلة نزال : مديرة مدرسة بنات قلقيلية األساسية  

  .باسم زريق . د" : الصيدلية الحديثة " صاحب صيدلية خاصة  

  

  . الحاجات الطارئة في المجتمع  : المحور األول 

  :ضور في ما يلي وتمثلت هذه الحاجات بشكل عام ،كما ذكرت من الح

حيث كشف هذا القطاع عن وجود الكثير من التقصير في أمور رعاية المراه والطفل من مراكز صحية                  :دعم المرأة والطفل  

  .ونفسية وتأهيل الكوادر العاملة مع األطفال ، وتجمعات خاصة بأطفال الشهداء لمراعاة معاناتهم  الخاصة 

 أهم متطلبات الحياة في الوقت الراهن هو توفير فرص عمل لمعيلي األسر من ذكر جميع الحضور أن من : توفر فرص عمل

  .أي فئة كانوا 

  .أكد الجميع  أن توفر فرص العمل للشباب وتأهيلهم هي من أهم المشاكل التي تواجه هذه الفئة من المجتمع : الشباب 

اسية ومالبس وأقساط ، ومن ثمة انطلقـت لتـشمل          بد الحديث عن هذه المشكلة بتوفير احتياجات المدارس من قرط          : التعليم

  .احتياجات طالب الجامعات ، وتوفير مراكز إرشاد لهم ومرافق عامة مثل المكتبة 

ركز هذه القطاع على مشكلة استصالح األراضي البور كحل لمشكلة البطالة ودعم المشاريع الزراعية مثل االشتال  : الزراعة

  .ية وإيجاد أسواق لها ، ومن ثمة دعم المنتجات الزراع

طرحت هذه المشكلة لدعم مشكلة توفير فرص عمل وذلك عن طريق إقامة المشاريع الصغيرة لتساعد على تشغيل        : الصناعة  

  . اكبر قدر من العاطلين 

طرحت هذه المشكلة من قبل أصحاب االحتياجات الخاصة والمعاقين واسر الـشهداء              : دعم ودمج ذوي االحتياجات الخاصة    

  .وذلك لمراعاة حاالتهم ونفسيا تهم الخاصة 

  . ناقشت  هذه المشكلة تجاهل اإلعالم لمحافظة قلقيلية وضرورة وجود مكتب إعالمي لتغطية هذا التجاهل :اإلعالم 

، ومن بدت بالطرق االلتفافية ما بين المدينة والقري ومشاكل المواصالت وصعوبة التنقل بين المدينة والقرى        : البنيه التحتية 

  .ثمة إيجاد مساكن شعبية ومساكن للموظفين والطالب 

  .  دعم هذا المجال من قبل جميع الحضور وخاصة لمراعاة الحاالت الخاصة وتوعية المراه : تقديم برامج اإلرشاد النفسي 

ن النواقص تشمل    حصلت هذه المشكلة على تأيد جميع الحضور بال استثناء ،وأبدو مشاركة كبير في طرح الكثير م                :الصحة  

  .جميع الفئات 

طرحت هذه المشكلة على شكل دعم المؤسسات الموجودة الستمرارية عملها ونشاطها ، وان يكـون               : تفعيل دور المؤسسات    

  .هناك استقاللية لكل مؤسسة في فئة أو مجال معين بحيث تكون المرجعية لهم في مشاكلهم 

  

   :ولويات الطارئة ضمن قطاعات وترتيبها حسب األهمية كان كما يلي عندما طلب من الحضور وضع األ:المحور الثاني  

  

  األولويات  األفكار والمشاريع المحددة

  .تعليم المرأة وتشجيعها على التعليم والتوعية في جميع المجاالت  .1

  إيجاد مراكز صحية للمرأة  .2

  إيجاد مراكز إرشاد نسوي  .3

  . من خاللها تشجيع الصناعات اليدوية وتوفير فرص عمل للمراه .4

  ) .رياضية ، ومهنية ( إيجاد مراكز ترفيهية خاصة بالمراه  .5

  .إيجاد مراكز خاصة ضد العنف الجسدي واألسرى  .6

  دعم المرأة والطفل  .1
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  .تأهيل الكوادر العاملة مع الطفل  .1

  ) نوادي ، مسارح ، حدائق ( إيجاد مراكز ترفيهية لألطفال  .2

  .مراكز إرشاد نفسي لألطفال .3

  .إيجاد وراشات عمل خاصة باألطفال  .4

  .إيجاد مراكز لدفاع عن حقوق األطفال وخاصة عن العمالة المبكرة .5

  .إيجاد مراكز صحية في تجمعات األطفال  .6

  .إيجاد فرص تعليم عالية لهم  .1

  .إيجاد مراكز تأهيل مهني  .2

  .تأهيل الكوادر العاملة مع ذوي االحتياجات الخاصة  .3

  .فير األجهزة الخاصة إيجاد مراكز تأهيل خاصة مع مراعاة تو .4

  .إيجاد فرص عمل لهم  .5

  .إيجاد مراكز لدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  .6

  .إيجاد مراكز ترفيهية خاصة بهم  .7

  

دعم ودمـج ذوي االحتياجـات      .2

  الخاصة 

  .المراكز الطبية / توفير مرشدين نفسين في المدارس  .1

  .ائل األعالمبرامج توعية لإلقبال على اإلرشاد النفسي من خالل وس .2

  .إيجاد مراكز عامة لإلرشاد النفسي  .3

  .عمل دورات لإلرشاد النفسي خاصة بكل فئة من فئات المجتمع  .4

  تفعيل برامج اإلرشاد النفسي .3

  .   إيجاد مراكز طبية في المراكز النائية والقرى  .1

   إيجاد عيادات متخصصة باألمراض مثال الكلـي ، القلـب ، الثالسـيميا              .2

  .الخ .……

  .   توفير عيادات طبية متنقلة   .3

  .    دعم بعض األدوية مرتفعة الثمن  .4

    توفير سيارات إسعاف متطورة ومجهزة بأحدث أالجهزه مع مراعاة خدمة           .5

  .القرى 

  .    توفير بنك دم مركزي في المدينة  .6

  .    توفير مراكز عالجية خاصة لذوي االحتياجات الخاصة  .7

  .ورة     توفير مختبرات تحاليل متط .8

  .    مراكز للمسنين  .9

    توفير األجهزة الطبية في المراكز الموجودة  .10

  .  دورات في اإلسعاف األولى  .11

  الصحة .4

  -:     توفير فرص عمل للشباب من خالل  .1

  .  توفير مراكز تأهيل مهني وأكاديمي -        

  . تشجيع الصناعات اليدوية والحرفية -        

  . الشبابية  دعم المشاريع-        

  . دعم مراكز تشغيل الشباب -        

  . دعم المشاريع الزراعية -        

  .   توفير منتديات ثقافية خاصة بالشباب  .2

  .   إيجاد مراكز توعية إرشادية  .3

  .   إيجاد مراكز ترفيهية وثقافية ورياضية  .4

  دعم قطاع الشباب .5
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  .   دورات خاصة بالشباب غير المتعلم  .5

  .   إيجاد مراكز لنحو األمية  .6

  

  :الفئات التي طرحت األولويات 

اإلرشـاد  )  فئة ذوي االحتياجات الخاصة مع تأيد من الحـضور          ( ، ذوي االحتياجات الخاصة     ) الشباب  ( المرأة والطفل   

  ) .الشباب ( ، الشباب ) جميع الفئات ( ،  الصحة )النساء(النفسي 

  

  .قبل حضور الورشة المخاوف المقترحة من : المحور الثالث  
  

كان من أهم المخاوف التي طرحت هي الوضع السياسي واالقتصادي الراهن والتساؤل على كيفية تأثير علـى مثـل هـذه                     

المشاريع ، وانتقل خوفهم من عدم تطبيق هذه المشاريع واالكتفاء بالوعود فقط أو انقطاع الدعم المادي عـن المـشروع أو                     

  . في مجاالت أخرى استغالل المؤسسات لهذا الدعم
  

وتحدثوا عن مخاوفهم من عدم توفير المعدات للمشاريع وبالتالي شرائها من إسرائيل ، وكذلك منافسة البضائع اإلسـرائيلية                  

  .لهم وعدم وجود أسواق لمنتجاتهم 
  

نـة هـذه    وخوفهم من عدم تكيف المجتمع مع بعض المشاريع والمقترحات ، واخيرا اكدوا على وجود رقابة لحل جـزء م                  

  .المشاكل 
  

تعد مشكلة سوء التوزيع في المساعدات من أهم المشاكل في الوقت الراهن وذلك نتيجة، عدم وجود جهة مسؤولة عن جميع                    

المساعدات، وكذلك المحسوبية والقرابة تلعب دور كبير عند المسؤولين ، وعدم وجود رقابة على ذلك وعدم وجود معاير و                   

ئمة المستفيدين تحصل على مساعدة من جميع المؤسسات وال يوجد لكل مؤسسة قائمة مستقلة              أسس لذلك ، حيث أن نفس قا      

  .بها ، وكثرة الجهات الممولة ، ويعود أيضا على المستفيدين  حيث اعتبروها مهنة ،وساعدت على البطالة  

  

  :الحاالت الدراسية 
  

وهو عاطل عن العمل في إسرائيل منـذ بدايـة          )  عاما   36(أطفال   في قرية حبله، مع أب  الربع         الحالة الدراسية األولى  لقد تمت   

االنتفاضة ، وهو آال يملك عقارات أو أي دخل أخرى ، ولم يحصل على أي مساعدة من الشؤون أو الزكاة ماعدا مرات قليلة مـن                         

  .الدواوين
  

مصدر الدخل من والد زوجها الذي فقد عملـه         ، و أم لطفالن ،      )  عاما   26( فهي من جيوس ، أرملة       :أما الحالة الدراسية الثانية   

الدائم مع وفاة ابنه وبالتالي اعتمادهم على األعمال المتقطعة ،وهم ال يملكون أي عقارات ، ولم يحصلوا على أي مساعدات ماعـدا                      

  .مره  واحدة 

  

  :  كما ذكرتها الحاالت الدراسية :الحاجات العامة 

ادر الطبية ،ويكون يشمل تأمين لمراعاة الحالة المادية لغير القادرين علـى            مستشفى حكومي مجهز بأحدث الوسائل والكو      

  .الدفع 

  .مركز لدفاع المدني مجهز بسيارة إطفاء للحرائق ومعداتها  

  .عيادة نسائية ومركز صحي نسوي للقرى  

  ) .نالصف مثل السج( المدارس وما تعانيه من اكتظاظ في عدد الطالب ،وبالتالي سوء التهوية وغيرها  

  .اإلرشاد االجتماعي والنفسي  

الصرف الصحي في القرى حيث تفتقر القرى لشبكة صرف صحي ،وما يترتب على ذلك من معنا للـصحة والبيئـة ،                      

  .وكذلك إيجاد طرق التفافية لحل مشكلة المواصالت بين القرى والمدن 

  .بي مدرب الخدمات الصحية ، توفير مراكز صحية خاصة في القرى وجهزا ، مع كادر ط 
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مراكز نسوية ثقافية لتوعية المراه الريفية وخاصة في الزواج المبكر ، ومهنية تشمل أشغال يدوية لحل مشكلة العمالة عند  

  .النساء 

  .التعليم ونقص الكوادر التعليمية في القرى خاصة فترات اإلغالق ،مما يؤدي إلى تأخير وعدم تحصيل المنهاج باكملة 

لقرى أو تجمعات القرى وتكون مجهزه المعدات األزمة لذلك وإيصال المريض إلى مراكز العالج              سيارة إسعاف خاصة با    

  .المناسبة

  . وجود مراكز أدوية أو صيدليات في القرى ودعم األدوية خاصة مرتفعة الثمن منها  

  . أكدوا على تشجيع الصناعات اليدوية لحل مشكلة البطالة  

  .ى لحل مشكلة الرواتب في تجمعات القر)  مصرف (وجود بنك  

  .خزانات مياه لحل مشكلة نقصها وانقطاعها  

  .أما عن المؤسسات األهلية فهي قليلة الخدمات وغير كافية ، وال تخدم ال المنتسبين لها ، وتعاملهم معها قليل 
  

  :المقابالت 

، ورئـيس بلديـة     )  الغشاش أبو لؤي   عثمان( عضو المجلس التشريعي عن محافظة قلقيلية       :تم المقابالت مع أربع شخصيات هي       

، وصاحب صيدلية خاصة الصيدلية ) نهلة نزال ( ، ومديرة مدرسة بنات قلقيلية األساسية ) إحسان عبد اللطيف أبو فراس ( عزون 

  ) .باسم زريق . د( الحديثة 
  

  :حيث قام كل من الشخصيات األربع بالتأكيد على ما جاء في الورشة المركزة  
  

 أكدت الشخصيات جميع ما قال في مجال المراه والطفل، وخاصة الصناعات اليدوية مثل المفتول والكبة :لطفل  المرأه وا .1

والزعتر وعارض وجود مراكز ضد العنف ، وذلك الن تقاليد المدينة ال تسمح بذلك وألنها مدينة محافظـة  ، التعلـيم                      

  .للمراه في الوقت الراهن ومع الظروف االقتصادية صعب جدا 

أكدت جميع المقابالت على عدم وضع ذوي االحتياجات في المرتبة الثاني ، ذلك الن عددهم                : ذوي االحتياجات الخاصة   .2

ليس كبير في المحافظة  ، ضرورة التعليم لهم ولكن في مؤسساتهم الخاصة ألنة من الصعب تكيـف الطـالب معهـم ،                

  .بعض التميزات ضرورة توفر األجهزة  لهم، وان القانون الحالي أعطاهم 

أكدت جميع المقابالت على جميع ما ورد في هذا المجال وخاصة اإلرشاد بواسطة اإلعالم النـه مـن                   :اإلرشاد النفسي  .3

الصعـب اإلقبال على مثل هذه المواضيع في المحافظة ، وذلك الن ذكر كلمة اإلرشاد النفسي تعني لهم مستشفي المجاني 

موضوع دون توعية مسبقة  ، إن اإلرشاد هو الصفحة األخير في المجتمع الحضاري ، لهذا من الصعب التعامل مع هذا ال

المشكلة ليست نفسية و إنما فقر واحتالل وبحلهما تحل المشكلة ، و أكدوا إن توفر المرشدين النفـسين فـي المـدارس                      

  . مسؤولية وزارة التربية والتعليم

ي قطاع الصحة ، ولكن ال داعي لوجود بنك دم مركزي ويعـوض             أكدت جميع المقابالت على جميع ما ذكر ف       : الصحة   .4

عن ذلك بمعرفة الكميات التي تحتاج لها المحافظة  وتوفيرها مسبقا ، ال تقوم المستشفيات في المدينـة بعمـل عمليـات                      

 وأضـافوا    لتحتاج بنك دم  ، وكذلك يفضل أن يكون هناك نوادي للمسنين وليس دور الن تقاليد المدينة ال تسمح بـذلك ،           

أن هناك من تبرع باألرض ، يفضل   عدم بناء مراكز جديدة و إنما تطوير وزيادة الموجود بما ذكر ، ووجود مركـز                        

  .لألطفال الخدج أي حاضنة لألطفال 

أكدت جميع المقابالت على ضرورة وضع الشباب في بداية األولويات وذلك لنسبتهم المرتفعة في المجتمـع ،                 : الشباب    .5

الن استقرار المادي للشاب يعني االستقرار النفسي والمادي  للمراه  ومن ثمة الطفل ، النـوادي الترفيهيـة غيـر                  وذلك  

  .ضرورية في الوقت الراهن ، أكد الجميع على كل ما ورد في هذا القطاع 
  

  :وأضافت المقابالت ما يلي 

د على ذلك مثل الصرف الصحي والميـاه العادمـة          ضرورة المحافظة على نقاء البيئة وذلك بإنشاء المشاريع التي تساع          

  .ومعالجة شبكة المياه اإلسرائيلية التي تفيض على األراضي 

  .أهمية وجود المبيدات الحشرية وسيارات الرش لرش المبيدات في المناطق الموبوء  



  7

لمـصادرات الحاليـة    مراعاة نقص  اآلبار االرتوازية التي هي مصدر دعم للمزارعين  وهي بحاجة لدعم خاصة بعد ا                 

 بئر ارتوازي سوف نكون خلف الجدار الواقي وهذه  اآلبار موزعة على المدينة              18لألراضي حيث انه وجد أن حوالي       

  .وقراها 

  .كما أضافوا ضرورة التوعية االنتخابية للمواطنين خاصة في الفترة الحالية  

  . دعم المؤسسات الفلسطينية  
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  المالحـق
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  :هي المنهجية الثانية التي اتبعت في تنفيذ المشروع وكانت كما يلي المقابالت 

   14/10/2002االثنين : اليوم 
  . قلقيلية –مكتب المجلس التشريعي : المكان 

  .عضو المجلس التشريعي والنائب عن محافظة قلقيلية : الشخصية 
  

أقيمت ،واهم ما طرح فيها من أولويات وأفكار واقتراحات      تم إعطاء النائب التشريعي فكرة موجزة عن ورشة العمل المركزة التي            

والمخاوف التي عبر عنها الحضور ، فأخذ يسأل عن بعض األمور التي رآها جوهرية وتستحق البحث فيها وهل تم طرحهـا أم ال                       

  . وخاصة قضايا البيئة واآلبار االرتوازية ومركز رعاية المسنين 

  . بترتيبها حسب ما رآه مناسبا وهي كما يلي بعد أن طرحت أمامه  األولويات  قام

  الصحة                                      .1

  .المراه والطفل  .2

  .الشباب  .3

  .ذوي االحتياجات الخاصة  .4

  .اإلرشاد النفسي  .5

  

  : أكد المقابلة على جميع ما جاء في مجال الصحة ، مع زيادة التأكيد على ما يلي :الصحة 

راكز طبية في القرى والمناطق النائية وذلك بسبب الظروف الراهنة وصعوبة وصولهم لمراكز المدينة              أكد على أهمية إيجاد م     •

 .  

  . أكد على ضرورة توفر عيادات متخصصة لمختلف األمراض وخاصة الشائعة  •

  .أكد على ضرورة توفر سيارات إسعاف متطورة ومجهزة بأحدث األجهزة  •

في المدينة حيث انه ال يوجد أسباب كافية في المدينة إلنـشائه،            بين انه ال يوجد ضرورة إلنشاء بنك دم          •

وان بنك الدم يتم إنشاءه في المناطق التي يتم أجراء عمليات جراحية بكثرة فيها ومعظم العمليـات تـتم                   

  .خارج مدينة قلقيلية 

لنـساء تبرعـت بـأرض    أكد على ضرورة توفير دار للمسنين والعجزة ، علما أن األرض ممكن توفيرها حيث أن إحـدى ا      •

  .م 300مساحتها 
  

ومن األمور التي طرحها في هذا المجال واألولويات الضرورية انه ال يوجد في محافظة قلقيلية حضانات لألطفال الخدج باإلضافة     

الخـدج  إلى ضرورة وجود ممرضين مدربين للتعامل مع األطفال الخدج ، ويمكن إنشاء مثل هذه الوحدة أو القسم الخاص باألطفال                  

  . درويش نزال للطوارئ ،  وضرورة إيجاد وحدة خاصة بأمراض القلب . في المستشفي الوكالة أو مستشفي د

  : المرأة والطفل 

  :أكد عضو المجلس على ما جاء في هذا المجال مع مراعاة ما يلي :  المرأة 

  . هات كيفية التعامل مع  األطفال أكد على أهمية تأهيل وتعليم المراه والتوعية لها إيجاد مراكز لتعليم األم •

أكد على أهمية توفير عيادات متخصصة للنساء وخاصة عيادات خاصة بالحوامل ، و أكد على أهمية دعم مثل هذه العيادات                     •

  . أينما تواجدت سواء في المراكز الصحية أو في المستشفيات 

ن خالل الصناعات اليدوية ، حيث قال انه فـي رام اهللا  أكد على أهمية تشجيع الصناعات اليدوية وتوفير فرص عمل للمراه م          •

احتلت عربية األولى  في صنع المفتول والكبة وحاليا الصناعات اليدوية تصدر للخارج ، كما أن هناك بعض النباتات مثـل                     

كة وبعض الصناعات الزعتر الذي يزرع على نطاق واسع في قلقيلية ، باإلضافة إلمكانية تعليم المراه النسيج والتطريز والحيا      

  .البيتية مع أهمية توفير المعدات وعمل دورات باإلضافة إلمكانية تعليم الفتيات الحياكة والكوافير 
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رأى انه ال ضرورة إليجاد مركز خاص ضد العنف الجسدي واألسرى في المحافظة ، أن األسر هنا محافظة باإلضافة أنهـا                      •

  . ، ولذلك ال داعي لوجود مثل هذه المراكز في المدينة عيب في حق المراه أن تفضح نفسها من خاللها

  :الطفل 

  . أكد على أهمية تأهيل الكوادر التعليمية والمتعاملين مع األطفال وإيجاد دورات خاصة لهم  •

اخبرنا انه يوجد في مدينة قلقيلية اتحاد خاص باإلرشاد النفسي ، وأكد على ضرورة دعمه وتطويره النه يخـتص بالرشـاد                      •

  .فسي والعمل االجتماعي الن

  .أكد على أهمية توفير مراكز ترفيهية لألطفال من نوادي ومسارح باإلضافة لعمل روضات لألطفال •

  .رأى أن عمل ورشات عمل لألطفال هي من مسؤولية الروضات نفسها  •

  " .مش غلط توفر طبيب خاص في كل مدرسة " أكد على أهمية إيجاد مراكز طبية في تجمعات األطفال  •

  .أكد على أهمية تواجد مركز للدفاع عن حقوق الطفل وحمايته من العمالة المبكرة  •

  :الشباب 

  :من خالل " مستقبل الغد الواعد " أكد على أهمية توفير فرص عمل للشباب  •

  .توفير مراكز تأهيل مهني وأكاديمي  .1

  تشجيع الصناعات اليدوية والحرفية  .2

  دعم المشاريع الشبابية  .3

  .يل الشباب دعم مراكز تشغ .4

  .أكد على أهمية توفير منتديات ونوادي ومراكز ثقافية وترفيهية  •

  . رأى انه ضرورة إيجاد دورات ومراكز توعية خاصة بشباب المتعلم وإيجاد مراكز لمحو األمية  •

  : ذوي االحتياجات الخاصة 

  .أكد على أهمية توفير فرص تعليم عالية لهم ومواصلتهم للدراسة  •

  . إيجاد مراكز تأهيل مهني لتعليمهم الحرف المناسبة لهم أكد على أهمية •

  .أكد على أهمية تأهيل الكوادر العاملة مع ذوي االحتياجات الخاصة، وعلى ضرورة عقد دورات خاصة لهم  •

يـة  أكد على أهمية توفير مراكز تأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة ، وركز تأكيده على أهمية توفير األجهزة والمعـدات الطب                  •

  .الخاصة بهم 

اخبرنا انه حسب قانون األساسي الذي اقرتة السلطة الفلسطينية تم إعطاءهم  أولوية خاصة،  وجميع الحقوق الخاصة بهم دون    •

  .تمييز في الوظائف أو العمل أو أي شيء 

  . أكد على أهمية توفير مراكز ترفيهية خاصة بهم ، مع توفير فرص عمل لهم  •
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  : اإلرشاد النفسي 

  .ل انه ال داعي لطرح إيجاد مرشدين نفسيين في المدارس الن هذه من مهمة وزارة التربية والتعليم قا •

  .أكد على أهمية إيجاد برامج توعية لإلقبال على اإلرشاد النفسي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة  •

  .سي بصورة عامةرأى انه ال توجد ضرورة لعمل دورات خاصة بكل فئة ولكن عمل دورات لإلرشاد النف •

  :المشاريع 

في بداية الحديث كان يؤكد على أهمية المشاريع الزراعية خاصة وقد اعجب عندما علم بطرح عدة مشاريع زراعية في الورشة ،                     

  :ورأى أنة البد من دعم المشاريع الزراعية حيث أن محافظة قلقيلية هي محافظة زراعية ، و أضاف إلى هذه المشاريع ما يلي 

ففي قلقيلية يوجد فائض زراعي من بعض المواد مما يؤدي إلى انخفاض في األسعار              ) تحويلية  (  مشاريع صناعية زراعية     إنشاء

أو فساده ورميها  وبذلك أال يستفاد منها ، فبدال من أن تتراكم  الخضراوات لمدة طويلة وتفسد ،  فيمكن االستفادة منها في بعـض                          

الخ أو عمل عصير من الكلمتينـا       .…. بندورة من البندورة الفائضة ، فرز الباميا والفاصولياء       الصناعات ، مثال ممكن عمل رب ال      

والبرتقال الفائض ، واألصناف األخرى من الفاكهة ، وأيضا ممكن عمل المخالت من أو تجفيف بعض المحاصيل مثل العنب الخ ،                     

  .وبذلك تحافظ على أسعارها ويستفاد بكبر قدر منها 

  :وع من الصناعات التحويلية فائدتين وفي هذا الن

  .تشغيل أيدي عاملة  •

  . تصريف للمنتجات الزراعية  •

  .وليس شرطا أن تكون مصانع كبرى بل متوسطة الحجم 

  :المخاوف 

  :رأى أن معظم المخاوف التي أبداها المشاركين معقولة ، وقد أكد بعض المخاوف وهي 

  .أن يتوقف الدعم المادي للمشروع  •

  تغالل نفس المشروع ألهداف سياسية ، أن يتم اس •

  .أما باقي المخاوف حسب رائية فيمكن التغلب عليها 

  :إضافات 

  :أضاف أولوية أخرى وهي البيئة 

المحافظة على نقاء البيئة وإنشاء المشاريع التي تساعد على ذلك مثل مشاريع الصرف الصحي ، مشاريع الميـاه العادمـة ،                      •

  .ه اإلسرائيلية التي تفيض على أراضينا مشاريع معالجة شبكات الميا

  .أكد على أهمية توافر المبيدات الحشرية وسيارات الرش لرش المبيدات في المناطق الموبؤة  •

ومن األمور التي أكد عليها كثيرا ما يتعلق بقضية اآلبار االرتوازية التي هي مصدر دعم للمزارعين والمزروعـات وهـذه                     •

 بئر االرتوازي سوف تكون خلـف       18 المصادرات الحالية لألراضي حيث انه وجد أن حوالي          اآلبار بحاجة لدعم خاصة بعد    

  .وهذه اآلبار موزعة على قلقيلية والقري " السور الواقي " الجدار الواقي المني 

  

   

   .14/10/2002االثنين : الزمان 

  .مدرسة بنات قلقيلية األساسية: المكان 

  .المديرة المدرسة نهلة نز: الشخصية 
  

في بداية إلقاء أعطيت فكرة عن المشروع والورشة ومن ثمة انتقانا لعرض نتائج الورشة عليها قامت بإعادة                 

  :ترتيب األولويات حسب ما رأته مناسبا 

  المراه والطفل  .1
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  الشباب  .2

  اإلرشاد النفسي  .3

  الصحة  .4

  .ذوي االحتياجات الخاصة  .5
  :معرفة رأيها في ما جاء في الورشة ، وإذا كان هناك أي أيضاف ومن ثمة انتقالنا إلى تفصيل كل بند على انفراد، ل

  : المراه والطفل 

خاصة بعد افتتاح الجامعة المفتوح التي أتاحت للكثير مـن ربـات             % 60إن التوعية لدي المراه في قلقيلية موجود وارتفع إلى          " 

  .ضل زيادتها وتطويرها للقضاء على األمية البيوت بااللتحاق بها ، آما عن مراكز نحو األمية فهي موجودة ولكن يف

  "وان يكون ضمن مستشفي لتعويض النقص أن وجد ) مراكز نسائية ( ال مانع إذا توفر " 

يوجد مراكز توجيهية نسوية ، أما بخصوص المؤسسات األهلية فهي تقوم بعملية التوجيه ولكن االستجابة ضعيفة وذلك بـسبب                   " 

  .رشاد من خالل وسائل اإلعالم التوعية ، وحبذا أن يكون اإل

 إمراه لعمل في مركز آذنة وهذا    20وأيدت وجود مراكز لألشغال اليدوية الن المراه بحاجة الستقرار مادي ، مثال تقدمت لها                •

  .دليل على الرغب في العمل ،و أكدت بشدة على األعمال اليدوية ولكن ضرورة وجود تسويق لها 

  .ثقافية تناقش فيها النساء مواضيع مختلفة وكذلك على وجود نوادي رياضية و •

  ".النه يوجد نسبة كبيره من المطلقات) ضد العنف الجسدي واألسري(تحتاج المدينة لمثل هذه المراكز "  •

  :الطفل 

  .كوادر فآهة نفسية األطفال التي تتعامل معهم ، وتكون معها أساليب متطورة للتعامل مع الطفل  .1

  " .يوجد بس قليل جدا ، والن األطفال يتواجدون في الشوارع ) " فيهية لألطفال وجود مراكز تر( أيدت بشدة  .2

  " .المدارس يوجد فيها مرشد نفسي ولكن نصف مركز حبذا لو يكون مركز كامل " مرشدين تربويين خاصة لألطفال  .3

  " .حلوه مثل الرسم للتعرف على نفسيا تهم وشخصياتهم "  .4

   ولكن ال تساوي مركز ضد العف للمراه أهم من الطفل )مركز للدفاع عن الطفل ( جيدة "  .5

فقط الصحة مرة في السنة ، ويفضل أن يكون طبيب خاص للمدرسة تؤيـد              ) مركز صحي في تجمعات األطفال      ( ال يوجد   "  .6

  "وترغب بذلك 

  :الشباب 

  .مين النه إذا استقر ماديا يستقر نفسيا ومن جميع النواحي خاصة اكادي) توفير فرص عمل ( تؤيد  .1

  "انهم يستجيبون لرياضة اكثر " لتنفيس الشباب ثقافية ) مراكز ترفيهية ( ضرورية  .2

  . ومن ثمة أيدت جميع ما قيل في هذا المجال 

  :اإلرشاد النفسي 

 ، أيدت جميع ما قيل تحت هذا البند و أكدت على توفير مرشد نفسي بنصاب كامل في المدارس ، وأيدت بشدة التوعية بواسطة اإلعالم        

  .ومراكز عامة للرشاد إذا كان هناك إقبال وكذلك الورشات 

  :الصحة 

  ).العيادات في القري النائية (الزمة وال تعتمد على الصحة وانما تكون مستقلة  .1

  ) ".عيادات متخصصة ( غير متوفر في قلقيلية وضرورة وجودها "  .2

  " .املة كل التخصصات تقوم الصحة بها ولكن يجب زيادتها وتكون ش" العيادات المتنقلة  .3

  .آما بنك الدم فضرورة تواجده النه في حالة النزيف يصعب نقل المصاب إلى أي مكان  .4

  .تؤيد وجود مراكز لعالج الحاالت الخاصة" جيد يوجد في بيت لحم ،وبيت جاال مثلها "  .5

  "  دورات يوجد مختبرات بدائية وضرورة تطويرها ، وكذلك القائمين عليها يكونوا أكفاء ويأخذوا" .6

  " .ضرورية من اجل التقائهم " ال تؤيد إنما مراكز ترفيهية فترات ما بعد الظهر  .7

  . يوجد دورات في اإلسعاف األولى ولكن يجب تطويرها اكثر  .8

  .آما عن باقي النقاط التي ذكرت فهي تؤيدها  خاصة سيارات اإلسعاف ودعم األدوية  .9
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  .وزيادة المراكز الصحية الموجودة من ناحية كوادر و أجهزة وأقسام شاملة اكثر ال تؤيد بناء مستشفي وانما تطوير الموجود   .10

  : ذوي االحتياجات الخاصة 

ال تحبذ وجود صفوف خاصة بهم في المدارس الحكومية أو الخاصة ، وانما في مراكزهم الخاصة بهم النـه مـن الـصعب                        .1

  .التعامل معهم ، وتؤيد بذلك 

  .هم مثل جمعية المرابطات الخيريةيوجد يعض المراكز التأهيلية ل .2

  .ضرورة عمل دورات للمتعاملين معهم  .3

  .يوجد بعض األجهزة لهم وحبذا لو زادت  .4

  " هذا حق الدولة لهم " تؤيد توفير فرص العمل  .5

  " .يوجد في قلقيلية باسم اتحاد المعاقين " ضرورة وجود نقابة أو مراكز لدفاع عن حقوقهم    .6

  " النهم يكونوا محبوسين في المؤسسات " ة لهم ضرورة وجود مراكز ترفيهي .7
  

  : المشاريع 

  دعم المشاريع الصغيرة ألنها تشغل األيدي العاملة ، ودعم المشاريع الزراعية اكثر الن بالدنا زراعية اكثر من غيرها 
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  :المخاوف 

يق  يفضل أن ال ينفذ ، وان تكون هناك رقابة    أهم شيء للمشروع التسويق إذا كان يوجد تسويق ينفذ المشروع ، وإذا كان ال يوجد تسو               

  .أو شرط على األموال ، وضرورة تناسبها مع البيئة 

  : إضافة 

  .حتى يتفتح األوالد" عن الواقع والحصار" و" مجال الطب"عمل ندوات ومحاضرات في 
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   15/10/2002الثالثاء : الزمان 
  بلدية عزون : المكان 

  " أبو فراس " زون  إحسان عبد اللطيف رئيس بلدية ع: الشخصية 

  

    .بدء اللقاء بالتعارف من كال الطرفين ومن ثمة إعطاء نبذة عن المشروع ومن ثمة الورشة وكل ما جاء بها بالتدريج 

يقول انه في ظل الظروف السابقة كان يتم الحديث عن المراه ، حيث أن هناك اهتمام بدور المراه ، ولكـن                     

راهن حيث الرجال عاطلين عن العمل ال داعي للحديث عن اهتمامات المراه أوال ،  إذ أن                 حاليا في الوضع ال   

  .قطاع العمال هو األهم 
ثم أن فئة ذوي االحتياجات الخاصة هي فئة قليلة ونحن نتحدث أالن عن الظروف الراهنة وليس عن توفير الرفاهية ، والظروف                     

  لظروف احسن وافضل من هذه لكان هناك حديث آخر الراهنة هي ظروف فقر ، ولكن لو كانت هناك ا

  . إن اإلرشاد النفسي مهم وخاصة من اجل تحسين الوضع النفسي للكبار والصغار 

  :زمن ثمة قام بالترتيب حسب مايلي 

  د) .الشباب ( أرباب األسر / العمال : إضافة أوال 

  .الصحة : ثانيا 

  :اإلرشاد النفسي : ثالثا 

  .طفل المراه وال: رابعا 

  .ذوي االحتياجات الخاصة : خامسا 

  :العمال  ومن ثمة قال يمكن وضع الشباب معهم / أرباب األسر 

أكد على أهمية تفعيل دور الشباب النهم عماد المجتمع ومن الضروري توفير فرص عمل لهم من خالل ما ذكـر فـي                       •

  .الورشة 

  . إيجاد مراكز محو األمية  •

  . إيجاد مراكز ثقافية واندية  •

  .من الضروري إيجاد وتوفير مراكز ترفيهية للشباب ولكن لكي يعرف كيف يستطيع تمضية وقت مع االستفادة من ذلك  •

  :الصحة 

  . ليس ضروريا أن يكون في كل قريه وانما يمكن أن يكون في تجمعات القرى .1

  .ضرورة وجود سيارة إسعاف لنقل الحاالت من القري للمراكز الصحية  .2

  .متنقلة ، وحاليا هناك طرح لمثل هذه القضية مع المؤسسات األهلية الطبية أيد وجود عيادات  .3

  .أيد وجودة مختبرات تحاليل لمختلف الفحوصات  .4

  .من الضرورة توفير األجهزة الطبية وخاصة المتقدمة في المراكز الطبية  .5

  .ضرورة دعم األدوية مرتفعة الثمن  .6

  .دات متخصصة ضرورة توفير عيادة لمرض الثالسيميا ووجود عيا .7

  .أيد إيجاد دورات إسعاف أولى  .8

  .دعم فكرة وجود بنك دم في المدينة لتلبية االحتياجات   .9

  .أيد إقامة مراكز عالج لذوي االحتياجات الخاصة  .10

إن تقاليد المدينة ال تسمح بذلك عيب وجود مثل هذه المراكـز ، وانمـا مراكـز                 " رفض فكرة وجود دار للمسنين وقال        .11

  " ترفيهية لهم 

من الضروري جدا إقامة مراكز طبية متطورة تحتوي على أشعة عادية وملونة ، مختبرات تحاليل متخصصة ال اغلـب                    .12

  .الفحوصات 

  : اإلرشاد النفسي 
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إن اللي بروح عند مرشد نفسي      " هناك مشكلة في اإلرشاد النفسي الن طبيعة االسم ال تزال مبهمة لكثير من الناس حيث يعتقدون                 

  " ون هو شخص مجن

  " .ورائع جدا لو تم توفير أخصائيون اجتماعيون وبرامج اجتماعية ونفسية ودورات" 

  :ومن ثمة أيد جميع ما قيل في هذا المجال مع اختالف في ترتيبها حسب األهمية 

  .إيجاد مرشدين نفسين في المدارس والمراكز الطبية  .1

  . ائل اإلعالم خلق برامج توعية لإلقبال على اإلرشاد النفسي من خالل وس .2

  .إيجاد مراكز عامة لإلرشاد النفسي عمل دورات خاصة بكل فئة  .3

  .عمل دورات لإلرشاد النفسي 

  : المراه والطفل 

إقامة المراكز  الصحية الخاصة بالنساء وتكون متخصصة ، ويوجد حاليا مركز متخصص ولكن الدوام لألطباء ليس يوميـا                    .1

  .كما انه ال توجد دكتورة للنساء 

  ) .إرشاد اسري اجتماعي ( مة مراكز إرشاد نسوي لتوعية بحقوقها وواجباته وكيفية تأمين لقمة العيش لالسره إقا .2

أنا مع التوجه من حيث تشجيع الصناعات اليدوية ، وأيضا القامة مشاريع صغيرة لمساعدة األسر في ظل الظروف الصعبة                   " .3

."  

" معرفتي أن هناك الكثير انقطع عن مواصلة الدراسة بسبب قلة النقود            تعليم المراة بحاجة لوضع اقتصادي جيد ، وعلى حد           .4

.  

  .إذا كان يوجد إمكانيات إليجاد مراكز ترفيهية للمراه ورياضية فال بأس  .5

  " ما في مانع من اجل إيجاد مراكز ضد العنف الجسدي واألسرى "  .6

  .فأيد جميع ما قيل مع اختالف في الترتيب  : الطفلآما عن 

  .الطفل ووجود مراكز للطفولة وعمل رحالت لألطفال لكي يحتكوا مع اآلخرين ترفيهية  .1

  .وجود كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع األطفال خاصة في رياض األطفال  .2

  .وجود مراكز طبية خاصة باألطفال في مراكز تجمع األطفال  .3

  .وجود ورشات عمل للتعبير عن أنفسهم  .4

  صة في ظل األوضاع الحالية وجود مراكز إرشاد نفسي لألطفال خا .5

  .من الضرورة الدفاع عن حقوق األطفال  .6
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  :ذوي االحتياجات الخاصة 

  .خلق فرص عمل ليندمج المعاقين مع المجتمع  .1

  .أيد توفير فرص للتعليم العالي األكاديمي  .2

  .أيد إقامة مراكز للتأهيل المهني لهم  .3

  .جات الخاصة لكي يستطيعوا التفاهم معهم ومعرفة احتياجاتهم من الضروري جدا تأهيل كوادر العاملين مع ذوي االحتيا .4

  .ضرورة توفير مراكز طبية مع مراعاة توفير األجهزة الخاصة  .5

  .إيجاد مراكز ترفيهية  .6

  .اتحاد عام للمعاقين لدفاع عن حقوقهم ، ويوجد حاليا االتحاد العام للمعاقين  .7

أو ) الحمامات  ( ال يراعي أمور المعاقين مثل الدرج أو المرافق العامة          حاليا مؤسساتنا وخاصة المختصة بالمعاقين تصميمها        .8

  .طبيعة الغرف وهي من األمور الهامة التي يجب آخذها بعين االعتبار 

  : المشاريع

عمل أكشاك للبيع حيث تستطيع البلديـة       / كراجات سيارات   / ألمنيوم  / ورش الحدادة   / دعم المشاريع التنموية الصغيرة مثل       •

  .بالستيكية  بيوت/ ير األكشاك وتأجيرها توف

  .ممكن أن يتم شراء لألسر بعض رؤوس األغنام والبقر لالستفادة منها على المدى البعيد  •

  .إقامة مشاغل خياطة على مستوي اسري  •

  .هناك مشاريع مشتركة مثل إقامة مشغل ألمنيوم مشترك بين لكثر من آسره لتشغيل األيدي العاملة في تلك األسر  •

  .ممكن عمل جمعية تعاونية استهالكية لمجموعة من األسر والتعامل معها ويكون المردود المادي لألسر هذه  •

دعم المشاريع الحالية لزيادة إنتاجيها وأرباحها ، وبالتالي ضرورة إيجاد أسواق الستيعاب المنتوجات داخليا وخارجيا ، وحتى                  •

  .ور اآلن ال يوجد اتحاد أو نقابات لمثل هذه األم

  :المخاوف 

  .المخاوف موجودة و أهمها المنافسة ، ولكن يمكن عمل حماية عن طريق  مقاطعة المنتوجات التي لها بديل وطني  •

  .عدم استيراد معدات أو مواد خام لها بديل محلى أو عربي والتوجه نحو البضائع العربية  •

  . من المستحيل تغير مجري التمويل لحساب مشاريع أخرى من قبل المؤسسات األهلية الن هناك رقابة من الممولين  •

  .ال يمكن عمل أي مشروع أو وصنع في مدينة أو بلد ال يتناسب مع تقاليدها  •

  :اضافة 

" خص الناسب في المكان المناسـب       نحن مقبلين على مرحلة جديدة وانتخابات تشريعية ورئاسية واالنتخابات هي وضع الش           "  •

ولذلك ال بد من التوعية الصادق للمجتمع حول طبيعة االنتخابات والتركيز حول المعايير المطلوبة في األشخاص بدل االعتماد   

  .على العشائرية 

  .توجيه االهتمام نحو المؤسسات الفلسطينية المستقلة  •

  

   17/10/2002الخميس : الزمان 

  . الحديثة الصيدلية: المكان 

  .باسم زريق . د: الشخصية 

  

  .افتتح إلقاء بالتعارف ومن ثمة التعريف عن البرنامج والورشة وما جاء فيها واإلجابة عن بعض االستفسار حول البرنامج 

نه هو التركيز على موضوع المراه والطفل ظلم الن فيه هضم لدور األب وإلغاء لوظيفته كأب ، ويجب التركيز على دور األب ال       "

المسؤول عن االسره المكونة من المراه واألطفال وحقوقهم من واجب األب ، لذلك فيرى انه يجب وضع الشباب في المقدمة مـن                      

  ". حيث توفير فرص العمل والتنشئة الصحية 
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  :ومنة ثمة قام بترتيب األولويات حسب مايلي 

  .الشباب  .1

  .الصحة  .2

  .المراه والطفل  .3

  .ذوي االحتياجات الخاصة  .4

  .اإلرشاد النفسي  .5

  :الشباب 

  .لقد قام بالتركيز على ما رآه مهم في كل مجال من المجاالت المطروحة 

  .تأهيل الشباب حسب إمكانياتهم  •

  .توفير فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم  •

  .المنتديات والنوادي ضرورية ولكن حاليا غير مهم توفيرها ألنها من الكماليات  •

  :الصحة 

ير مبني وأجهزة وأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية وتأمين الكوادر الطبية مع ما يتناسـب مـع الحـد                  الصحة يعني توف  " •

  ".األدنى من احتياجات الناس 

  ".المستشفي يجب أن يحتوي على معلومات وافية عن كل مريض " •

  .أيد تأهيل الكوادر الطبية من اجل خدمة المجتمع  •

  . مرض بل يكفي مركز متخصص بأغلب األمراض ليس شرطا توفير مركز طبي متخصص بكل •

  .توفير مختبر تحاليل طبية ألغلبية الفحوصات  •

ليس ضروريا إنشاء بنك دم خاص بل يكفي توفير عدة وحدات دم في ثالجة المركز أو المستشفي مـن فئـات مختلفـة ،                         " •

  ". إذا كان هناك أشخاص يستطيعون التبرع ومعرفة إذا كان هناك حاالت تستدعي دم دائما وتوفير الكمية األزمة ،والتعرف

  : المراه والطفل 

من المجتمع وتلبية احتياجاتهم من تربية وتوفير المسكن والمأكل وغيرها من األمور الضرورية من واجبـات                % 70يشكلون   •

  .األب الذي يعمل على تأمين كل شيء ألسرته 

ها مركز للدفاع عن حقوقها أو مركز ضد العنف الجسدي واألسرى في اعتقادي إن المراه الشرقية ليست مظلومة حتى يعمل ل" •

."  

  .من الضروري توفير كل ما يلزم للطفل من رعاية وصحة ومدارس وغيرها من األمور التي تساعد على التنشئة الصحية  •

  .ذوي االحتياجات الخاصة 

  .حقوقهم محفوظة وليس عليهم تكليف  •

  . وتعليم وعالج وغيرها من األمور بسبب ظروفهم الخاصة يجب توفير ما يلزمهم من رعاية وترفيه •

  .أيد ضرورة توفير فرص عمل وتشغيلهم قدر إمكانياتهم وإذا رغبوا بذلك الن ليس عليهم تكليف  •

  .أي معاق عنده قدرة على العمل معين يجب أن نفتح له المجال ليبدع فيه  •

  :اإلرشاد النفسي 

  .ري ، ويجب تهيأت الفرد نفسيا قبل تشغيله هي الصفحة األخيرة في المجتمع الحضا •

  .إن المشاكل الحالية ال تعالج باإلرشاد النفسي بل بمعالجة االحتالل والفقر النهما سبب جميع مشاكل المجتمع الفلسطيني  •

  :المشاريع 

مثل ) صناعة تحويلية   ( المصانع الغذائية مشكلة الن هذه البلد ليست بها موارد ، ولكن يمكن إقامة مشاريع صناعية زراعية                  •

  مصنع رب البندورة ، وهذه المصانع تكون مصانع متوسطة الحجم 
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  .ولكن توفير اإلمكانيات أيضا " إذا توفرت النية يتعمل المستحيل "  •

  .يجب استصالح األراضي حاليا خاصة بعد المصادرات لألراضي  •

  .ألنها تهين كرامة المراه " مش مهمة " مشاغل الخياطة  •

  .ثروة الحيوانية مهم جدا لدعم الثروة الوطنية دعم ال •

  .من الضرورة جدا دعم المشاريع الصغيرة المنتجة وليست الخدمية  •

  .من الضرورة دعم التعليم األكاديمي الجامعي  •

  : المخاوف 

  .سوء اإلدارة يؤدي لمشكلة في التسويق  •

  .االنقطاع المادي عن المشروع هي مسئولية الجهة الممولة للمشروع  •

  .آما باقي المخاوف يمكن التغلب عليها  •
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  محضر حول الورشة المركزة في محافظة قلقيلية

  

   10/10/2002تقرر عقدة الورشة المركزة في قاعة الغرفة التجارية في المدينة ، وذلك يوم الخميس بتاريخ                

 الورشـة ، وتـم   الساعة العاشرة صباحا ، وبناء على ذلك تم دعوة عشرين مؤسسة لحـضور مـستفيدونها                

اختيارها بحيث تشمل جميع القطاعات ، ومن المؤسسات الفاعلة في المحافظة ، ولقد توزعت هذه المؤسسات                

  ) .مرفق مع المحضر أسماء المؤسسات التي تم دعوتها . ( ما بين المدينة وقراها 

  
لك بسبب منع التجول في اليوم الذي سابق عقد ، وذ) حيث بداءة الورشة الساعة الحادية عشر( لقد كان الحضور متأخر :الحضور 

الورشة ، باإلضافة إلى وجود عبوة ناسف على مدخل القرى ،مما أدى إلى حصار على المدينة لعدة ساعات وبالتـالي لحـضور                      

  .ضعيف من القرى 

  

( تتراوح أعمـارهم    ،  )  إناث   4 ذكور ،  7(  شخص   11ولقد تمثل الحضور في ستة مؤسسات ،حيث كان العدد النهائي للحضور            

، آما عن الحضور من القرى فكان شخصان من عزون )مرفق مع المحضر أسماء األشخاص ومن أي مؤسسة ( سنة   ) 52 – 13

وسنيريا وآخر ومن سكان قلقيلية  ، ولقد ترك الورشة قبل نهايتها بنصف ساعة شخصان الرتباطهما باجتماع آخر، ولقـد حـضر                     

ن من جمعية األمل لصم حيث رافقتهم مدرستهم وكانت تقوم بعملية الترجمة لهم ، ولقد أبدو مـشاركتهم                  الورشة اثنان من المستفيدي   

  .في الورشة من خالل مدرستهم 

  

 افتتحت الورشة بالترحيب واالعتذار عن التأخير ، ومن ثمة مقدمة حول برنامج الدراسات وبعد ذلك مقدمة عن برنامج                   :الورشة  

وتبعة مقدمة عن الورشة وأهدافها والمحاور التي سيتم    ) كما ذكر في أوراق التدريب      (عريف بسيط عن رفيد     االحتياجات الطارئة وت  

  ) .مدة كل محور واالستراحات ومدة الورشة ككل( الحديث عنها  ومن ثمة ذكر البرنامج 

  ).معجنات، عصير(لغداء ، واختتمت الورشة با)قهوة ، شاي ، بسكوت ، عصير( ولقد قدمت الضيافة خالل االستراحات 
 

  .الحاجات الطارئة في اآلسرة والتي من الصعب تلبيتها : المحور األول 

أن طلبة الجامعات والمدارس واحتياجاتهم ، وان كل طالب يريـد دخـول المدرسـة ال                " تحدث ممثل جمعية القران والسنة       -

  " يستطيع دفع الرسوم 

من اآلسر تعيش تحت خط الفقر وتعاني من أساسـيات          % 90الصعب ، حوالي    الوضع االقتصادي   " آما ممثل نقابات العمال      -

الحياة واعتمادها على الكوبونات بشكل تام ، وهناك احتياجات اكبر من ذلك فمثال بلدية قلقيلية تعاني  من ديون كثيرة وصلت                     

> سكر ، رز ، طحـين    <قادمة تموينية   لهذا العجز الن آال سر غير قادرة على دفع رسوم الكهرباء والمياه وان المساعدات ال              

لمساعدة الناس لدفع ما عليها ، وكذلك هناك احتياجات أخرى مثل الغاز إذ ال يوجد أحد يدعمها أو يدفع                   > فلوس  <وليس مال   

عنهم والحل لذلك هو توفير المال وتوفير فرص العمل وذلك لدفع مثل هذه  المتطلبات ، كـذلك بالنـسبة لطريقـة توزيـع                        

  ".نات غير عادلة الكوبو

  

أن المادية آثرت على األهالي لعدم رؤيتهم ألهلهم وأطفالهم مما زاد من الفترة في رؤيتهم               " وأكملت ممثلة جمعية األمل للصم       -

من كل أسبوع إلى كل شهر من ناحية السفر وكمان التلفون حيث كان هناك حديث بالتلفون والن معدوم ، وهذا بالتالي اثـر                       

  ".طفال واآلهل  ، وتابعة هناك حاجات معنوية واجتماعية على نفسية األ

  

  .الحاجات العامة :المحور الثاني 

ضرورة وجود تجمعات خاصة آلسر الشهداء وخاصة أطفالهم لمرا عات     "  تحدثه ممثلة تجمع اسر الشهداء وهي زوجة شهيد          -

  " ي التعامل مع أطفالها بعد الحادث حاالتهم النفسية الخاصة مثال روضة أطفال ، وتابعة ألنها تجد صعوبة ف

ضرورة إيجاد مراكز خاصة لطالب الجامعات الرشـادهم حـول التخصـصات        " تحدث ممثل جمعية القران والسنة الشاب          -

  "وغيرها من األمور األخرى 
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  .الخ ..توفير فرص عمل للحاالت الخاصة من صم ومعاقين وجرحي  " جمعية األمل للصم  -

  " ير الدعم الزراعي لآلسر الزراعية للقيام ببعض المشاريع التي يمكن أن تسد حاجاتهم على المدى البعيد توف" نقابات العمال  -

  " توفير الدعم للمصانع والمشاغل اليدوية الستمرار عملها ،وتشغيل األيدي العاملة فيها " نقابات العمال  -

ات الجدد من أجل تجهيزهم للمشاركة في الحياة والمجتمع         توفير مؤسسات تقوم بتأهيل خريجي الجامع     " جمعية القرآن والسنة     -

"  

  "توفير مصانع صغيرة مثل التعليب والتخليل ومشاغل الخياطة لتشغيل اكبر قدر من األيدي العاملة " نقابات العمال  -

  "توفير مكتب إعالمي في قلقيلية خاصة بالمدينة والقري "  -

  " الخ ..……ة كبيرة من الكتب ، تشمل احتياجات طالب المدارس والجامعات توفير مكتبة عامة تضم مجموع" القران والسنة  -

، وتوفير مرشدين   ) صم ، ومعاقين  ( توفير مراكز توجيهية وإرشادية خاصة بذوي االحتياجات الخاصة         " جمعية األمل للصم     -

  " خاصين بهم 

  "ة توفير مراكز تأهيل المرشدين العاملين مع ذوي االحتياجات الخاص" وتابعة  -

  ).تأيد قليل من قبل الحضور ( إيجاد طرق التفافية جديدة للوصول بين المدينة وقراها " جمعية القران والسنة  -

توفير بعض األعمال اليدوية والمنزلية والحرف الخاصة بالنساء ، وإيجاد أسـواق ومعـارض خاصـة بهـا                  " نقابان العمال    -

  . لترويجها 

  " السر الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة، بدل انتظار الكوبوناتتوفير فرص عمل " تجمع اسر الشهداء  -

  )".الصم(لذوي االحتياجات الخاصة ) إكمال المدارس والجامعات(إيجاد مراكز تعليم عالي "جمعية األمل للصم  -

  ".توفير مختبر تحاليل طبية متطورة بحيث تشمل جميع التخصصات "جمعية المرابطات الخيرية  -

  ".طبية في الريف مع توفر أطباء فيها وتجهيزها بالمعدات األزمة إيجاد عيادات " -

أن تكون كل مؤسسة مهتم بأفرادها وتوفير جميع االحتياجات لهم وتكـون هـي              ( تخصص المؤسسات   " تجمع اسر الشهداء     -

  ) ".المرجعية لهم في جميع أمورهم وحل مشاكلهم 

اضي على االستصالح ، وذلك عن طريق دعم األشجار واألشتال           دعم مشاريع االستصالح الزراعي وتشجيع أصحاب األر      "  -

  .لتساعد على توفير فرص عمل دائمة لهم 

  ".إيجاد مؤسسات خاصة بالتسويق ، ودعم عملية التسويق " خدمات الالجئين  -

  ".إيجاد مؤسسات تساعد على دمج ذو االحتياجات الخاصة مع باقي أفراد المجتمع "جمعية الصم  -

  " .مراكز تثقيفية خاصة النساء "بطات جمعية المرا -

  ".إيجاد مساكن شعبية تناسب جميع طبقات المجتمع بأقساط مناسبة "جمع اسر الشهداء  -

  " .توفير سكنات للموظفين وطالب الجامعات من القرى والمدن األخرى" جمعية األمل للصم  -

  ".ارية نشاطها توفير الدعم للمؤسسات األهلية من اجل استمرار العمل بها واستمر"  -

  ".توفير الدعم للمعاقين والصم ، وذلك   يكون عن الطريق المؤسسات الخاصة بهم "جمعية األمل للصم  -

  ".توفير مراكز لتأهيل اإلعاقات الشديدة " وتابع  -

عندما طلب من الحضور وضع هذه االحتياجات ضمن قطاعات عامة ومن ثمة ترتيب هـذه القطاعـات حـسب    : المحور الثالث  

  . األهمية ، ظهر مايلي 

  .المرآة والطفل  .1

  .ذوي االحتياجات الخاصة  .2

  .اإلرشاد النفسي  .3

  .الصحة  .4

  .الشباب  .5

  : تفصيل الحاجات الطارئة في كل قطاع مع ترتيبها حسب األهمية : الحور الرابع 

  :المرآة  )1

  .تعليم المرأة وتشجيعها على التعليم والتوعية في جميع المجاالت  .1

  ية للمرأة إيجاد مراكز صح .2

  إيجاد مراكز إرشاد نسوي  .3
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  .تشجيع الصناعات اليدوية وتوفير فرص عمل للمرآة من خاللها  .4

  ) .رياضية ، ومهنية ( إيجاد مراكز ترفيهية خاصة بالمرآة  .5

  .إيجاد مراكز خاصة ضد العنف الجسدي واألسرى  .6

  : الطفل  )2

  .تأهيل الكوادر العاملة مع الطفل  .1

  ) نوادي ، مسارح ، حدائق ( فال إيجاد مراكز ترفيهية لألط .2

  .مراكز إرشاد نفسي لألطفال .3

  .إيجاد وراشات عمل خاصة باألطفال  .4

  .إيجاد مراكز لدفاع عن حقوق األطفال وخاصة عن العمالة المبكرة  .5

  .إيجاد مراكز صحية في تجمعات األطفال  .6
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  ) .معاقين , صم ( ذوي االحتياجات الخاصة  )3

  .إيجاد فرص تعليم عالية لهم  .1

  .إيجاد مراكز تأهيل مهني  .2

  .تأهيل الكوادر العاملة مع ذوي االحتياجات الخاصة  .3

  .إيجاد مراكز تأهيل خاصة مع مراعاة توفير األجهزة الخاصة  .4

  .إيجاد فرص عمل لهم  .5

  .إيجاد مراكز لدفاع عن حقوق ذوي االحتياجات الخاصة  .6

  .إيجاد مراكز ترفيهية خاصة بهم  .7

  : اإلرشاد النفسي  )4

  .المراكز الطبية / مرشدين نفسين في المدارس توفير  .1

  .برامج توعية لإلقبال على اإلرشاد النفسي من خالل وسائل األعالم  .2

  .إيجاد مراكز عامة لإلرشاد النفسي  .3

  .عمل دورات لإلرشاد النفسي خاصة بكل فئة من فئات المجتمع  .4

  :الصحة  )5

  .إيجاد مراكز طبية في المراكز النائية والقرى  .1

  .الخ .……يادات متخصصة باألمراض مثال الكلي ، القلب ، الثالسيميا إيجاد ع .2

  .توفير عيادات طبية متنقلة  .3

  .دعم بعض األدوية مرتفعة الثمن  .4

  .توفير سيارات إسعاف متطورة ومجهزة بأحدث أال جهزه مع مراعاة خدمة القرى  .5

  .توفير بنك دم مركزي في المدينة  .6

  .حتياجات الخاصة توفير مراكز عالجية خاصة لذوي اال .7

  .توفير مختبرات تحاليل متطورة  .8

  .مراكز للمسنين  .9

  . توفير األجهزة الطبية في المراكز الموجودة  .10

  .دورات في اإلسعاف األولى  .11

  :الشباب  )6

  -:توفير فرص عمل للشباب من خالل 

  . توفير مراكز تأهيل مهني وأكاديمي   . أ

  .تشجيع الصناعات اليدوية والحرفية   . ب

  .الشبابية دعم المشاريع   . ت

  .دعم مراكز تشغيل الشباب   . ث

  .دعم المشاريع الزراعية   . ج

  .توفير منتديات ثقافية خاصة بالشباب  .7

  .إيجاد مراكز توعية إرشادية  .8

  .إيجاد مراكز ترفيهية وثقافية ورياضية  .9

  .دورات خاصة بالشباب غير المتعلم  .10

  .إيجاد مراكز لنحو األمية  .11

  

  المشاريع المقترحة  : المحور الخامس

  ".استصالح األراضي الزراعية "نقابات العمال  .1

  ".مشاغل خياطة " نقابات العمال  .2

  ".0دعم الثروة الحيوانية " .3
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  ".عمل مراكز مهنية لجميع الفئات "جمعية األمل للصم  .4

  ".تعليب الزيت ، والتجفيف العنب وغيره وإقامة بيوت بالستيكية:دعم المشاريع الزراعية مثل "نقابات العمال  .5

  ".دعم الدراسات العليا األكاديمية " ة القرآن والسنة جمعي .6

  ". مراكز إرشاد لتوعية جميع الفئات" .7

  ".دعم المشاريع الصغيرة " .8

  

  .المخاوف من إقامة المشاريع  : المحور السادس

  .الوضع السياسي واالقتصادي  .1

  .عدم تطبيق المشروع على ارض الواقع  .2

  .التسويق للمشروع  .3

  . عن المشروع انقطاع الدعم المادي .4

  .استغالل المؤسسات للمنح لدعم مشاريع أخرى في مجاالت أخرى  .5

  . عدم وجود رقابة بالشكل الصحيح على تنفيذ المشروع  .6

  ) .المعدات ( عدم توفير المواد الخام  .7

  .عدم تناسب المشروع مع البيئة أو مع تكيف الناس  .8

  .وجود منافس  .9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محضر الحاالت الدراسية

  

  : الت الدراسة هي المنهجية الثانية المتبعة في البرنامج ، وهي كما يلي الحا

  : الحالة الدراسية األولى

  . منزل العائلة /الجزء الجنوبي من القرية/حبله/محافظة قلقيلية : المكان 

   13/10/2002األحد،  : الزمان 

  . عاما 36باسم عبد الرازق خروب : الشخصية 

  .للصف الثامن األساسي  .يم خروب ريما عبد الرح: الزوجة 

  . سنين  الصف الثالث 8عبد الرازق   : األبناء 

  . سنين   الصف الثاني ، وهو أيضا خجول ولم يحاول الكالم 7         محمد         

  . سنين   الروضة 4         بصائر        

  . اشهر 5        يمامة           

ويقع على قطعة ارض ملك للوالـد واخوانـة         ) قبل  االنتفاضة    ( دة سنوات   يسكن باسم في منزل بناء منذ ع      

ويقطن معه في المنـزل والـداه ،        . حيث أن كل واحد من اخوانة قام ببناء منزلة الخاص على قطع األرض              
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كنت عالـة علـى أهلـي    " كان مسجوننا لفترة من الزمن في االنتفاضة األولى ، ولم يشتغل عندما خرج منه     

وبعد خروجه من السجن وانتظاره فترة حتى انتهت إجراءات االعتقال اشتغل في إسـرائيل              "  الثالثة   واخوتي

  ).عامل دهان ( من عمله  كان في إسرائيل   % 90حيث أن 
  

ودرس " نادي األسير   " وهي المساعد الوحيد التي استفاد منها       "  لتحق في الجامعة المفتوحة      1996وفي عام   

م يستطيع التوفيق ما بين العمل الدراسة لذلك ترك الدراسة ، بيقول الفترة ما بين خروجـه                 لمدة فصلين النه ل   

من السجن والعمل تزوج وبنى  البيت ولم يفكر في االدخار الن المصاريف كانت مرتفعة وهو يتنـدم علـى                    

  .ذلك

ما دخل  10/2002ر  من شه " توقف عن العمل منذ بداية االنتفاضة وتقريبا لم يدخل لمنزلة دخل أو مصروف            

كنت اشتغل مع الوالد في األرض بدل اخـذ المـصروف           " ،  " على أي فلوس بعد العمل في إسرائيل بالدهان         

أعمال متقطعة أو تطوع في أي مكـان        (  شيكل بما يمشي الحال      40-30منه، حاليا األمور مستورة بحوالي      

  .عد إن كان يساعد والده اصبح الوالد يساعد االبن ، عن فاتورة الكهرباء والمياه إن الوالد يسددها عنا ب)يطلب

إذا ضـاقت  علينـا      "  هي مثل أي احتياجات يعني أجيب مالبس لألوالد واآلكل ، الزوجة             احتياجاتنا الخاصة 

  " األمور أقول انو األفضل األوالد واحنا مش الزم حاليا 

أول سـنة   " ،  "ما إلها لزوم هلقيت   " لكماليات  أي دار بحاجة لألشياء األساسية حاليا وفي الوقت الراهن، آما ا          

  " في االنتفاضة كان الوضع الطف ، ولكن بعد سنة ونصف قلنا كمان الطف ولكن  أالن الوضع سيئ للغاية 

   : الخدمات العامة

ومـا  " هسهس  " من أهم المشاكل التي تواجهنا هي مشكلة الصرف الصحي حيث يوجد تلوث ،وحشرات               •

  .راض يمكن إن يجلب من أم

وعشان هيك  "  واكثر طالب في الصف الواحد       40هناك اكتظاظ الطالب في الصفوف حيث يصل حوالة          •

  " .الطالب ما بيوخذ حقوقه في التدريس 

حيـث أن   "مستشفي يخدم البلد والقرى والمستشفي يشمله التـأمين         " قلقيلية بحاجة لمركز صحي حكومي       •

  .راكز الخاصة بعض المراكز الصحية غالية الثمن وخاصة الم

حيث أن حصلت مره حالة تسمم ما عرفوا األطباء يعالجوها ، النه            " ما في عنا في القرى طواقم طبية        "  •

  ال يوجد طواقم طبية ، وأيضا ال يوجد مراكز خدمات طوارئ مثل الدفاع المدني 

آما القرى فيمكن أن    حاليا قلقيلية ال توجد بها أراضى زراعية وعدد السكان كبير وهذا يؤدي لالختناق ،                •

الزم يكون في طرق مربوطة مـع       " يكون بها  امتداد زراعي للمدينه وحتى تصبح المدن والقري مثالية            

  .كم نتمنى أن تكون موجودة ولكن كل األمور مرتبطة باألمور األمنية " بعضها 

األدوية " ألدوية غالية الثمن    بالنسبة للمرافق الصحية فمثال قلقيلية ال يوجد فيها أدوية كافية أحيانا تكون ا             •

  " .الضرورية مش موجودة في المركز الصحي 

فالوالد بيوخذ ابنه إلى الدكتور في      " وبعض األطباء عندهم استغالل     " فالروتين مغرقهم   " بالنسبة لألطباء    •

ولـد  المركز الصحي بيقول ما في عنده اشئ آما إذا أخذوه لعيادته الخاصة في المنزل بيصير يقلب في ال                 

  .غير كفوء " اكثر من مرة علشان يوخذ فلوس اكثر وكمان دكتورة النساء مش مزبوطة 



  26

اتلفلـف  " كان في مركز نسوي يعمل دورات وندوات وبعد تشكيل الهيئة العامة اقتصر عملـة               " الزوجة   •

ب لقد كنت عضو فيها ولكن تركت بـسب       " على الدور وعمل جمعية مالية فقط وتوزع المواد والمعونات            

  .مشاكل التوزيع وعدم النزاهة فيها 

يوجد فرع للهالل األحمر في القرية تابع لمركز الهالل األحمر في قلقيلية ويوجد مؤسسات أهلية ولكنهـا                  •

  . غير فعالة في القرية ، ويوجد أيضا لجنة اإلغاثة اإلسالمية ودورها كما بيقول غير فعال 

، فمثال إنـشاء قـسم أو غرفـة         "ه ما في واحد موجود عنا       بدنا قسم والدة خاص في القرية الن      " الزوج   •

  .للوالدة في الصحة 

" يطالب بإيجاد مركز إرشاد اجتماعي ونفسي خاص بالنساء واألطفال وعمل دورات توعية ،  الزوجـة                  •

  ".كان هناك مرشدين يعملون ندوات لمرة واحدة وما بيرجعوا مرة ثانية يعني بخلونا معلقين 

دين في القرية وغير متخصصين ، ومع ذلك تكلفتهم مرتفعة فمثال تكلفة ابسط عمليـة               يوجد أطباء محدو   •

  " .فك القطب "  شيكل 140حوالي 

إن المشكلة في الضفة بشكل عام هي عدم التناسب بين الدخل ومستوي األسعار وحل هذه المـشكلة فـي       •

ل فاسعارنا بدها اظل نفس أسـعار       النه طول ما إحنا مرتبطين مع إسرائي      "توفير السلعة وتوحيد األسعار     

  .إسرائيل 

وعندما طلب منهم وضع هذه االحتياجات في قطاعات عامة ، وترتيبها حسب األهمية بالنـسبة لهـم وفـي                   

  : نظرهم، فكان ما يلي 

  : األولويات العامة بالترتيب 

  .مستشفي حكومي ويشمل التأمين ورسوم بسيطة  .1

  .ع المدني توفير للقرية وباقي القري مركز للدفا .2

  .عيادات نسائية ومركز صحي نسوي للقرى  .3

  .المدارس وزيادة أعداد الصفوف  .4

  .اإلرشاد االجتماعي  .5

الصرف الصحي ، مع أنها مهمة لكن تركتها حسب القدرات المالية للبلد ، باإلضافة لألبعاد األمنيـة                  .6

  .والجغرافية 
  

ات متطورة وتوفير األطباء المتخصصين      المستشفي الحكومي واسع ومتخصص مع أجهزه ومعد       :المستشفي  

واألدوية  ، ويكون ضمن نظام التأمين حتى يراعي جميع الحاالت الماديـة للمجتمـع أو بأسـعار زهيـدة ،                     

متخصص في بعض األمراض الشائعة ، فمثال غسيل الكلي بحاجة لجهاز فلو كان موجود افضل من الـسفر                  

  . لكان هذا افضل وكانت الكشفية بسيطة والتنقل بين المدن والقري وطرق صعبة للغاية

ضرورية وجود عيادة طبية وسيارة إسعاف وأخرى لإلطفاء وتكون مجهـزة بأحـدث              : مركز الدفاع المدني  

الوسائل ، وليس شرطا توفير مركز دفاع مدني في كل قريه وانما في تجمع القري يخدم القـري المجـاورة                    

  .لبعضها البعض 

"  للمركز الصحي في القرية أو قلقيلية ومع توفير موظفين دائمين مع توفير أجهزة فيها                تابعة :العيادة النسائية 

  " .حتى لو لم يكن هناك زيارات للعيادة بكثرة من قبل المواطنين المهم أنها تتواجد 
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ومطلوب زيادة عدد الصفوف في المدرسة      ) غير واسعة   (  بالنسبة للمدارس فالساحات غير كافية       :المدارس  

ل مشكلة االكتظاظ عند الطالب في الصفوف ولحل مشكلة التدريس وحتى يستطيع المعلم أن يقـوم بتعلـيم           لح

فالصفوف هذه األيام تشبة السجن ، كل مجموعة كبيرة مـن           " الطالب ويستطيع الطالب استيعاب الدروس ،       

 توجـد تهويـة كافيـة       وأيضا ال " مثل زنزانات السجن سجن الجنيد بنابلس       " الطالب توجد في غرفة واحدة      

" كمان ما في انتظام في الدوام للمدارس بسبب الظروف وأحوال الطرق واالغالقات             " النواحي الصحية سيئه    

  .والحل هو أن يتواجد معلمين من نفس القرية أو القري القريبة التي ال تتأثر باإلغالق 

  .فال مثل التركيز على نفسيا تهم وسلوكياتهم أهم مجال هو توعية المراه للتعامل مع األط :اإلرشاد االجتماعي

هناك مشكلة الزواج المبكر خاصة للفتيات حيث تجد الفتيات في المدارس حوامل أي تكون طالبة وزوجة في                 

نفس الوقت ، لذلك نالحظ نسبة الطالق المبكر مرتفعة أيضا وذلك بسبب التفاوت في التفكير ما بـين األزواج              

  .سن كبير وخاصة إذا كان فارق ال

توفير مركز خاص أو أقسم في الصحة لإلرشاد النفسي والتربوي مثال أن يـتم تعلـيم األوالد األخالقيـات                   

ظاهرة ضرب األوالد لغاية أالن     " السليمة والنظافة العامة ، وهذا اإلرشاد من وظائف المعلم والتربية أيضا ،             

  " .ربية موجودة في المدارس ، وتحل هذه المشكلة فقط بواسطة الت

مثله مثل أي   " مبيد حشري   " الزم يكون في الدار عندي فليت       " يتحدث بشأن هذه المشكلة      :الصرف الصحي 

مادة أساسية الشاي والسكر واألرز وبصورة دائمة ألننا نعاني من تواجد الحشرات وبكثرة مع العلم ما يمكـن                  

  " أن تسبب هذه الحشرات من أمراض خطيرة بس شو نعمل 

دنا حفر امتصاصية ولكن معظم ضخها يتم باألراضي الزراعية أو في الطرقات المحاذية للقرية مما               يوجد عن 

  .يؤدي لروائح مزعجة للقريه 

أزيد " ،  " تحت المغسلة وكلما امتالء بيكبوه في الشارع ليال وهكذا          ) وعاء  ( في ناس بيحطوا سطل     " الزوج  

  " .وعشان هيك االستهالك كبي في القريه ) سعر المياه ( ها بلدية تستهلك ماء هي حبله واقل سعر موجود في

مالحظة الحظنا نحن كباحثين أن مياه المجاري تسير في الطرقات في هذه القرية وبشكل كبير وذلك بـسبب                  

  " عدم توفر شبكات للصرف الصحي بها 

  

  :المشاريع 

رورية ، ويكون ضـمن التـسعيرة       ال يوجد في القريه سوق تجاري يتوافر فيه كل األشياء واألمور الض            •

 شـيكل وهـذا ظلـم للمـزارعين         100 شيكل مره ب     10الموحدة ، فمثال بكسة البندورة مره بتنباع ب         

  " والمستهلك 

  . ضرورية توفير قسم خاص لألطفال في الصحة أو المستشفي  •

  .ا توفير خزانات مياه عامة للقرية مع مراقبة على نظافتها وكمية المعقمات التي تضع به •

  : المخاوف 

إذا تم اإلشراف على هذه المشاريع من الخارج يكون افضل النه نتيجة التجربة في ظل السلطة ال بد أن                    •

فمثال خزانات المياه يتم    " الزم تكون في حصانه للهيئات      " يكون هناك تنسيق بين الهيئة الداعمة والسلطة        

  .اضافة مواد حافظة عليها بدون رقابة 

  . الصحي مهمة النه ال يعرف أين سوف تشبك في النهاية حل مشكلة الصرف •
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كان هناك مشروع للصرف الصحي للقريه وكانت المخططات جاهزة والتمويل جاهز ومتـوفر ولكـن               " 

مشكلة الربط صعبة ألنها في النهاية الزم تمر عن مستوطنة قريبة من القرية والتي رفضت هذا األمـر                  

  ."نهائيا مما أدي إللغاء المشروع 

  : النظرة للخدمات الحالية 

الخدمات في المدينة متطورة اكثر عنها في القرية مثل الدفاع المدني والكهرباء وشبكة المياه والـصرف                 •

  . الصحي وتواجد عمال النظافة ، آما في القريه فالخدمات سيئة جدا ، وكان البلدية غير موجودة 

فـي البلديـة    " وال يوجد اهتمام بالشوارع     "  ما في نظافة     بالسيارة) النفايات  ( غير جمع أكياس الزبالة     " 

  " يوجد سيارة ممكن يركبوا فيها تنك ميه أو مبيد حشري لرش وتنظيف الشوارع 

  "ما فيها أدوية أو أسرة للمرضي " الخدمات الصحية اقل من المقبول و سيئة " 

  :القدرة على الوصول 

آما " حدودة في القرية وبسهوله مع العلم أنها ما بتلبي الحاجات           ال توجد مشكلة للوصول للخدمات الم     " الزوج  

  " في قلقيلية فالطرق صعبة وطويلة 

ما بين مدخل قرية حبله و قلقيلية شارع واحد فقط ولكن لتواجد الجنود علية باستمرار وبشكل دائـم وعلـى                    

ل المدينة واالنتظـار علـى      مدخل القرية يضطر األهالي لقطع مسافات طويلة حتى يستطيعوا الوصول لمدخ          

 قبل التمكن من دخول المدينة ، أحيانا العملية تستغرق ساعات من االنتظار لدخول  D.C.Oالحاجز العسكري 

  ) .مالحظو الباحثين ( المدينة 

  .لجنة زكاة حبله تقوم ضمن إمكانياتها ، خدماتها للفقراء و اليتامى وخدمات الهالل متوسطة  •

احد عند انتساب أو بطاقة عضوية للمركز الصحي يتم مراعاته في الكـشفية وإال يـدفع                إذا كان الو  " الزوج  

  " كشفية عادية 

جمعية الهالل في القريه فيها أزمة كبيرة فهي عبارة عن غرفتين  للعيـادات واالنتظـار ولـذلك                  " الزوجة  

  ".فاالكتظاظ كبير جدا الناس تنتظر في الشارع 

كانت بتعمـل دورات تجميـل أو تنـسيق         " ة خدمات سيئة وال تقدم أي خدمات        وحدة المراه الريفي  " الزوجة  

  " زهور بس هلقيت ما في النو الموظفين من بره ولكن معظم العضوات من حبله 

لم تقدم لهم أي مساعدات من أي جهة مثل الشؤون أو الزكاة وغيرها سواء من المـساعدات العينيـة مـن                     

  .عدم العدالة في التوزيع " عدات الدواوين مش الكل بيؤخذ من مسا" الدواوين 

لو أن لي رأسـمال يـؤهلني       " من وسائل معايشة الوضع على سبيل المثال        : مشاريع خاصة به لحل مشكلة      

بـس أي أشـي     " لالستفادة منه أو حتى احصل على قـرض         " حمموت  " الستئجار ارض أو بيت بالستيكي      

دي اشتغل أوال قبل كل شيء واحصل علـى مـصدر رزق            يساعدني على وضعي الحالي وتحسينه ، يعني ب       

  " .ثابت وبعدين بفكر في األمور األخرى 

  .إن الحصار اإلسرائيلي األمني هو من أهم أسباب قلة فرص العمل والبطالة 
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  :الحالة الدراسية الثانية 

  

منزل والد  ) / بالقرب من منطقة التجريف ، إلقامة السور الواقي         ( الحارة الغربية من القرية     / جيوس  / محافظة قلقيلية   : المكان  

  .الزوج 

    .15/10/2002الثالثاء  : الزمان 

 عاما ،وهي سيدة خجولة جدا بالكـاد سـمع          26) خلود عبد الرحمن جميل أبو سعده       ( أرملة الشهيد ماجد أبو سعده      : الشخصية  

  .جها ، لهذا كان حديثها قليل ، وهي تكمل توجيهي أالن صوتها ، وكذلك مازالت تمر في فترة الحزن على زو

  .  سنوات  الصف األول األساسي 6محمد   : أم لطفالن هما 

  . سنوات    الروضة 4                  مراد   

  .سميحة احمد أبو سعده ، تعاني من مرض السكر : والدة الزوج 

  .  نفسية بعد استشهاد شقيقة ، ويتعالج ، أنهى لغاية الصف األول إعدادي علي محمد أبو سعده ، وهو مصاب بحالة : شقيق الزوج 

  .حيث تسكن العائلة في منزل طابق ثاني لعائلة الزوج وهو جيد الحالة مكون من أربع غرف 

 ، وقد كان يعمل سائق باص ، العمال المقاوالت والبناء مع            28/1/2002استشهد الزوج ماجد أبو سعده في       

 كان الباص هو مصدر رزق العائلة ، ولقد استشهد الزوج في الباص ، باستشهاده ذهب مـصدر                  والدة ، حيث  

  .الرزق الوحيد للعائلة ، مع العلم أن العائلة ال تملك أي مصدر آخر للرزق أو أي أمالك أو عقارات أخرى  
  : عن أهم االحتياجات األساسية السره  

، وبالتالي تنقصهم جميع الحاجـات األساسـية ، حيـث أن    "السيارة راحت فال دخل لنا      كان دخلنا من السيارة والن      "والدة الزوج   

   . الدخل الوحيد أالن من أعمال والد الشهيد ، وهي متقطعة، وقلما يجد عمل ، عندما تطلب البلدية أو في موسم الزيتون أالن 

لم نحصل على شئ حتى أالن، ال مره واحـدة مـن   وعندما سئلوا عن حصولهم على أي مساعدات قالوا سجلنا في الشؤون ولكن        

  " .سجلنا بس ما حصلنا  على اشي وما صحلنا اشي من أية مؤسسة " اإلغاثة الزراعية ، 

  .وبذلك يعد الحصول على عمل أو سيارة هو الحاجة األساسية والضرورية لالسره 

  

  :آما أهم االحتياجات بشكل عام في المجتمع فهي 

ة ليست كاملة ، مثال صور األشعة غير موجودة في القرية ، وال يوجـد طبيـب                 طبعا الخدمات الصحي   •

  " الزم الواحد يروح على قلقيلية أو طولكرم للعالج " مختص في القرية يذهب إليه المرضى 

سيارة إسعاف  ، وأطباء مختصون ، مع العلم أن هناك مبني جاهز للعيادة الطبية ولكن بدون طاقم طبي                    •

  .، توفير دكتورة نسائية " علشان عليهن مشقة في السفر " ة خاصة بالحوامل ، عيادة نسائي

التعليم ، يعتبر مشكله كبيرة في القرية بسبب نقص الكادر التعليمي في القرية وذلك بسبب الطرق ، ممـا               •

ل يؤدي إلى تأخير في المناهج الدراسية التي لغاية أالن لم تصل لطالب بسبب سوء الطرق ، وكذلك الحا                 

يوجد في القرية ثالث مدارس أساسي ذكـور ، ثـانوي ذكـور ،              ( بالنسبة لألجهزة و الوسائل التعليمية      

، وهناك ضغط كبير في عدد الطالب في الصف الواحد ، إذ تعد هـذه المـشكلة                 ) أساسي وثانوي إناث    

  . مشكلة جميع القرى وكذلك المدينة 

 تواجه السكان إذ اصبح التنقل عملية صـعبة جـدا ،             الطرق تعد هذه المشكلة من اصعب المشاكل التي        •

حيث أن أي عملية تنقل بين القرى مع بعضها أو مع المدينة أصبحت تأخذ نصف يوم أو اكثـر بعـد أن                

كانت ساعة أو اكثر بقليل  ألبعد القرى ، باإلضافة لخطر مالقاة الجنود والتحرش بهم ، وتعـد عمليـة                    

  .سهل بقليل من القرى مع المدينة التنقل ما بين القرى مع بعضها ا

  . صيدلية حيث ال يوجد في القرية أي صيدلية أو أي مصدر لألدوية  •
  : المقترحات 
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ياريـت  " تشجيع الصناعات اليدوية وخاصة السر الشهداء مثل إعطاؤهم ماكينة تر يكو ، والدة الـشهيد                 •

مثلها فيضطر الواحد يروح يصلح حذائه في       لنا ماكينة لتصليح األحذية  النو القرية ما فيها واحد           ‘يتوفر  

  " .المدينة 

  ".الزم يكون في مشاريع إنتاجية و إال ما بينفع الوضع "  •

هناك لجنة تسعي لعمل لجنة زكاه مستقلة عن المدينة بدل أن نتبع لها وبذلك يكون جميع األمور األساسية                   •

  .فيها ، نتمني أن يكتمل المشروع 
  :لية عالقتهم مع المؤسسات األه

تتعامل االسره مع بعض المؤسسات األهلية مثل جمعية جيوس الخيرية حيث أن الطفل الصغير لآلسرة يدرس في روضة الجمعية                   

  ". كثر خيرهم " مجانا ، والدة الشهيد 

ركز طبي النـه    بس الزم يتوفر م   " ،  "بس تقييمي لها انو منيحة      " ،  " قليل ما بروح على المؤسسات األهلية فقط للعالج         " الزوجة  

  " إذا مرض شخص ال يستطيع الذهاب ألي بلد أو للمدينة  ال على التساهيل و المواصالت صعبة وتكلفتها كبيرة 

  :حلول لمشاكلهم الخاصة 

  .شراء سيارة لآلسرة  •

الزوجة تعتمد على دراستها في حل مشكلتها ، هناك احتمال الكمال دراستها في الجامعـة وهـو تحـت                    •

  .  بذلك تحتاج لمساعدة أو عمل الدراسة ألنها
  : المخاوف 

ما في مخاوف بشكل خاص ، ولكن بالنسبة ألي مشروع هناك مخاوف في اإلدارة وتسويق منتجات المـشروع مثـال تـسويق                      

  .منتجات األعمال اليدوية 

  

نقصها مكتبة عامة وحدائق    كان يعمل مع والدة في معمل للحجر ولكن توقف أالن بسبب مرضه ، يقول أن القرية ي                : شقيق الزوج   

  .للشباب حيث انهم ال يعرفون أين يذهبون في أوقات فراغهم لقلة األماكن الترفيهية 
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  :ملحق أسماء المؤسسات التي تم دعوتها 

  

   المسؤول   تلفون   العنوان   اسم المؤسسة 

  ميسون صبري   2940074  قلقيلية   جمعية المرابطات الخيرية 

  محمود ذياب   2942564  قلقيلية   اتحاد نقابات العمال

  محمد نزال  2940627  قلقيلية   جمعية األمل للصم 

  عنان دعاس  -------  قلقيلية   جمعية الثالسيميا 

  عصام شاور. د  2942658  قلقيلية   جمعية قلقيلية للتأهيل 

  إبراهيم تيتان   2943777  قلقيلية   اتحاد المعاقين 

  ايمن الشيخ  2942972  قلقيلية   " فجر " مؤسسة الجرحى 

  نعيم األشقر  2945524  قلقيلية   اتحاد المعلمين

  صادق عودة  2944207  قلقيلية ، والقرى  اإلغاثة الزراعية 

  وليد السبع  2940164  قلقيلية   الغرفة التجارية 

  محمد سليم   2942972  قلقيلية ، والقرى  التجمع الوطني ألسر الشهداء 

  محمد سليم   2942972  قلقيلية ، والقرى  جئين اللجنة الشعبية لخدمات الال

  عماد بركة .د  2945221  قلقيلية ، والقرى  االغائة الطبية  

  بهجت الجيوسي   2900036  جيوس   جمعية جيوس الخيرية 

  بهجت الجيوسي   2900036  جيوس   جمعية جيوس التعاونية 

  عمر ابشير  2942831  جينسافوط  نادي  جينسافوط 

  صالح ريحان  2940727  قلقيلية ، والقري   الهالل االحمر

  عبد الرحيم أبو هنية . د  2940710  عزون   جمعية البر واإلصالح 

  منى الظاهر . د  2683144  فالمية   جمعية فالمية النسوية 

  بالل الحنون   2945082  قلقيلية   جمعية القرآن والسنة 

  باسل الشاعر  -------  حبلة  لجنة زكاة حبلة 
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  رنامج دراسـات التنميـة ب
  

  الغرفة التجارية :نموذج التسجيل للورشة المركزة                                 موقع اللقـاء 

  10/10/2002:                                                                   التـاريـخ   

  مي نزال، صائب نزال :                  أسماء الباحثين                                                  

  

  أسماء المشاركين والمشاركات
  

  المؤسسة  التعليم  المهنة-العمل  العمر  مكان السكن  االسم

  اتحاد نقابات العمال   توجيهي  عامل  30  سنيريا   رائد رشيد عمر

  ل اتحاد نقابات العما  توجيهي   عامل   34  قلقيلية   ثائر عودة العلى 

  جمعية المرابطات الخيرية   توجيهي  طالبة  18  قلقيلية   أماني شاكر جعيدي 

  )أصم(جمعية األمل للصم   السابع  طالبة  18  قلقيلية   روال صالح الخطيب

  )أصم (جمعية األمل للصم   السابع  طالب  13  قلقيلية   عمار صالح شلويت 

  نة الشعبية لالجئين اللج  عاطل  دكتور مهندس  52  قلقيلية   وسام مصطفي الشنطي

  تجمع اسر الشهداء  دبلوم  مدرسة /موظفة   36  قلقيلية   عبيده عبد الرحمن 

  جمعية األمل للصم   دبلوم   معلمة صم   25  قلقيلية   سيرين فارس جرمان 

  نقابات العمال   -----  عامل    30  قلقيلية   واصف احمد  بدران 

  جمعية القرآن والسنة   هيتوجي  موظف   30  قلقيلية   احمد خضر مصطفي زيد 

  جمعية القرآن والسنة   جامعة   طالب  20  قلقيلية   معتصم عمر سعيد درويش 

  



 
 

  
  برنامـج دراسـات التنميـة

  
  

  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة 

  

  

  مدينة نابلس وضواحيها ومخيماتها 

  

  

  

  
  نــداء أبو طـه و لبنـى التمــام

  

  

  

  
  

  

  

  2002تشرين أول /أكتـوبر
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  :حيهاخلفية عامة عن مدينة نابلس وضوا
  

  فهي غنية  ينـابيع       الخصبةنابلس كبرى مدن الضفة الغربية بعد القدس ، وذلك لحصانه موقعها االستراتيجي وتربتها              تعتبر مدينه   

اشتهرت على مر . المياه العذبة وتمتد بين جبلي عيبال وجرزيم، وتنتشر حولها المنتزهات واألماكن السياحية مثل سبسطية و الباذان

ها التجاري المرموق وقد اعتبرت العاصمة االقتصادية الفلسطينية حيث تتميز بأسواقها وقناطرها وبيوتها التاريخية              العصور بمركز 

تعرضت مدينه نابلس الشرس اجتياح لمدن الضفة الغربية منذ شهرنيسان لغاية االن ، حيث عمـدت                .التي ما زالت مأهولة بالسكان    

مير البنية التحتية للمدينه من شوارع وارصفة واعمده كهرباء واشارات المرور ، باالضافة              على تد  اإلسرائيليةفات  ابات والجر االدب

الى تدمير بعض المنشات البارزه في المدينه مثل المدارس وجامع الخضره وصبانه كنعان ، مقر محافظه نابلس حمام الجديده فـي                    

 عائلـة، وأكثـر     282 منـزالً وتـشريد      282 حيث تم تدمير     منازلالوالبلده القديمه باالضافة الى تدمير بعض المحالت التجارية           

 يوم متواصلة لـم يرفـع       95األضرار نجدها في البلدة القديمة التي تعتبر تاريخية وأثرية ، حيث خضعت نابلس  لمنع تجول لمدة                  

ية ، فمن الناحية الصحية تم منع        ساعة، وقد أثر ذلك على النواحي الصحية و االقتصادية و التعليم           53خاللها منع التجول أكثر من      

سيارات الطواقم الطبية و اإلسعاف و المرضى من الوصول إلى المستشفيات و الجميع شاهد على المرضى الـذين توفـوا علـى                      

 .طعيم األطفال في الضواحي و القرى     الحواجز أو النساء الحوامل اللواتي اضطررن إلى والدة أطفالهن على الحواجز إضافة إلى ت             

 شل الحركة االقتصادية واغالق بعض المنشات االقتصادية ابوابها نتيجة توقف الحركه التجارية في المدينه منذ شهر ابريل د تم و ق

المجلـس  ( . شهيد وشـهيدة   400عدد الشهداء  وكان   في محافظة نابلس  % 63فازدات نسبة البطالة حيث وصلت الى       . ولغاية  االن    

  )2002، الوطني الفلسطيني، وبلدية نابلس
  

  )الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني( 2002ويبلغ عدد سكان نابلس حسب آخر إحصائية 
  

  املنطقة  عدد السكان

  مدينة نابلس  121344

  مخيم بالطة  15965

  مخيم عين بيت الما  4557

  مخيم عسكر  11496

  التجمعات القروية  150985

  المجموع  304347
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  : الهدف من الدراسة
  

  .ذه الدراسة بصورة أساسية بإلقاء الضوء على االحتياجات الطارئة لسكان مدينة نابلس وضواحيها وقراها ومخيماتهاتهدف ه
  

  :موقع الدراسة
  

) حارة الشيخ مسلم، حارة القيسارية، حارة الياسمينة ورأس العـين         ( البلدة القديمة : شملت الدراسة عدة مواقع من مدينة نابلس وهي       

مخيم بالطة وعسكر ( وشملت الدراسة كذلك مخيمات نابلس. و الجبل الشمالي)  منطقة رفيديا، منطقة جامعة النجاح(المنطقة الغربية

  ).كفر قليل، دير شرف، بيت إيبا، بيت وزن( وبعض القرى التي تمكن ممثلوها من حضور الورشة وهي) ومخيم عين بيت الماء
  

  :منهجية الدراسة
  

تياجات الطارئة للسكان  في مدينه نابلس وضواحيها وبعض القرى المجاورة ، وتحقيـق األهـداف                من اجل إلقاء الضوء على االح     

المرجوة من البحث تقرر إجراء ورشة عمل مركزه لمجموعة من األشخاص المستفيدين من خدمات المؤسسات األهلية رجال ونساء                  

 عـن   ممثلون لسهوله الوصول للموقع ،  وقد حضر الورشة          وتم عقد الورشة في مدينه نابلس وتحديدا مركز شؤون المرأة واألسرة          

القرى المجاورة التى استطاعت ان تصل بالرغم عن الحصار ومنع التجول لمدينه نابلس فقد حضر بالرغم عن الحصار ممثلين عن                    

الحصار ومنـع    مخيم بالطه بسبب     ، ولم يستطع الحضور أي شخص من      أربع قرى ، باإلضافة الى مخيمي عسكر وعين بيت الماء         

 : مقابالت مع شخصيات ذات مصداقية ومعروفة او ممثلة لمنطقة البحث وتم اختياركما تم إجراء. التجول

  . المجلس الوطني الفلسطينيعضوه" ريما نزال" السيدة  

  .عضو المجلس التشريعي الفلسطيني" كامل األفغاني" السيد  

  .مدير مكتب هندسي" كفاح هواش" المهندس 

  .بلدية نابلس" عبد الحكيم الجوهري"  المهندس 
  

 حالتين دراسيتتين االولى المرأة تعيل اسره من البلده القديمه لمدينه نابلس وتم اختيارها بنـاء علـى سـؤال بعـض           إلىباإلضافة  

  .    يت الماءوالحالة الثانية لعائلة عامل فقد عمله في اسرائيل خالل االنتفاضة من مخيم عين ب. الجمعيات عن العينه المطلوبة 
  

  :الحاجات بشكل عام

 التعليم دعم  -

 ةيلصحتقديم الخدمات  -

 المساعدات الطارئة -

 البرامج النسويةدعم  -

 فرص عمل توفير   -

  المعاقين واألطفال     العناية ب

 البنية التحتيةاصـالح  -

 دعم المزارعين  -
  

  :األولويات األهم
   

ين لنا أهم القطاعات كأولوية وأولويات كل قطاع عن طريـق التـصويت و التـدرج    ومن خالل مناقشة الحاجات المجتمعية في الدراسة تب     

  :الزوجي وكانت النتائج كالتالي
  

  األولويات األهم  االحتياجات
 دعم الطالب الجامعي و المدرسي باألقساط الجامعية و المدرسـية وإرسـال الطـالب المتفـوقين لدراسـة                   -

  )الورشة، األفغاني(بالخارج

  .الخ بأسعار مدعومة أو مجانية.…مستلزمات المدرسية و الجامعية من قرطاسية وكتب توفير ال-

  .عمل صندوق للطالب المحتاج-

  دعم التعليم
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  .وبناء مجمع سكني لطالب وطالبات الجامعة-

بالتحديد القرى التي شاركت فـي الورشـة        (بناء غرف صفية للصفوف الثانوية وبخاصة التوجيهي في القرى        -

  ).المركزة

س في القرى  ، وتجهيزها بأجهزة حاسوب وماكينة تصوير وطابعة وتجهيز مختبر كامل، أيـضاً                ترميم المدر -

  .فتح روضة لألطفال

بناء غرف مدرسية في مدارس القرى  وتجهيز المدرسة بأجهزة حاسوب وطابعة وماكينة تـصوير وتجهيـز                 -

  .مختبر كامل، باإلضافة إلى تحديث روضة األطفال

م المدارس الستيعاب طالب المخيمات، وبناء غرف صفية إللغاء فترة الدوام الثانيـة             بناء طابق ثاني في معظ    -

  .بعد الظهر

  .تجهيز المدارس في القرى و المخيمات و المدينة بجميع المستلزمات، وعيادة وغرفة طوارئ-

  ().الربط النفسي واإلرشاد التربوي بين المرشدين و المدارس في مختلف المناطق-

  .ن مادياً ومعنوياًدعم المعلمي-

  .تشكيل لجان في كل حي لتوعية االطفال من االمراض االجتماعية السارية مثل السرقة وسوء االخالق -

  االهتمان بالطالب المعاقين 

  .بناء أو توفير عيادة طبية ليلية في البلدة القديمة ويكون فيها طبيب أطفال وإسعافات أولية-

  .ديثة وتزويد كل المناطق من مدينة وقرية ومخيم بهاشراء أجهزة كلى ح-

  .تجهيز عيادات كاملة في او مجمع طبي بالقرى  التي تفتقر لوجود عيادة صحية-

  .فتح مركز مجاني لفحص النظر وبخاصة لألطفال الذين يعانون حالياً من ضعف النظر-

  .توفير سيارة إسعاف مجاني خاص بجرحى االنتفاضة-

طفال وطبيب نسائي وممرض بدوام كامل في عيادة دير شرف الصحية حيث تفتقر هذه القريـة                تواجد طبيب أ  -

  .لألطباء

بناء او توفير عيادات طبية ليلية في كافة المناطق ، قرى ومخيمات ، وتكون مجهزة بكافة االحتياجات الطبية                  -

  . ، ودوام طبيب دائم 

  .ف القرى و المخيماتتوفير ممرضات وقابالت ومواد اسعاف أولي في مختل-

توفير أدوية األمراض المزمنة من الضغط و السكري و القلب و الكلى فـي مختلـف المراكـز و العيـادات          -

  .الصحية

إقامة مركز صحي شامل لألم والطفل في قرية من القرى  الشرقية لخدمة القرى المجاورة مثل قريـة بيـت                    -

  فوريك

  . في المراكز الطبيةدعم العالجات في الخارج وتحديث االجهزة-

  . شراء اجهزة كلى حديثة وتزويد كل المناطق من مدينة وفرية ومخيم بها -

  

تقديم الخـدمات   

  الصحية 

الخ، وأجهزة تبريـد لحفـظ      .…توفير مواد خام للمشاريع الصغيرة النسوية مثل مواد تطريز، ماكينات خياطة          -

  .المواد المفرزة واألطعمة البيتية

نية في قرى نابلس لتزويد العائالت المحتاجة بحيوانات منزلية مثل األبقـار و األغنـام و                عمل مشاريع حيوا  -

  .الخ..الدواجن

عمل حمالت تنظيف في مدينة نابلس و المخيمات لفتح المجال للشباب العاطلين عن العمل بالحـصول علـى                  -

  . شيكل يوميا30ًعمل بأجر زهيد مثالً 

رص عمل للعمال و العاطلين عن العمل وترميم البيوت المهدمة لتـسكين            عمل مشاريع تشغيلية ألنها تحقق ف     -

  .الناس التي فقدت منازلها

  . رفع مستوى المعيشة عند األسر للحد من الفقر عن طريق خلق فرص عمل لهم-

  . تمويل مشروع صرف صحي في قرية بيت وزن لحل مشكلة الصرف الصحي-

  توفير فرص العمل
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  .ه وكهرباء وصرف صحي في كل من المدينة و القرية و المخيمات ترميم كل شبكات البنية التحتية من ميا-

  .( ترميم الشوارع وعمل قنوات لصرف المياه في مخيم العين-

  .   بناء مساكن للناس الذين تهدمت منازلهم وهذا يؤدي إلى خلق فرص عمل للعاطلين-

غذائية لدعم السلة الغذائية لألسر الفلسطينية المحتاجة في  مساعدات عينية مثل تزويد العائالت المحتاجة بمواد -

  .المدينة و القرى و المخيم

  . مساعدات مادية للعائالت الفقيرة و المحتاجة و المتضررة بصورة كبيرة-

  .عمل موازنات إلعادة الترميم وموازنات خاصة بالمؤسسات المعنية بالمشاريع التشغيلية-

تقـــديم المـــساعدات 

  الطارئة

عمل دورات تثقيفية وتأهيلية في نادي دير شرف وتمويل هذه الدورات وإيجاد فرص عمل لخريجي الدورات                -

وبخاصة النساء ودعم العائالت التي تعيلها امرأة وتمتهن الخياطة بماكينات خياطة، تزويد النـادي النـسوي                

  .بأجهزة كمبيوتر لتعليم الفتيات و النساء بشكل خاص على هذه المهنة

  .فتح نادي نسوي في قرية كفر قليل حيث تفتقر لوجود نادي نسوي لتأهيل وتنمية المرأة الريفية -

 فتح دورات خياطة مجانية أو تمويل دورات الخياطة في نادي نسوي مخيم العين وتزويده بأجهزة كمبيـوتر                  -

  .رات جديدةلتعليم الفتيات و النساء، كذلك بناء طابق ثاني للمركز النسوي لتوسيعه وفتح دو

 تزويد نادي مخيم عسكر بأجهزة كمبيوتر لتعليم الفتيات و النساء وتوسيع النادي ببناء طابق ثاني السـتيعاب                  -

  .الخ……األعداد الجديدة وتمويل دورات تقوية الطالب في المنهج المدرسية ودورات الخياطة

  . فتح نادي نسوي في قرية بيت وزن لتأهيل وتنمية المرأة الريفية-

 فتح نادي نسوي في نابلس في كل من منطقة رفيديا ووادي التفاح بحيث يشمل على العديـد مـن الـدورات                 -

  .واألجهزة لتأهيل المرأة وتنميتها

   . إعطاء قروض للنساء من المؤسسات األهلية لتشغيل المرأة في منزلها-

  دعم البرامج النسوية

تفيد منه أكثر من أسرة في قرية ديـر شـرف وبخاصـة              عمل مشروع إنتاجي بمشاركة األهالي ويخدم ويس       -

  .مشاريع البيوت البالستيكية و التربية الحيوانية

الـخ وشـق    .… فتح معصرة زيتون في قرية بيت وزن ودعم أيضاً البيوت البالستيكية بأشتال وبذور وأسمدة              -

  .الطرق الزراعية

ات الحدائق المنزلية وتزويد المنازل بمضخات       فتح معصرة زيتون في قرية كفر قليل باإلضافة إلى عمل دور           -

  .المياه التي تفتقر هذه القرية لها ودعم مشاريع الدواجن

 عمل مشاريع زراعية في سهل عسكر ببناء البيوت البالستيكية و المشاريع الحيوانية وتزويـدها بمـضخات                 -

  .مياه

دوية زراعية وحيوانيـة أسـمدة أشـتال     دعم المزارع في القرى بشكل عام بمستلزمات زراعية مختلفة من أ     -

  .وبذور وتقاوي وتوفير أطباء بيطريين في هذه القرى

  دعم المزارعين

  . فتح نادي ترفيهي لألطفال وللكبار أو بناء مدينة مالهي في مدينة نابلس-

  . عمل دورات تثقيف نفسي في مختلف المراكز االجتماعية و النفسية-

  .أطفال مخيم عسكر القديم و الجديد على أرض تتوسط المخيمين عمل ملعب أطفال يستفيد منه -

  . عمل دورات تفريغية في كافة المدن والقرى  من رسم حر وألعاب ترفيهية-

دعم بـرامج اإلرشـاد     

  النفسي



  6

  . فتح مراكز الكتشاف مواهب األطفال في كل من المدينة و القرى و المخيمات-

   : مالحظة

وقطاع المـساعدات   .  الصحة وفرص العمل اخذوا نفس النتيجة بالتصويت         أنخالل التدرج  الزوجي     بالنسبة لألولويات ظهر من     

  .نفس النتيجة الطارئة والبرامج النسوية

  

  :مخاوف ومصادر قلق المشاركين

تياجـات وقـصف   جله المشروع من اضطرابات ومنع تجول وا  وبما سيتعرضاإلسرائيليالخوف من الجانب   -

  .جوي وأرضي

ص من عدم موافقة الجهات اإلسرائيلية في حالة تواجد المشروع من أماكن خارج حـدود                الترخي عدمعرضه ل  -

  .مدينه نابلس 

أو تـأهيلهم بـصورة      العاملة في المشروع لعدم إخضاعهم لدورات تدريبه متواصلة          عدم كفاءة األيدي العاملة    -

  .عملية وعلمية

  ..أو بسبب عدم اقتناع الناس بمخرجات المشروعمشروع  في الترويج لمنتجات العدم اإلقبال وفشل الدعاية -

  . نتيجة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب اإلدارة السيئة -

  .اقتصار المشروع على فئة معينة واحتكار المشروع ضمن هذه الفئة وتشغيل األقارب -

   .مضاربة المشاريع بسبب عدم وضع جدوى اقتصادية مناسبة -

  . و المجتمعي بسبب االنتفاضة واالجتياحعدم األمان األسري -

  .وجود الواسطات و المحسوبيات -

  .تسكير أو إغالق المناطق  التي يوجد فيها هذا المشروع -

  .استفادة مناطق من المشروع دون األخرى -

  .NGOsعدم أمانة ومصداقية  -

  .عدم مراقبة الممولين إلدارة المشروع -

  .عدم ترويج وتسويق منتجات المشروع -

  . المشروع للصالح الفردي أو الشخصياستغالل -

  .من قبل االحتالل تخريب وتسييب المشروع  -

  .عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب -

  .عدم االلتزام بمصلحة العمل من حيث االلتزام بالوقت و الحرص على المصلحة العامة -
  

  :لكل من األولويات ماذا أضافت المقابالت 

  التعليم .1

س و المرشدين التربويين وزيادة كفاءتهم وقدراتهم التعليمية بصورة أكبر لمواجهة المشكالت النفـسية التـي                الربط بين المدار   -

  .يعيشها الطالب من عنف واضطراب

 .دعم المعلمين و المعلمات مادياً ومعنوياً -

، أجهـزة النـسخ ، أجهـزة    تأهيل المدارس لتصبح بمستوى أعلى من الحاضر ، وتجهيزها بالتقنيات الحديثة مثل الكمبيوترات     -

 .طباعة ، تطوير المكتبات بتزويدها بالكتب الحديثة باستمرار 

 . دعم الطالب الجامعيين باألقساط الجامعية  -

 .إرسال الطالب المتفوقين ببعثات للخارج الكمال تعليمهم، بمنح دراسية مجانية  -

 ب سو وضعهم الماديمساعدة الطالب المحتاجين والذين ال يستطيعون إكمال تعليمهم بسب -

  .تقديم معونات مدرسية لألطفال خاصة الذين أباهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم األساسية  -
  
   :الصحة .2
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 في أحد القرى الشرقية لخدمة القـرى         للعناية بهم فترة الحمل والوالدة وما بعد الوالدة ،         إقامة مركز صحي شامل لألم و الطفل       -

  .المجاورة 

  . ، في الريف ةده شامل كافة المستلزمات الطبيإقامة مركز وال -

 .إنشاء عيادات تعنى بعالج فقر الدم عند األطفال واألمهات  -

 .توفير وحدات لغسيل الكلى في كل محافظه حيث فقد الكثير حياتهم بسبب عمد تمكنهم من اختراق الحواجز -

 .إنشاء عيادات في القرى التي ال يوجد بها عيادات من األساس  -

 .ير الخدمات الطبية لجميع الناس وبخاصة الطبقة الفقيرة والمهمشة توف -

 . الذين يحتاجون لعالج تكميلي في الخارج وال يستطيعون دفع ههذه المصاريف أولئكدعم العالج في الخارج خاصة  -

 . دعم مادي للقضاء على األمراض السارية الحد من انتشارها  -
   

   البرامج النسوية .3

  .ء من المؤسسات األهلية لتشغيل المرأة إعطاء قروض للنسا -

  .دعم المرأة مادياً ومعنوياً لمواجهة الضغط النفسي الناتج عن حبسها في البيت أو وجود عائلة كبيرة لديهم  وال تستطيع إعالتهم -

  .ار والدواجن عمل مشاريع صغيره لتشغيل النساء في منازلها مثل العمل بالبقوليات ،العسل ، زراعة الفطر او تربية األبق -

  .تمكين المرأة بدورات تأهيلية من اجل هذه المشاريع الصغيرة مثل تربية الدواجن كيفية زراعة الفطر في المنزل  -

 وجود عائلة كبيره لديها وال تـستطيع        ودعم المرأة ماديا ومعنويا لمواجهة الضغط النفسي الناتج عن وجودها بالبيت باستمرار أ             -

  .إعالتها
  

  السكن  .4

 لحفظ كرامة هؤالء الناس . مساكن مناسبة للناس التي تهدمت بيوتهاتأمين -

عمل مشاريع تشغيلية مثل إسكان قليل التكلفة لمحدودي الدخل ، كمشروع تشغيلي بالدرجة االولى بتكلفة تقارب أسعار التكلفـة                    -

  .الحقيقية وبالتالي إسكان الناس الذين فقدوا منازلهم
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  األطفال  .5

  .ي كل حي لتوعية األطفال من األمراض االجتماعية السارية مثل السرقة وسوء األخالقتشكيل لجان شعبية ف -

 . ورشات عمل تفريغية للخروج من األزمات النفسية -

 منتزه  من مساحات واسعة لألطفال يوجد به كافة احتياجات األطفال من مالعب ، غرف موسـيقى ، رسـم ،         أوعمل مشروع    -

  .بمكان يستطيع كافة األطفال الوصول إلية من جميع األماكن مكتبه ، كمبيوترات  وان يوجد 

  

  : الحاالت الدراسية 

  )امرأة تعيل اسرة ، البلدة القديمة نابلس  ( األولىالحالة 

  

   :  برزت في دراسة هذه الحالة الدراسيةالتيمن المالحظات 

، واالم كانت تعمل واخرجت مـن عملهـا         تعاني هذه األسرة من الفقر بسبب عدم قدرة الزوج على العمل بسبب مرضة               -

 عـدم   -.بسبب الحصار الدائم لمدينه نـابلس        .أبوابهابسبب الظروف االقتصادية الصعبة ، من إغالق لمعظم المؤسسات          

 مقدرة األسرة على توفير الحاجات األساسية لألطفال من مستلزمات المدارس ، وتوفير الطعام الصحي من شـراء اللحـو    

 . وطبخ البقوليات مثل العدس والفولأحيانا وجبة إلى أو وجبتين إلىصار الوجبات والدجاج ، واخت

 عدم  إلىعدم قدرة األسرة على شراء مالبس ألطفالها وقت افتتاح المدارس فاعتمدت على المالبس القديمة لديهم باإلضافة                    -

 القدرة على شراء القرطاسية الالزمة للمدارس 

 ال يستطيعون ذلك تؤكد وإذاضرورة وجود مدارس جديدة او زيادة غرف صفية للمدارس الموجودة ،          أكدت هذه الحالة على        -

وعمل دروس . ودعم الطالب المحتاج ماديا      . فارغة في البلدة القديمة ممكن إصالحها وتعليم األطفال بها         نعلى وجود أماك  

 .تقوية مجانية ومحاضرات توعية عن أهمية التعليم 

 احتياجات أخـرى غيـر المـواد        إلى اذ األسرة بحاجة     أيضاات عينية باستمرار الهل البلدة القديمة ودعم مادي         تقديم معون    -

 .التموينية ال تستطيع تلبيتها 

 .عمل يوم تفريغي لألطفال في المدارس من اجل التخلص من الكبت والضغط والنفسي    -

 .لهم مساعدة العائالت التي تهدمت منازلهم بايجاد سكن    -

 . زهيدة بأسعاردعم المرأة بمشاريع إنتاجية مثل الخياطة ، تفصيل مراييل المدرسية وبيعها    -

 عمـل دورات    إلـى باإلضـافة   . منع التجول    أيامفتح عيادة صحية في البلدة القديمة لالستفادة من خدماتها الصحية خاصة               -

  . لشباب وشابات البلدة القديمةأوليإسعاف 
الحفاظ على نظافة البلدة القديمة وذلك بعمل حمالت تنظيف الحياء البلدة القديمة ورش مبيـدات للقـضاء علـى                   ضرورة     -

 .األمراض والحشرات المنتشرة بسبب النفايات 
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  )عامل فقد عملة في إسرائيل (الحالة الثانية 
  

 ان فقد عملة في إسرائيل نتيجة إغالق المناطق  وضع اقتصادي ممتاز جدا، لكن بعدتعيشمن المالحظ ان هذه األسرة كانت     -

  . لألسرة ةتدهورت حالته الى عدم القدرة حتى على توفير االحتياجات األساسي

  .األب لم يعمل منذ سنتين لعدم توفر فرصة للعمل ، الزوجة ال تستطيع العمل الن لديها طفل صغير      -

  . ض الممتلكات الخاصة للزوجة مثل ذهبها لتوفير مصروف األسرة لجأت األسرة الى االستغناء عن او بيع بع      -

  أكدوا على ضرورة ترميم الشوارع في المخيم قبل حلول فصل الشتاء      -

  .تجديد شبكة المجاري في المخيم النها قديمه جدا      -

 .إلغاء الدوام المسائي بالمدارس وذلك ببناء غرف صفيه جديده      -

 .ة لألطفال ، لعدم وجود روضة نهائيا في المخيم عمل روض     -

 تزويد المدارس بأساتذة لعدم توفر األساتذة باستمرار في المدارس      -

 .إنشاء مالعب لألطفال قرب المخيم حتى ال يلجأ األطفال للعب في الشوارع وتعرض حياتهم للخطر      -

 . وترفيهية وتوزيع هدايا على األطفال عمل مهرجانات لألطفال يحتوي على برامج ثقافية    -

 .إنشاء مصانع كبيره الستيعاب العاطلين عن العمل     -

ووجود سيارة إسعاف    .تزويد العيادات باألدوية واألجهزة الطبية ووجود اطباء باستمرار في العيادات من كافة التخصصات                -

 .دائمة في العيادة خاصة في الليل ووقت منع التجول 

 .عمل حمالت تنظيف لشوارع المخيم والمدينه بشكل عام من القاذورات والنفايات     -

او إعطاء النساء قروض لفتح مشاريع خاصـة        . فتح دورات جديده للمرأة وإيجاد فرص عمل لهن بعد انتهاء هذه الدورات                 -

  .بهم في منازلهم 
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  المالحق
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  تقرير عمل
  

  األحد: ومالي  13/10/2002: التاريخ
  11.30-11: الزمن  بلدية نابلس: المكان

  عبد الحكيم الجوهري"مقابلة فردية مع  البلدية المهندس: الهدف
  

  .ممكن تعرفنا بنفسك •

 سنة، متزوج وعندي ولدين، حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة اإلنشائية من             45عبد الحكيم وحيد الجوهري ، العمر        -

، واعمـل حاليـاً     81، وأيضاً شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة دمشق في العام            95 في العام    جامعة النجاح الوطنية  

  .مهندس دراسات في بلدية نابلس

  ما هي االحتياجات المجتمعية الطارئة التي يحتاجها سكان مدينة نابلس وقراها ومخيماتها في الوقت الراهن؟ •

نه أكبر فئة تضررت في ظل االجتياح هي فئة العمال خاصة الذين كانوا يعملون              قبل الحديث عن االحتياجات، من المالحظ أ       -

وال ننسى أيضاً المشاريع التي توقفت وبالتالي فقـد العمـال مـصدر             , في إسرائيل وأيضاً العمال المهنيين وأصحاب الحرف      

ء كبير من المهنيين كـانوا يعملـون فـي          أيضاً جز " فالعامل عندنا إذا اشتغل بآكل وإذا ما اشتغل ما بآكل         "رزقهم الرئيسي ،    

القطاع الخاص و المحالت التجارية وأغلبهم في المناطق الشرقية لمدينة نابلس، كذلك أصحاب المكاتب الهندسية تـضرروا ،             

من مجمل الحديث نستطيع أن نقول أن أغلب الناس التي تضررت هم الناس الذين يعتمدون على الرواتب خصوصاً القطـاع                    

من المعروف أن أغلب هذه الرواتب كانت تدفع من مصادر التمويل الخارجي في الوقت الـراهن أصـبح هنـاك                    الخاص و 

خصومات على الرواتب وأغلب الموظفين فقدوا أعمالهم أو جزء كبير من رواتبهم، حالياً الناس بدوا يتكيفوا بـشتى الطـرق               

. مل بتجارة البسطات والتي أصبحت الرزق الحـالي للجميـع  لكسب لقمة العيش فأصبح العامل أو الموظف الذي فقد عمله يع          

سابقاً كان أغلب الناس ينقسموا لفئتين، الموظفين في المؤسسات الحكومية الذين حالياً خصم من رواتبهم و تجار بيع المـواد                    

روا  من هدم المنـازل  و الناس في غالبهم من جميع الفئات تضر. االستهالكية والذين تعرض أغلبهم لتدمير محالهم أو حرقها   

وكثير منهم أصبح بدون سكن بديل وحرق وتدمير المحال التجارية و المكاتب و المصانع بسبب وقوعها في مناطق مواجهات                   

  .وعنف

  .من خالل حديثك السابق هل من الممكن تلخيص االحتياجات و األولويات •

منها فتح فرصة عمـل للعمـال و   :  تحقق هدفين أو ثالثة أهداف   برأيي أعتبر حالياً المشاريع التشغيلية من أهم األوليات ألنها         -

المهنيين العاطلين عن العمل وترميم البيوت المهدومة لتسطين الناس الذين بحاجة إلى مأوى وبالتالي نكون حققنـا األهـداف                   

اج إلى دعم مادي مـن      الثالثة من فرص العمل وترميم البيوت وتسكين الناس الذين هدمت بيوتهم، وجميع هذه المشاريع تحت              

  . الخارج من أجل البدء بها بصورة فعلية
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  بالنسبة ألولويات الناس المشاركين بالورشة ماذا تقول بها ، ما هي وجهة نظرك؟ •

الخ ..…أهم أولوية كما قلت سابقاً هي إيجاد فرص عمل عند حصول اإلنسان على فرصة عمل عندها يقدر أن يتعالج ويتعلم                      -

  .العمل فال أستطيع سد أي احتياج كانأما في حالة عدم 

  ما األولويات األخرى في وجهة نظرك؟ •

وبالتالي نحتاج لعمل مـسح     " يعني فقرهم مخبأ  "المساعدات الطارئة للناس، أغلب الناس في الوقت الحالي أصبحوا مستورين            -

  .اجتماعي من جهة مسؤولة لمعرفة المحتاجين بصورة فعلية من أجل سد احتياجهم

عم المؤسسات العامة مثل البلدية ألنها غير قادرة في الوقت المطلوب إلعادة بناء البنية التحتية المـدمرة وتعـويض                    كذلك د  -

  .الخسارة

 في حال استقرار األمور البدء بمشاريع التنمية ووضع خطة واضحة بعد المشاريع التشغيلية لمشاريع التنميـة و الـصناعة                    -

ادر التي تترافق مع خطة التنمية الشاملة ألننا في الوقت الراهن نحتاج ألن نكون منتجين وليس وبناء المعاهد الفنية لتأهيل الكو

  .فقط مستهلكين

  االقتراحات التي ممكن أن تقترحها على كل أولوية؟ من خالل حديثك السابق ذكرت أهم األولويات من وجهة نظرك، ما هي •

  -:بالنسبة لمشاريع فرص العمل  .1

  . التحتية المهدمة إعادة بناء البنية -

  .إعادة بناء البيوت المهدمة -

 حملة نظافة عامة للبلد إلزالة آثار الخراب و الدمار و النفايات المتراكمة حيث على سبيل المثال خسرت البلدية فـي                     -

  . حاوية نفايات مما أدى لتراكمها في األماكن العامة بصورة كبيرة500ظل هذه الظروف اكثر من 

لمدرسية بشكل ملح لتعويض النقص وهذه كانت أهم أولوية بالنسبة لرأي الناس في الورشة ألنه عنـدنا                  إنشاء األبنية ا   -

  .أزمة مدرسية لقلة األبنية

  -: بالنسبة إلى المساعدات الطارئة يمكن التفكير ب .2

  .مساعدات عينية -

ل واألسـر المـستورة بـشكل        مساعدات نقدية وذلك بعد دراسة مسح كامل لكافة المحتاجين وذلك لخدمة قطاع العما             -

  .خاص

  . عمل موازنات إلعادة الترميم وموازنات خاصة للمؤسسات المعنية بالمشاريع  التشغيلية -

  -: بالنسبة لدعم المؤسسات  .3

دعم البلدية كمؤسسة خدماتية عامة حيث أن البنية التحتية لشبكة المياه و الكهرباء تدمرت واستنفذت كل طاقة واحتياط                   -

لكوابل و شبكات الضغط العالي كذلك استنفذت الميزانية وبالتالي دعم البلدية بهذه االحتياجـات ممكـن أن                 البلدية من ا  

  .تصرف الميزانية فقط للرواتب وال تحصل خصومات كما يحدث في الوقت الحالي

  -: بالنسبة لمشاريع التنمية  .4

  .عمل مشاريع صناعية حسب احتياجات السوق في الوقت الراهن -

  .راعية لدعم المزارعين مشاريع ز -

  . مشاريع دعم السياحة الداخلية؟؟؟؟؟ -

  ماهي المخاوف التي ممكن أن تقف في وجه تنفيذ هذه المشاريع، أو المخاوف التي تترافق مع التنفيذ؟ •

بالنسبة للحد من مخاوف النـاس      . أتوافق مع مخاوف الناس وأرى أن التهديد األمني المتواصل هو من أكبر المخاوف             -

ند تنفيذ أي مشروع عمل فرص متساوية في العمل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، أيضاً توزيع                 يجب ع 

المشاريع على المؤسسات و ليس من خالل اللجان الشعبية وإعطاء كل قطاع من القطاعات المشروع الذي يختص به                  

  .وكل المشاريع يقوم بتنفيذها المؤسسات العامة
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  تقرير عمل
  

  السبت: اليوم  12/10/2002 :التاريخ
  3-2: الزمن  مكتب هندسي: المكان

  "آفاح هواش" مقابلة فردية مع الهندس: الهدف
  

  .ممكن تعرفنا بشخصك •

المهندس كفاح هواش من نابلس، مدير مكتب هندسي متزوج وعندي بنتين، حاصل على شـهادة البكـالوريوس فـي                    -

  .الهندسة من جامعة روسيا

ناس في الورشة المركزة طرحوا عدة أمور كاحتياجات مجتمعية طارئة، في وجهة نظرك ما هـي        من خالل مناقشتنا لل    •

  أهم الحاجات المجتمعية؟

 أشهر من القتل و الخراب و التدمير هو تأمين سكن مناسب للناس التـي               7من وجهة نظري فإن أهم احتياج ظهر بعد          -

و المالحظ بعد هذه األزمـة أن االهتمـام         . مؤمنة في مسكن  تهدمت بيوتها ومساكنها وال تزال في الوقت الحالي غير          

أصبح باألمور الظاهرية و التي هي باألساس حيوية من تصليح خطوط شبكات الماء و الكهرباء و الصرف الـصحي                   

الخ وترك أمور جوهرية وحيوية أساسية وهي حفظ كرامة الناس الذين تهدمت مساكنهم بصورة              ……وشبكات الهاتف 

 دوالر لكل أسرة فقدت     800ية وحصلت على مساعدة مؤقتة من الشؤون االجتماعية و اللجان األهلية بدفع             جزئية أو كل  

  .أو تضرر مسكنها في حين أن هذا المبلغ ال يكفي لحصولها على مسكن مؤقت أو سد احتياج هذا المسكن

ن أجل العـودة للعمـل وتعزيـز        وكأولوية ثانية هي تعويض من تم تدمير محالهم التجارية جراء القصف و الحرق م              -

  .االقتصاد

 أيضاً توفير فرص عمل لجميع الناس، وكرأي شخصي أنا ضد المساعدات العينية التي تحول شعبنا إلى شعب محتاج                   -

 20وممكن حل هذه المسألة عن طريق إيجاد فرص عمل تشغيلية وأغلب الناس يتمنون لو يعملوا بدخل يومي " شحاذ"أو

ا المساعدات الخارجية، فالمشاريع التشغيلية كمشاريع لبناء مثالً يكون الهدف منها البناء من أجل              شيكل وال أن ينتظرو   

  .تشغيل العاطلين عن العمل وتسكين الناس الذين فقدوا منازلهم

من خالل النقاش في الورشة تطرق الناس إلى قطاع التعليم و الصحة وفرص العمل و البرامج النسوية كأولويات، هل                    •

  أولويات الناس؟ افق وجهة نظرك معتتو

 أشهر من منع تجول متواصل قد تختلف األولويات عن ذي قبل، فبرأيي أهم أولويـة هـي تـوفير       3,5برأيي أنه بعد     -

فرص عمل وبشكل سريع جداً حتى تستمر الحياة أما بالنسبة لقطاع التعليم والصحة لها أهمية ولكن االهتمام بفـرص                   

  .العمل أكبر

  

  

  بالبنية التحتية كأولوية؟ما رأيك  •

لو قلنا القصد بها شبكات المياه و الكهرباء و الصرف الصحي فهي أولوية بالنسبة لبلدية نابلس حيث تستطيع تغطيتهـا        -

من خالل عالقاتها الخارجية بالمؤسسات المانحة وتستطيع عن طريق شبكة العالقات هذه تعويض وتصليح الدمار الذي           

  .حصل بالبنية التحتية

  ما رأيك بقطاع األطفال و العناية بالطفولة؟ •

مهم جداً طبعاً فشد األعصاب و المعاناة التي تعرض لها األطفال تحتاج إلى عناية أكبر من المهم توفير ورش عمـل                      -

  .تساعد األطفال من الخروج من األزمات النفسية و التي أغلب مجتمعنا أصبح يعاني منها

  ة، ماذا يجب أن نعمل لهم؟ما هي مقترحاتك للعناية بالطفول •

برأيي مشروع شبيه بمشروع إسعاد الطفولة و الذي تم توقيفه نتيجة األحداث فعمل مشروع يحتوي كل مسائل الترفيه                   -

المتعلقة باألطفال من مالعب وموسيقى وأن يكون في موقع مناسب يستوعب جميع أطفال البلـدة القديمـة و األحيـاء          

  .ة العالية وأن يكون في المنطقة الغربية وقريب من وسط البلدالشعبية ذات الكثافة السكاني

  ما هي أولويات قطاع التعليم و الصحة؟ •
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ممكن معونات مدرسية لألطفال خاصة من آباؤهم غير قادرين على توفير احتياجاتهم، أيضاً هناك مناطق عديدة بحاجة                  -

  .المرضية وخاصة األطفال إلى المستشفياتلعيادات صحية خاصة في الوقت الحالي وصعوبة تمكن نقل الحاالت 

 وممكن أذكر كأولوية أخرى تنظيف البلد ألن البلد بحاجة إلى تنظيف للحد من انتشار األوبئة التي ظهرت فيجب على                    -

  .البلدية و الصحة البدء بهذه العملية وبالتالي فتح فرص عمل لعمال التنظيف وغيرهم للعمل في مجال نظافة البلد

  شاريع الطارئة التي ممكن اقتراحها ووجهة نظرك للمشاريع التي تم اقتراحها من قبل الناس؟ما هي الم •

المشاريع التشغيلية مثل عمل إسكان قليل التكلفة لمحدودي الدخل كمشروع تشغيلي بالدرجة األولى بتكلفة تقارب أسعار                -

  .فرص عمل عن طريق البناءالتكلفة الحقيقية وبالتالي إسكان الناس الذين فقدت منازلهم وتوفير 

  بالنسبة لقطاع التعليم اقترح الناس بناء مدارس أو غرف دراسية، ما رأيك؟ •

قامت وزارة التربية وبكدار ببناء مدارس في كل مناطق نابلس و القرى خالل السنوات الماضية وباعتقـادي األولـى                    -

مثالً بدل القيام ببناء غرفتين مدرسيتين تقـوم بكـدار      فاألولى االهتمام بالقطاعات التي لم يشكل لها وزارات متكاملة، ف         

" بتمويلهم أو وزارة التعليم من خالل شبكاتها وعالقتها القيام ببناء مساكن للناس الذين لم يتشكل لهم وزارات مثل عمل                  

  "وزارة لعاطلين عن العمل

  ما هي المشاريع التي ممكن أن تنفذ؟ •

  .مثالً مشروع اإلسكان التشغيلي -

  .ألطفال مركز ل -

  

  

  ما هي المخاوف التي من الممكن أن ترافق تنفيذ مثل هذه المشاريع؟ •

أي مشروع مبدأه العمل الجماعي وبعيد عن الفردية و الفئوية تكون له مقومات النجاح ويجب أن تكـون هنـاك إدارة                      -

النجـاح، وأنـا طبعـاً    جيدة وأمانة ومصداقية من حيث معرفة األهداف و الجدوى االقتصادية فهذه تكون من مقومات           

  .أشارك الناس في مخاوفها ألنها واقعية

  ما تقييمك لخدمات التي تقدمها المؤسسات األهلية؟ •

في بداية حديثي أنا شاعر كمواطن بمرارة وألم كبير بسبب وجود تقصير عام، فمثالً القطاع الصحي يعاني مـن قلـة                      -

وب وتستغل السيارات ألغراض أخرى مثـل أخـذ طلبـات           الخدمات وحالياً سيارات اإلسعاف ال تقوم بدورها المطل       

خارجية أي ابتعدت عن الهدف المرجو وهذا سيئ ومسيء لنا، بوجه نظري إسعاف واحد لدى اإلغاثة الطبية يتحـرك                   

أكثر من كل اإلسعافات الموجودة، فمؤسسة مثل اإلغاثة الطبية تعطي فرق بينها وبين المؤسسات الصحية األخرى  من     

  .ام بالمهمات و الخدمات على الرغم من قلة اإلمكانيات األخرىحيث القي

ؤسساتنا هي إدارتها من قبل أفراد وعدم التعامل مع برامج واضحة ومخصـصة لكـل قطـاع                 المشكلة األساسية في م    -

بقطاعه فيجب العمل بشكل ال يكون فيه تداخالت أو إرباكات وعشوائية مما يخلق التقصير، فلو فكرنا بالعمل بطريقـة                   

 . اليوميةعلمية برامجية واضحة سنخفف بنسبة أكبر المعاناة التي يعانيها المواطن في حياته
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  تقرير عمل
  

  االثنين: اليوم  14/10/2002: التاريخ
  11,15-10,40:الزمن  المجلس التشريعي الفلسطيني: المكان

 "آامل األفغاني" مقابلة فردية مع عضو المجلس التشريعي: الهدف
  
  

  .ممكن تعرفنا بنفسك •

 سنة متزوج ولدي ابنتين أنهيت الدراسـة  56كامل األفغاني الجئ في مخيم بالطة أصلي من السلمة قضاء يافا عمري       -

الثانوية العامة أثناء اعتقالي في سجون االحتالل اإلسرائيلي، عضو في الحركة العليا لفتح، عقيد في الجـيش وعـضو     

  .مجلس تشريعي

   ما هي أولويات المجتمع حسب رأيك وهل تتوافق مع أولويات الناس؟ •

حالي وشعبنا بنقصه كل شيء ومن وجه نظري أكثر شيء نحتاجه هو            بصراحة نحن نحتاج إلى كل شيء في الوقت ال         -

العالج واالهتمام بالناحية الصحية ألنه األمراض منتشرة كثير حالياً وخاصة في األطفال الذين يعانون من سوء التغذية                 

سن مبكرة مثل و األمراض الخبيثة بسبب سوء التغذية وتسمم بعض األغذية فظهرت األمراض الخبيثة في األطفال في                

السكري و السرطان وهذا ناتج عن اإلفرازات التي يعاني منها شعبنا، بعد الصحة يأتي التعليم مباشـرة ألنـه أسـاس      

البناء، أصالً شعبنا متعود على ربط األحزمة و التكيف على الوضع المعيشي منذ زمن طويل ولكـن حاليـاً يحتـاج                     

أكثر الحاالت التي نراها باستمرار وتأتي لطلب المساعدة إلى  المجلـس            بصورة كبيرة إلى الدعم الصحي و التعليمي ف       

التشريعي تطلب المساعدة في العالج أو التعليم وأغلب الطالب المتفوقيـن في دراستهم ال يستطيعون إكمال تعلـيمهم                 

ع تبينهم فـي ظـل   بسبب الظروف وممكن أن تضيع عليهم الفرصة إن لم يمد لهم أحد يد العون، حتى الدولة ال تستطي           

% 65تذهب فرصته على يد طالب ال يتعدى معدله         % 90وجود الواسطات و المحسوبيات ، فالطالب الذي معدله فوق          

 حالة طالب متفوقين بصورة كبيرة ويراجعوننا لمنح دراسية، أيضاً على صعيد            60-50بسبب الواسطات فعندنا حوالي     

  .ن الذين بحاجة للدعم أو إيجاد فرص عملمخيم بالطة هناك العديد من الطالب الجامعيي

  .لو حاولنا نرتب األولويات من وجهة نظرك •

الصحة أوالً، حيث نفتقر للتقدم في الناحية الصحية و الطبية أيضاً هناك نقص في األجهزة الطبية، كما أن ليس جميـع                      -

 يمكنهم الذهاب للعالج في الخارج وال       "الواصلين"الناس تتوفر لهم الخدمات الطبية خاصة الطبقة المهمشة منهم فالناس         

بـس  "كما أن األمراض السارية حالياً تحتاج إلى أموال طائلة لمعالجتها، ونحن نتمنا كل شيء               . يستطيع اآلخرون ذلك  

ولكن لألسف ال توضع بمكانها الطبيعي وتـوزع        " بالهبل"هناك أموال كثيرة تصل البلد      "  كل مكتوب مبين من عنوانه    

  .القضاء و الصحة و التعليم:  معينين، فبناء أي مؤسسة يجب أن يكون على أسس ثالثةعلى جيوب ناس

 بالنسبة لقطاع التعليم يأتي في األولوية الثانية فأكثر المتضررين من المعلمين و المعلمات و الذين هم أساس العلـم و                     -

و المشكلة عندنا تبدأ بالرأس وهو األساس " يمةالهواية الي بتخطي الراس سل" البناء للدولة وفي المثل الشعبي الذي يقول

  .و الخلل أصالً من فوق يعني قطاع التعليم والصحة و القضاء يعتمد على القيادة العليا و الوزارات

  . لو سألناك عن أولوية فرص العمل •

ب المـصالح و    ، وأغل "أنا مثالً ابن المخيم ما بقدر أوصل على وظيفتي في ظل هذه الظروف            "ما في فرص عمل ألنه       -

  .المشاغل أغلقت وفقد الناس وظائفهم ، فخلق أي فرصة عمل تحتاج إلى مؤسسات أهلية ومجتمعية وحكومية

  .لكن هناك العديد من هذه المؤسسات •

، أغلب المحال التجارية ضربت أو قصفت أو حرقت وكانت هناك خـسائر عديـدة مـن                 "هذا كله كالم على الحيطان    " -

  . في حال نزيف وهدر يكون غير مجدي ألنه سيكون معرض للهدم و الدماراألموال، فأي دعم سيأتي

  ما هي األولويات األخرى غير الصحة و التعليم؟ •

المساعدات الطارئة من مثل المساعدات العينية ويجب أن توزع بصورة جيدة كسلة غذائية تحتوي على مـا يحتاجـه                    -

 اللحمة و الخضار و الفواكه، فحالياً الدعم يخلو مـن هـذه             الناس وليس فقط سلة غذائية مقتصرة على نوع معين دون         

  ".أي بناء الزم يكون على أساس ثابت مش على مية من تحته" األساسيات 

  ما رأيك في قطاع المرأة، هل تحتاج المرأة في الوقت الحالي إلى دعم معنوي أو مادي؟ •
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 أطفال ويحتـاجون الغـذاء و       7-6بيرة و التي لديها     المرأة في الوضع الراهن تعاني كثيراً خصوصاً في العائالت الك          -

الدواء المناسب و التي ال تستطيع والدتهم تأمينها لهم و بالتالي يتولد عندها ضغط نفسي وعصبي كثيراً وتصبح حبيسة                   

ارس أيضاً طالب المد  . منزلها وغير قادرة للخروج إلى المجتمع الخارجي، فامرأة بحاجة إلى الدعم المادي و المعنوي             

و الجامعات يعانون بصورة كبيرة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم أو جامعاتهم مما يتولد لديهم ضـغط                   

  .نفس كبير

ما هي المشاريع التي من الممكن التفكير بها في الوقت الحالي؟، ونظرتك للمشاريع التي طرحها الناس في ورشة                   •

  .العمل

كون مصيره الخسارة، فمثالً لو فكرنا بفتح مؤسسة استهالكية جماعية مـع عـدم              أي مشروع ممكن التفكير به حالياً ي       -

 مليون دوالر   5وجود السيولة النقدية بين أيدي الناس سيكون هدم هذه المؤسسة على أيديهم، فمثالً مشروع رأس ماله                 

ر تام وأغلب المشاريع التـي      سيهدم مباشرة بسبب عدم الجدوى االقتصادية وقلة المردود، فأكثر حاالت الناس في انهيا            

  .طالما هناك نزيف كل شئ معرض لالنهيار."كانت أصالً دمرت وأغلقت

  ما هي أولوياتك األخرى؟ •

مثالً لو تم تشكيل لجنة في كل       . الحاجة الضرورية األخرى حالياً هي الحفاظ على الفرد وهو اإلنسان وخاصة األطفال            -

خالق و القيم للمحافظة على األطفال خاصة الجيل القادم معمل توعية           حي أو شارع من نخبة الناس ذوي الضمير و األ         

  .مجتمعية للحفاظ على الفرد

الخ، ما وجهة   .……من خالل اقتراحات الناس في الورشة اقترحوا بناء غرف صفية، تجهيز مختبرات وشراء أجهزة              •

  نظرك؟

 المجتمع، وهذا يحتاج إلى التوجه للتربيـة و         ممكن ولكن بإشراف لجنة مختصة ومحترمة فالتعليم أساس بناء الدولة و           -

التعليم لمعرفة اإلمكانيات لمدرسة معينة مثالً وليس لكل المدارس ألننا نحتاج إلى شيء ينفذ فعلياً وليس مركون علـى                   

الورق ويجب العمل حسب اإلمكانيات فأي مشروع يجب أن ينفذ على مراحل وليس دفعة واحدة فمجال التعليم واسـع                   

  . إلى مبالغ طائلة وكذلك القطاعات األخرى و التي تحتاج إلعادة اإلعمارويحتاج

  ما هي المخاوف التي ممكن  مواجهتها في حال تنفيذ أي مشروع؟ وما وجهة نظرك تجاه مخاوف الناس؟ •

كل مخاوف الناس صحيحة خاصة في هذه المرحلة فأي مشروع سوف يبنى على هذا الوطن سيصيبه الفشل فأغلـب                    -

يع تحتاج إلى استقرار في العائلة ثم الشركة و المؤسسة و الدولة، ال يمنكن في الوقت الحـالي التركيـز علـى            المشار

  .مشروع معين فأغلب المشاريع تفقد رأس المال وال تربح
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  تقرير عمل
  

  السبت: اليوم  12/10/2002: التاريخ
  12-11: الزمن  المجلس الوطني الفلسطيني: المكان

  "ريما نزال" فردية مع عضوة  المجلس الوطني الفلسطيني مقابلة: الهدف
  

  .ممكن تعرفينا بنفسك •

 سـنة ، وبعـد   27 بعد اعتقال لمدة بسيطة وٌأتخذ قرار ابعادي  1967 ريما كتانة نزال من مواليد طولكرم أبعدت عام          -

 1978جامعة دمشق عام    اتفاق أوسلو عدت مع العائدين باعتباري عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، تخرجت من              

كلية التجارة قسم المحاسبة، زوجة الشهيد خالد نزال، أم البنة وابن يدرسون في الجامعات، أعمل حالياً كمدير مالي في                   

المجلس الوطني بنابلس، ناشطة في الحقل السياسي واالجتماعي ومجال المرأة، كما أني منتخبة كنائب رئيسي للتجمـع                 

ين في الضفة الغربية أنتمي ألكثر من مؤسسة وجمعية، ناشطة في الحركة النسائية وعضوة              الوطني ألسر شهداء فلسط   

  .في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية

  من وجهة نظرك، هل ترين أن أولويات الناس هي األولويات أم هناك أولويات أخرى؟ •

ن وجهة نظري ال أسـتطيع تحديـد        يعني المجموعة التي شاركت في الورشة أعطت فكرة واضحة عن األولويات وم            -

أولويتنا األولى الصحة أم التعليم، الناس أساساً هبت للمشكلة التعليمية خالل عملية السور الواقي كـذلك كـان هنـاك                    

انتهاكات صحية كثيرة سواء بضرب سيارات اإلسعاف أو إعاقة مرور األطباء أو إعاقة مرور الجرحـى والمرضـى                

بشع الصور، لكن االحتجاجات بقيت احتجاجات  مؤسساتية من قبل اإلغاثة الطبية و الرعاية وجميعه مارسته إسرائيل بأ

الصحية ووزارة الصحة وبقيت في اإلطار الفوقي، لكن عندما بدأت مشكلة التعليم هبت ا لناس كانـت تؤشـر علـى                     

ه خاطر بحياته وحياة أوالده من أجـل  األولوية عندها نستطيع القول بأن التعليم عند الشعب الفلسطيني هو األولوية، ألن 

التعليم واستجبت الناس بصور متفاوتة حسب مناطق سكناها ولكن نابلس كانت هي المنطقة الوحيدة أو التجربة الوحيدة                 

  .في التعليم الشعبي

لى اإلعالة  أيضاً يمكنني القول بأن فرص العمل أولوية ألننا نريد مساعدة هذا الشعب حتى ال تكون يده سفلى ويعتاد ع                   -

من اآلخرين سواء من مؤسسات فلسطينية أو غيرها، فال بد من عمل شعب منتج وليس معال من اآلخـرين حتـى ال                      

تترك هذه بصمة عميقة في شخصية المواطن الفلسطيني، فالشعب الفلسطيني ساهم ببناء كذا دولة عربية فال بـد مـن                    

رئة على الرغم من احتياجنا لها ألن الناس حالياً تحتاج للعيش خاصةً            اإلنتاج وال يجب دائماً المطالبة بالمساعدات الطا      

وهي ممنوعة من التجول، لكن األساس المطالبة بالتنمية واإلنتاج وخلق فرص العمل، ويمكن ذلك عن طريق المشاريع                 

  .وإيجاد فرص عملإن كانت صحية أو تعليمية أو بيئية بحمالت التنظيف وبالتالي نحقق هدفين بتطوير هذه القطاعات 

 وفي هذا المجال يجب أن ال ننسى قطاع الريف و المزارعين الذين تضرروا كثيراً بسبب مصادرة األراضي وتخريب            -

المزروعات واقتالعها من أشجار زيتون وأشجار حرجية وبالتالي يجب رصد فرص عمل في الريف لتطوير القطـاع                 

أو مثالً توفير بذور أو أشتال لتعويض ما تم اقتالعه، وفي هـذا             الزراعي إن كان بمساعدتهم على شق طرق زراعية         

  .المجال يدخل عامل جديد وهو التسويق وإعاقته

 مثالً المشاريع الخاصة بالنساء وإعطاؤهم قروض من المؤسسات  الدولية من أجل تشغيل المرأة في بيتها سواء فـي                    -

  .وب وبقوليات ويجب أيضاً التفكير في تسويقهاالتطريز أو تفريز الخضار وعمل المونة الغذائية من حب

   لو أخذنا كل قطاع على حدى من تعليم، صحة، بيئة، ما هي مقترحاتك لكل قطاع، وما الحاجات الطارئة لكل قطاع؟ •

كل ما ذكر بالنسبة ألولويات القطاعات المختلفة في الورشة هي واردة، إن كان تأهيل المدارس لتصبح بمستوى أعلى                   -

ويجب كذلك الربط بين المـدارس و       . الخ……ا بالتقنيات الحديثة و الكمبيوترات وزيادة عدد الغرف الصفية        وتجهيزه

المرشدين التربويين وزيادة كفاءتهم وقدراتهم التعليمية بصورة أكبر لمواجهة المشكالت النفسية التي يعيشها الطالب من       

  .إشاعة األمور الثقافية الصحيحةعنف واضطراب ولغط سياسي كبير فدور المرشد التربوي هو 

 كذلك يمكن الحديث عن أولوية ثانية هي البنية التحتية من شوارع وشبكات مياه وكهرباء وبيئة وهذه معيقة ومؤذية في  -

  .الوقت الراهن ويجب إعادة إعمارها

  ثالً لقطاع الصحة؟ ما هي األولويات األخرى بعد فرص العمل و البنية التحتية و التعليم، هل هناك احتياجات م •
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التعليم أولوية للشعب الفلسطيني وأخذنا أمثلة وقياس على أهمية التعليم في الحديث السابق، ولكن عند حديثنا عن التنمية         -

وعن أموال ومشاريع قطاع التعليم يعتبر األكثر اكتفاء بفضل إعطاء القطاع إلى التطوير لتلبيـة االحتياجـات الكليـة                   

  .طاع الصحي الحكومي ألنه يستفيد منه قطاع واسع من الناستحديداً في مجال الق

   ما هي وجهة نظرك لمقترحات المشاريع في الورشة؟ •

جميع هذه األفكار بالنسبة للمشاريع المقترحة جيدة بغض النظر عن تنفيذها أم ال، حيث أن هنـاك معيقـات أمامهـا                      -

ء، كذلك هناك االعتبارات الذاتية و التي هي الجهـة    موضوعية مثل السياسة و الطرف اإلسرائيلي وتحكمها في ك شي         

الممولة باقتناعها بهذه المشاريع أم ال، حيث أن لديهم فكرة ما من وراء هذه المشاريع أنا أجهلها طبعاً، لكن على فرض           

 عيادات  إقامة هذه المشاريع فأهم شيء تطوير القطاع الصحي وليس إقامة مستشفيات للمسنين، مثل إقامة مستشفيات أو               

مثالً إقامة مركز والدة في قرية بيت فوريك و لجميع القـرى            . أو مراكز صحية اخذين بعين االعتبار الريف و المدينة        

المتجاورة، وعيادات تعنى بالطفولة و األمومة ويجب أن تعالج هذه العيادات فقر الدم ألنه بنسبة عاليـة بـين النـساء                     

 بشكل عام وهذا عائد إلى سوء التغذية فالسلة الغذائية لألسرة الفلـسطينية             بين النساء % 45و% 65الحوامل تصل إلى    

اختلفت عن السابق باستغنائها عن اللحوم و الفواكه و الحليب، يمكننا القول تطوير القطاع الصحي فـي مجـال األم و                   

معدومة مـن العيـادات و      الطفل في مرحلة الحمل و الوالدة وما بعد الوالدة، أيضاً وضع عيادات صحية في القرى ال               

أيضاً توفير وحدات لغسيل الكلى في كل محافظة حيث فقد العديد حياتهم بسبب عدم تمكـنهم مـن                  . الخدمات الصحية 

  .اختراق الحواجز لغسل الكلى في مدينة نابلس و التي كانت تخدم محافظات كل من قلقيلية وجنين وطولكرم

يرة لتشغيل النساء في بيوتها مثل العمل في البقوليات و العسل أو تربية              وبالنسبة للمشاريع الخاصة، عمل مشاريع صغ      -

األبقار و الدواجن ممكن التفكير بها وتصب باحتياج حقيقي حيث ارتفعت نسبة األسر التي تعيلها نساء و التي كانـت                    

 وإعاقـة اآلالف    وحالياً نفترض أنها تضاعفت بـسبب استـشهاد آالف واعتقـال اآلالف           % 16نسبتها قبل االنتفاضة    

ومطاردة المئات وغير اللذين فقدوا أعمالهم وازدياد حدة البطالة، فتنمية المرأة و التمكن مـن اسـتقاللها االقتـصادي                   

وإعالة أسرتها سيصب في تنمية المجتمع واعتبره أولوية ألن عدد النساء  المعيلين أصبح كبيـراً فعمـل مثـل هـذه                      

اقبة من أجل صرف المبلغ في مجال تحقيق الدخل، أيضاً تمكين المـرأة بـدورات               المشاريع الصغيرة سالفة الذكر بمر    

ويجب . تأهيلية من اجل هذه المشاريع الصغيرة مثل دورة زراعة الفطر أو تربية األبقار واألغنام والدواجن ورعايتها               

 في المرة األولى بسبب تدني      كذلك أن تكون هذه القروض غير مسددة في المرة األولى ألن المرأة  ال تستطيع تسديدها               

، أو من الممكن إعطاؤها قرض لمدة واحدة حتى تستمر وتحصل على هذه الحرفة              $2الدخل و الذي يقدر بالمتوسط ب     

  .التي تمارسها طوال حياتها واستقاللها اقتصادياً وهذا يساعد في تحررها ومشاركتها في القرار

وري لمساعدة الموسم وتسويق منتجاته في الوقت الحالي ثم التفكيـر   بالنسبة لموسم الزيتون يجب عمل شيء سريع وف     -

بمشاريع دائمة للموسم الحقاً ألن كثير من الناس تعيش على هذا الموسم وتفكر ماذا ستسد من احتياجها به سواء مـن                     

  .الخ..…دفع أقساط جامعية، بناء

  ما هي وجهة نظرك من مخاوف الناس التي طرحت في الورشة؟ •

 مشروعة ألنه من خالل التجربة الماضية كان هناك عدم عدالة سواء بخلق فرص العمل أو فـي توزيـع                    هي مخاوف  -

الخ، فالناس تتكلم من واقع وليس من خيال وال بد من وضع أسـس كفيلـة                .……المساعدات العينية أو المنح الدراسية    

مل لجنة حيادية من فئات مختلفة لـضمان        لتبديد هذه المخاوف، فمثالً عند التوظيف ال بد من وضع إعالنات عامة وع            

العدالة و النزاهة وعدم تجيير المشاريع ألهداف سياسية، وممكن الخوف من تدمير المشاريع على يد االحتالل فيجـب                  

  .حمياتها قبل تنفيذها بتعهدات تؤخذ على الجانب اإلسرائيلي

   الحلول المناسبة لهذه المشكلة؟تطرق الناس للناحية النفسية عند األطفال، فما وجه نظرك، وما هي •

من األسر تحت خط الفقر يعني      % 55هذه أتت من الواقع وليس ألن مجتمعنا عنيف، ودائماً الفقر يولد الصراع، فهناك               -

أكثر من نصف المجتمع فقير وهذا الفقر يظهر أكبر بين األسر ذات األعداد الكبيرة وهذه يرافقها مسلكيات خاطئة بين                   

قة وانحراف أو عنف وعالجها باستئصال أسبابها بإزالة االحتالل، ولكن ممكن في الوقت الحالي حلها               األطفال من سر  

برفع مستوى المعيشة عند السر وتوفير فرص العمل، أيضاً وجود مرشدين تربويين في المدارس أو وجود مركز يلجا                  

النوادي و المكتبات تساهم في حل المشكلة وتساعد        إليها المراهقين واألطفال لعالج مشاكلهم، أيضاً مراكز الترفيه مثل          

  .في تفريغ الطاقة المكبوتة لألطفال وتحسين نفسيا تهم وتبعدهم عن الشارع و المظاهر السلبية واالنحراف
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  ما هي نظرتك للخدمات المقدمة للمنظمات األهلية؟ •

مجها فهي مقصرة فـي تلبيـة احتياجـات         الجميع مقصر هناك تقصيرات كثيرة من المؤسسات األهلية استناداً من برا           -

قطاعها إما بسبب سوء الموارد أو عدم قدرة هذا الكادر عن العمل بسبب شل قدرتها نتيجة األحداث التي جرت وتجري 

الخ، انتقاد آخر أن كثير من المؤسسات األهلية لم تكن برامجها ومشاريعها تهـدف              ……حالياً من منع تجول وحصار      

لواقع، وإنما كانت رهينة للجهات الممولة وفق برامج هذه الجهات وهذه الجهات الممولة تعتقـد أن                الواقع واحتياجات ا  

مشكلتنا الديمقراطية فعملت عدة مؤسسات تعنى بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وعالجت هذه المسائل بورشـات عمـل                

المناهج مروراً باألسرة وانتهاء بالنظـام      وهذه ال تعالج بورشات عمل يحضرها مئات وإنما هذه مسألة تربوية تبدأ من              

أيضاً سياسة الجهـات الممولـة واسـتجابة        . السياسي الحاكم وإزالة االحتالل ألنه ال يوجد ديمقراطية بوجود احتالل         

منظمات المجتمع المدني و المنظمات األهلية لهذه البرامج للحصول على التمويل الالزم يجب أن يصحح ويجـب أي                  

 من احتياج المجتمع المحلي وليس من احتياجات وأفكار مسقطة من الخارج، أيضاً المؤسـسات األهليـة                 برنامج ينبثق 

لديها انحيازات، الفساد ليس فقط في المؤسسات الحكومية، بعض المؤسسات األهلية القائمين عليها عائالت و بالتـالي                 

  .نحن بحاجة إلى وضوح وشفافية أكبر للمؤسسات األهلية
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  مل المركزة منطقة نابلس وضواحيها وبعض القرى الشرقية ورشة الع

  المخفية / مركز شؤون المرأة واألسرة : المكان 

   2-11: الزمان 

  الثالثاء : اليوم 

  لبنى التمام :  ثوثيق --نداء ابوطه  : إدارة الورشة 

  بعد ذلك بدأ الحوار والنقاش . ومشروع رفيد بدأت الورشة األخت لبنى بالترحيب بالمشاركين واعطاء نبذه عن برنامج التنمية ، 

  بالنسبة لكم كأسره شو هي الحاجات الطارئة التى ال تستطيعون تلبيتها، أي في ايش الحياة ضاغطة عليكم ؟: الباحثة 

عام ، وضع   الوضع الحالي في البلد وضع صعب جدا فاالحتياج االكبر الهالي البلد القديمة هو توفير الط              : المشاركة سالم المصري    

) نقص حديـد  ( كغم اصبح وزنه ينقص تدريجي بسبب قله الدم          4المرأة في البلد القديمة في حارة القيساريه وحده أنجبت طفل وزنه            

  .االحتياج الثاني الهالي البلدة القديمة هو توفير الدواء 

   )هي تعمل ممرضه(تقول انه عدم القدرة على الوصول للقرى المجاورة : تهاني بركات 

قلة الطعام وقلة الدواء يؤثر نفسيا على األطفال نقول عن إعفاءات المدارس قبل االنتفاضة كان وضعها جيد ولكن بعد : حنان الخفش 

  االنتفاضة حتى دفع رسوم المدارس لم استطع دفعها    

 دفع رسـوم الروضـة رسـوم        عدم القدرة على توفير مستلزمات المدرسة ومصروفات المدرسة ، عدم القدرة على           : مزين البرق   

  .توفير في الكهرباء والماء حتى نستطيع توفير نقود لمستلزمات اخرى .  شيكل للروضه 100التحضيري 

  .اللجوء الى العجين ،توفير صابون الغسيل والغسيل بصابون نابلسي : تهاني 

 الى اإلسـعافات  ء ، ال يوجد ممرضه عندنا اللجوعدم القدرة الى الوصول الى االسعاف ، صرنا بالتداوي الشعبي  ) كفر قليل (فخريه  

  االوليه سيارة اإلسعاف بالدين بسبب عدم قدرة سيارات االسعاف الوصول الى القرية او الدفع لسيارة االسعاف بالدين 

  عدم كفاءة األطباء : مزين 

القرى والعكس صحيح صرنا التوفير فـي       الظروف صعبه ما نقدر نخرج من منازلنا بتفتح على نابلس تغلق على             ) بيت ايبا   (رجاء  

  . الصحية هالطعام صرنا نطبخ على مكعب ماجي ، اكل النواشف بطاطا مقلية أطفال في سن النمو ال يأكلون أال غذي

  في البيت  هالبطالة كثيره بسبب تسكير الطرق ، تلجأ المرأة الى التصنيع المنزلي والبيع وعمل الجبنه والشكوالت              ) مخيم عسكر (سمر  

  .وتسويقها الناس بتفكر بالبدائل 

نحتاج الى مؤسسات تدعم التصنيع المنزلي وتسويقه ، انا مرشده اجتماعية في مدرسة تقول في حاالت البنـات فـي                    ) نابلس  (مها  

  .المدرسة االكتئاب بسبب قله المصروف 

 الى الدين ادى الى سوء الحاله النفسية لدى االم          تراجع األوالد في المدرسة بسبب سوء الحاله النفسية ، اللجوء         ) دير شرف   (فريال  

  .واالوالد ، سوء الوضع ادى الى تراجع االوالد في المدرسة من االوائل الى االواخر 

. وجود الحاالت العدوانية لدى األطفال بصوره كبيره اللجوء الى السرقات سرقة اسطوانات غاز ومشاكل عائلية كثيره : دينا بركات 

  .الهل على تلبية حاجات الطفل ادى الى انه الطفل يلبي حاجته عن طريق السرقة لعدم قدرة ا

  .يتكلم عن حالة طفل يسرق من مكتبة يضعها في جيبه لبيعها ويشتري بها حلويات له ) مخيم عسكر (احمد بغدادي 

  .يكل ويشتري حاجته مخيم العين تقول انه ابنها يعمل في حمل األغراض للناس او في المحالت ليأخذ ش: انتصار 

  .عمالة األطفال اصبحت بصوره كبيره خاصة في الحوادث : مزين 

  .صاروا الشباب بدل ما يشتروا الخان الجاهز صاروا يلفوا الدخان اللف علشان يوفروا : سالم 

ينية تبـديلها بحاجـات     بتقول اذكر امراه جاءت تتعالج عندنا أحضرت ظرف حليب النه ما معها فلوس وكمان المواد التمو               : تهاني  

  . ضرورية اكثر 

  الشعب الفلسطيني يتكيف مع الوضع الحالي ، الناس لجأت بيع عفش البيت ؟) عسكر: (احمد 

  انت شو سويت في هاي الظروف ؟: الباحثة 

  .اعمل كمدرس سواقه في جنين وسنتين لم اصل جنين لجأت الى بيع ذهب زوجتي ، فكرت ابيع قطعة ارض املكها : احمد 

  .بنتي أجلت  كورسات الجامعة لفصل او فصلين : مزين 

  . لجوء النساء الى تنظيف الخضار ،لف ورق دوالي ، نقر الكوسا : تهاني

  .انا صرت ما أكب األكل البايت صرت احطه في الثالجة بعد اسبوع  ناكله : سالم 

  .لشقحة حنان توفير في األرز ما كنا نستعمل غير رز شقحة هأل نستعمل رز غير ا



  21

  .باعت ذهبها علشان تعمل نظارة البنها : مخيم العين 

بتقول عن جوزها انه اصيب بمرض التهـاب  حـاد  صـرفنا كـل                : الضغط على النفس بصورة كاملة ، صحية ونفسيه         : فريال

دي مهنة خياطـة    عن. مصروفنا ، كان يعمل في اسرائيل ، وهو متعلم محاسبه وبسبب عمله اصبح مريض بعت ذهبي لبناء المنزل                   

اصبحت اعمل خياطة في المساء ، اصيبت بروماتيزم أهملت عالجي لتوفير عالج زوجي رب االسرة اهم ال استطيع الراحه بسبب                    

العمل اعمل بعشرين شيكل حتى اوفر الطعام ألسرتي اعمل حتى أعالج زوجي المريض جدا عندي أربع أطفال وحامـل بالـشهر                     

  .م ال يوجد، وزعت مالبس أوالدي المرأة حامل غيري وسلمت أمري هللا الثامن ، ملبوس للطفل القاد

  . علشان نوفر وجبه 5 ونتغذى الساعة 11سالم التوفير في الوجبات الغذائية صرنا نفطر الساعة 

  .عدم توفر المادة للعالج : حنان 

  . سنوات وزوجي عاطل عن العمل 3فريال اعمل طول الليل في الخياطة 

  .ت األمراض لدى الناس تضاعف: مزين 

الف  دينـار    25 الف دينار عظم صارت األحداث وال شيء احتاج الى تشطيب            35انا مثال بنيت الدار لتأسيس أسرة كلفتني        : عماد  

  . سنه اصبحت المشكلة الشباب يكبروا دون زواج 25عمري 

ر القرطاسيه كانت تتوفر قبل المدرسة بصوره كبيـره         االحتياج اصبح اكبر بسبب كبر األطفال واحتياجاتهم كل ما كبروا اكث          : سالم  

  .االن ثمن دفتر واحد ال نوفر 

  .الخ بعد االنتفاضة عجزت لم استطع تسديد األقساط . احمد اللجوء الى القروض قبل االنتفاضة للبناء ، شراء سياره

ا نستعمله للحمام ومرات مي الغسيل نغسل فيه ال يوجد ماء بصوره كبيره بسبب شراءها تنكات ماء الغسيل صرن     ) كفر قليل : (فخريه

  .مره ثانيه 

زوجها مسؤول عن بيتين سلفها مريض بالسرطان قبل االنتفاضة كان يغطي ثالث بيوت حاليا األكل مع بعـض لتـوفير ،                     : تهاني

  .اخوات زوجها يعالجون أخوهم 

  .نطقه رام اهللا الشقة اللي بنيتها عملت فيها مزرعة دجاج وصرت ابيع دجاج في م: عماد 

خلينا نفكر شوي في المجتمع المحيط فينا لو بدنا نعطي مبلغ عشرة االف دوالر لكل واحد أي ما يعادل سبعة االف دينـار                    : الباحثة  

  شو بتفكروا انه نصرفها في ايش ؟

  نوزع قرطاسية على المدارس في منطقتي  •

  ةتوزيع مواد تمويني •

 جة توزيع مبالغ نقديه على األسر المحتا •

 شراء ادويه لألمراض المزمنة مثل الضغط والسكري  •

 تفصيل مراييل للمدارس  •

 مشروع زراعي انتاجي •

  خياطة تشراء ماكينا •

 شراء مواد خام لألعمال اليدوية  •

 توفير سيارات إسعاف اكثر للمراكز الصحية لمصابين االنتفاضة  •

 توفير سكنات لطالب الجامعات  •

 تشغيل عمال  •

  بناء صفوف مدرسيه •

 عمل مجاري صرف صحي  •

 مشاريع بنيه تحتية للبلده القديمة ،طراشة وضع حاويات نفايات  •

 سيارات الزالة النفايات ، مكب نفايات  •

 ازاله النفايات من الشوارع  •

 .تشكيل لجان تعليمية لمعرفة الطالب المحتاجة اكثر  •
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 .توفير اجهزه للمراكز االنسجة الحديثة  •

  ارج نابلس توفير أماكن لغسيل الكلى خ •

  .دورات تأهيلية  •

  استراحة 

  وترتيبها حسب األولوية. نوضع هاي األمور نرتبها حسب األهمية من المهم فاألقل أهمية ؟اهال بدن: الباحثة 

  : عملت على اللوحة لبني التدرج الزوجي لتحديد األولويات ، النتيجة

  

 تعليم-1

 )تعادل.(أجهزه طبيه ،وتوفير فرص عمل)الصحة(

 )  تعادل( نسويه ،ومساعدات طارئةبرامج

 زراعة 

 ارشاد نفسي 

   للتعليم ، بدنا نفصل اكثر شو بدنا نسوي للتعليم ؟ةهأل بالنسب: الباحثة 

  :المشاركات 

  .توفير أقساط للطالب سواء للمدرسه او الجامعة 

  توفير قرطاسية ومراييل مجانا 

  توفير كتب مدرسية وجامعية مجانا 

ادة إللغاء نظام الدوامين في المدارس خاصة في القرى كفر قليل بيت وزن ، دير شرف او ترميم المدارس توفير غرف صفية زي

  القديمة البناء لتصلح للدراسة ،

  .كفر قليل فتح صفين زيادة في المدرسة عندنا ، وتوفر روضة لألطفال ال يوجد نهائيا روضة في القرية 

  .ر الطالب للذهاب الى مدينه نابلس بناء طابق ثاني لمدرسه عسكر حتى ال يضط

توفير حماية . توفير وسائل تعليمية ، مثل مختبرات مكتبه كمبيوترات اثاث مدرسي مناسب عيادة مدرسية في كل مدرسه طبيب 

رقات للمدارس من السرقات النه كثير من المدارس تتعرض للسرقه والتربيه ال تستطيع توفي ابواب او شبابيك حديد للمداس من الس

بناء مجمع سكني كامل  .مشارب صحية وتدفئه شتوية ، توفر صندوق للطالب المحتاج ، ، حاسب طابعات آالت نسخ وطباعة

  .لطالب وطالبات الجامعات 

   ؟نعملمن ناحية صحية ، شو بدنا : الباحثة 

 .عيادة طبيه في البلدة القديمة، ليليه طبيب اطفال، إسعاف اولي، اجهزه غسيل كلى  .1

  وزن عيادة كاملة لعدم وجود عيادة نهائيا في القرية بيت .2

  للنظر يمركز مجان .3

 إسعاف مجاني خاصة للجرحى  .4

 دير شرف طبيب ممرضة او ممرض يداوم في العيادة بصورة كاملة  .5

 كفر قليل بناء عيادة صحية وجود طبيب دائم ، قابالت قانونيات إسعافات أولية في القرى خاصة  .6

 الضغط والكلى والسكري والقلب توفير دائم ألدوية  .7

  توفير فرص عمل : الباحثة 

دير شرف إعطاء حيوانات مثل أبقار للناس وتوفير مواد زراعية .توفير مواد للمشاريع الصغيرة النسوية صوف تطريز خياطة 

 البلد مقابل مبلغ معين العمل على توفير فرص عمل من خالل ايجاد عمل للشباب وبكون انه يشغلوا الشباب في تنظيف، للعائالت 

   .تمن الدبابا

  : البرامج النسوية 

كفـر قليـل    .دير شرف عمل دورات تثقيفيه وتأهيلية في نادي دير شرف دعمها بماكنات لتشغيل العائالت بحاجة ألجهزة كمبيوتر           

 كمبيوترات  بناء طوابق زيـاده       دورات مجانية للخياطة تمويل الدورات و     ،  ايجاد نادي نسوي لعدم وجود أي شيء في القرية نهائيا         
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ايجاد فرص عمل لخريجي ، في النوادي الستيعاب اكبر ، دورات تقوية ،بيت وزن كفر قليل ومخيم عسكر يريدون فتح نادي نسوي        

  .الدورات 

  مجال الزراعة

  مشروع انتاجي زراعي مثل بيت بالستسكيه بمساهمة من االهالي : در شرف 

عسكر حدائق منزليه، مضخات مياه .  بيت وزن وكفر قليل كذلك وعمل طرق زراعية ، مبيت وزن عمل معصره زيتون في

  .بركسات دجاج ، توفير االدوية ، سماد وتطعيم دائم للحيوانات في القرى ايضا طبيب ميداني متجول 

  مجال االرشاد النفسي والترفيهي 

  ملعب لالطفال مخيم عسكر / مدينه مالهي لالطفال ، نادي ترفيهي 

  .بيت وزن العمل على تفريغ طاقات االطفال بالرسم وااللعاب الترفيهية ، رسم حر يكون مركز الكتشافات مواهب االطفال 

  مجال البنيه التحتيه 

  بيت وزن عمل مشروع مجاري للقرية ، شوارع ، اعمدة كهرباء تليفون شبكة مياه

  :المشاريع الطارئة 

  اعي ترفيهي لكبار السن مستشفى للمسنين ، أي نادي ثقافي اجتم

  سكن للمغتربات ، مدارس لذوي االحتياجات الخاصة ، مركز لعالج األمراض المستعصية مثل الكلى والسرطان 

  مصنع للمواد الغذائية والعمل على تسويقها ، مصنع تريكو 

  دعم المشاريع المتوقفه بسبب االوضاع 

  دعم المشاريع الزراعية في القرى 

  ة لهذه المشاريع دون استثناء كل المناطق بحاج

  لو بدأنا بتنفيذ احد المشاريع شو المخاوف اللي ممكن تظهر ؟: الباحثة 

الخوف من االقصف قصف المشروع ، نجاح او فشل المشروع ، توقيف الرخص ، عدم وجود كفاءات ، االدارة الـسيئة ، نـاس                        

ير موجوده ، وجود الواسطات او الناس الواصلين همه يستفيدوا استفادة           تستفيد اكثر من االخرين االفتقار الى فئه معينه أي خبره غ          

  .مناطق دون اخرى عدم االمانه بمؤسسات غير حكومية لعدم رقابه من الممولين 

  الخوف من عدم ترويج وتسويق منتجات المشاريع 

  تشغيل األقارب في المشروع 

  .استغالل المشروع للصالح الشخصي 

  د محسوب على حزب بده يستفيد تدخل األحزاب كل واح

  عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب 

 عدم االلتزام بأوقات العمل الفوضى والتسيب

  : مالحظات عامه 

 لنا لماذا ال تدعونا دائما لحضور هذه الورشات لالستفادة منها وللمعلومات بشكل             اابدى الحضور سرورهم لمثل هذه الورشات وقالو      

ن هناك تفاعل داخل الورشة واستماع كل لرأي األخر والمناقشة باستمرار وتوجيه اسئلة باستمرار تدل على رغبتهم في عام ، كما كا

وبعـد  . وكان هناك انسجام تام من قبل الحضور والتكلم مع بعض اثناء االستراحة             . التكلم ومعرفة كل شيء عن الوضع العام للبلد         

  .  وتمنوا رؤيتنا في لقاءات اخرى مفيده . قبول دعوتنا انتهاء الورشة شكرونا وشكرناهم على

  
 
 
 

  نابلس مركز شؤون المرأة واألسرة : موقع اللقاء 

    الثالثاء8/10/2002:التاريخ 

   ، لبنى التمام  هنداء أبو ط: أسماء الباحثات 

  أسماء المشاركات والمشاركين 
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  االسم مكان السكن العمر  المهنه-العمل التعليم 

 1 سمر محمد اسماعيل  مخيم عسكر 37 مشرفة تطريز  ني ثانوي ثا

 2 فخريه الصفدي كفرقليل 37 صاحبة دكان  دبلوم 

 3 فاتن هواش  راس العين/نابلس  30 ربة بيت  توجيهي

 4 سالم المصري البلده القديمه / نابلس  35 عمل تطوعي ثاني ثانوي 

 5 حنان الخفش القديمة البلدة / نابلس  35 عمل تطوعي ثاني ثانوي

 6 فريال عازم  دير شرف  39 خياطة في البيت  توجيهي

 7 انتصار المسيمي  مخيم عين بيت الماء 34 موظفة دبلوم 

 8 عماد ظاهر نابلس 25 عاطل عن العمل ومصاب  توجيهي

 9 مزين البرق نابلس الجبل الشمالي 44 ربة بيت  دبلوم 

 10 دينا محمود بركات  ارع الجامعه ش 26 عاطله عن العمل جامعه 

 11 احمد بغدادي مخيم عسكر  47 معلم سواقة  دبلوم 

 12 تهاني الرطروط  رفيديا /نابلس  24 ممرضة  كلية 

 13 رجاء سماعنه  بيت ايبا  33 آذنه مدرسة  اعدادي

 14 سائده سماعنه  بيت ايبا  35 آذنه مدرسة  اعدادي

 15 مها يعيش  عين الصبيان /نايلس  39 مرشده تربويه  جامعة 

 16 حسام ابو عيشه  بيت وزن 42 استاذ مدرسة  

 17 الرا كنعان  نابلس رفيديا  19 طالبة جامعه  جامعه 

 18 بسيم محمود خليل بيت وزن  39 استاذ وسائق جامعه 

 19 نور نبية الديب  نابلس شارع عصيره  19 طالبة جامعه  جامعة 

  

  



 
 
 

  

  برنامـج دراسـات التنميـة
  
  
  

  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة 

  

  

  

  

  قرى محافظة نابلس 

  

  

  

  
  سمية الصفدي و مرا د خضير

  
  

  
  

  2002تشرين أول / أكـتوبـر 
  

  ).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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  :خلفية عن قرى محافظة نابلس 
  

من أكبر محافظات فلسطين سكانا ومساحة ، وأكثرها حركة ونشاطا نظرا لموقعهـا المتميـز وثرواتهـا                 تعد محافظة نابلس    

المتنوعة ، وتعتبر العاصمة االقتصادية  لفلسطين ، وال يمكن فصل القرى المحيطة بها من كافة الجوانب والتي تداخل عـدد                     

  .منها مع حدودالمدينة حتى أصبحت جزءا منها 
  

  قرية تقع بشكل رئيسي في الجهتين الشمالية والجنوبية للمحافظة، ويتوزع القسم اآلخـر علـى الجهتـين                   58محافظة نابلس حوالي    ويبلغ عدد قرى    

 ويبلغ عدد الـسكان فيهـا تقريبـا حـوالي         كرم وسلفيت ورام اهللا وأريحا ،       الشرقية والغربية ، وتمتد هذه القرى جغرافيا حتى محافظات جنين وطول          

 ، يعيشون في قرى متفاوتة المساحة والسكان ، وتعتمد الغالبية العظمى من السكان في دخلها على العمل في اسرائيل كعمال حرفيين          نسمة   120382

أو عاديين ، ونسبة قليلة من السكان يشتغلون في مجال الزراعة على الرغم من كون المنطقة زراعية من الدرجة األولى خاصة في مجـال الزيتـون              

  )2002، نقابة العمال في نابلساتحاد (. والتين واللوزيات
  

وكغيرها من المناطق الفلسطينية تتعرض هذه القرى الى اعتداءات متواصلة من الجانب االسرائيلي خاصة في ما يتعلق بمصادرة األراضي واقامـة                     

  . مستوطنة 25المستوطنات عليها ، حيث بلغ عدد المستوطنات المقامة على أراضيها حوالي 
  

ولم تسلم هذه القرى من الهجمات المتتالية واالقتحامات المتكررة من قبل قوات الجيش وعربدة المستوطنين ، وقد نجم عن مثل هذه الممارسات عـددا             

حوظ فـي   كبيرا من الشهداء والجرحى واألسرى ، ناهيك عن األضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين  في كافة مجاالت الحياة ، وأدت الى تراجع مل                      

مستوى الحياة االقتصادية ، وهدم البنية التحتية للمنطقة ، ال سيما من خالل االغالقات المتواصلة ، ومنع التجول المستمر ، وعزل كافة المناطق عن                        

محـاور متعـددة    األخرى حتى أصبحت مقسمة الى مناطق صغيرة يصعب الوصول اليها وبالتالي تقديم الخدمات فيها ، وقد قسمت هذه المنطقة الى                     

فهناك منطقة بيت فوريك وبيت دجن ، وكذلك منطقة تل وصرة وقوصين ، باالضافة الى القرى الشمالية والجنوبية والتي بدورها قسمت أيـضا الـى             

  .  مناطق أكثر عزلة عن بعضها وعن العالم المحيط 
  

   منهجية التقييم
  

  :لتنفيذ هذا التقييم تم اتباع األساليب التالية 

والتي استضافت عددا من المستفيدين من الخدمات المقدمة من المؤسسات األهلية العاملة في المنطقـة ، لتحديـد األولويـات                     : شة المركزة الور .1

  .الطارئة التي تحتاجها مجتمعاتهم المحلية 

نتفاضة ، و يعيل أسرة كبيرة من العـائالت         فقد تم إجراء دراستي حالة ، كانت األولى لعامل فقد عمله في إسرائيل خالل اال              :  الحاالت الدراسية  .2

  .المهمشة في المجتمع،  واألخرى أرملة تعيل ولدين يتيمين ، وتعاني هذه األسرة من الفقر الشديد في كافة نواحي الحياة 

لعلم أنه لم يتم مقابلة عضو      حيث تم عقد أربع مقابالت فردية مع نخبة من قيادات المجتمع المحلي يمثلون الجنسين ، مع ا                :  المقابالت الشخصية    .3

  : في المجلس التشريعي لعدم وجود عضو يمثل هذه المنطقة سوى السيد فايز زيدان المتواجد في غزة ، وكانت كالتالي 

  .رئيس بلدية عقربا … غالب ميادمة / السيد  

  .ناشطة نسوية … خيرية عودة / السيدة  

  .والقدس المفتوحة محاضر في جامعتي النجاح … فايز التالوي / السيد  
  .    مدير شركة خاصة… هشام الظاهر / السيد  

        

  الورشة المركزة 
  

وقد تركز محور الورشة على االحتياجات المجتمعية الطارئة للمجتمع الفلسطيني من خالل السؤال األساسي للحضور المتمثل بالكيفية التـي                   

  غطية االحتياجات الطارئة لمجتمعهم ؟ لت $ 10000يمكن لهم صرف مبلغ محدد من المال حوالي 
  

  :وباستمرار النقاش تم طرح عدد من االحتياجات العامة والفرعية التي تعبر عن احتياجات الناس على النحو التالي 

   -مـي    المجـال اإلعال   – المجال الخـدمي     – المجال البيئي    – المجال االجتماعي      – المجال التعليمي    – المجال الصحي    –المجال الزراعي   

  .  المشاريع اإلنتاجية – المعاقين – توفير فرص عمل -المجال الثقافي 

  :وقد قام فريق التقييم بإجراء التصويت للحصول على خمس أولويات عامة من المجاالت السابقة فتبين ما يلي 

  .                       الجانب الصحي  .1
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  . جانب الخدمات العامة والبنية التحتية  .2

  .ب التعليمي  الجان .3

  . الجانب االجتماعي والثقافي  .4

  . الجانب الزراعي  .5
    

  :ثم قام الفريق بالتدقيق في تفاصيل األولويات من خالل السؤال حول كل أولوية والمجاالت التي يمكن أن تتبع لها، وكانت النتائج كما يلي

  األولويات األهم 

  الجانب الصحي: الدرجة األولى ) 1

  10من معدالت التصويت   

  9,4  الجانب الصحي                                               

  8،8  سيارات اسعاف 

  8,5  مركز طوارئ

  8  توفير الكوادر الطبية المؤهلة 

  7,9  توفير العالجات المجانية 

  7,8  مراكز لغسيل الكلى والتالسيميا

  7,5  مختبر طبي وأشعة

  7,2  مراكز لرعاية األمومة 

  7,5  كز للعالج الطبيعي مرا

  6,2  توفير قابالت قانونيات مدربات ومؤهالت 

  6,1  مراكز للعالج النفسي واالجتماعي 

  5,4  مراكز جراحية

                                        

مرضـى الـى   فقد أكد المشاركون على ضرورة توفير هذه الخدمات على مدار الساعة خاصة في هذا الوقت ، وذلك لـصعوبة وصـول ال        

  . المستشفيات داخل المدينة ، وموت العديد منهم على الحواجز أو في السيارات على الطرق الجبلية الوعرة 
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  جانب الخدمات العامة والبنية التحتية: الدرجة الثانية) 2

  10معدالت التصويت من   

  9,1  جانب الخدمات العامة والبنية التحتية                 

  9,3  اق فرص عملالعمل على خ

  9,2  توفير شبكة كهرباء

  8,4  توفير مكب للنفايات وحاويات وسيارات 

  8  توفير شبكة مياه 

  6,9  تعبيد الطرق 

  6,3  توفير شبكة مجاري

  6,2  توفير مركز اطفائية

  4,9  توفير االسعاف
  

  الجانب التعليمي : الدرجة الثالثة) 3

  10معدالت التصويت من   

  8,4  مي الجانب التعلي

  8,7  توفير التبرعات المدرسية والقرطاسية 

  8,4  توفير المنح الدراسية 

  7,7  توفير كوادر تعليمية مدرسية مؤهلة من نفس المنطقة

  7,5  اضافة صفوف مدرسية 

  7,2  انشاء رياض األطفال 

  7,1  بناء مدارس جديدة 

  7  توفير مكتبة مدرسية

  6,9  نترنتتوفير مراكز لتعليم الكمبيوتر واال

  5,7  تعبيد ساحات المدارس 

  4,9  توفير مختبرات مدرسية 
  

  الجانب االجتماعي والثقافي : الدرجة الرابعة ) 4

  10معدالت التصويت من   

  7,2  الجانب االجتماعي والثقافي 

  8,4  توفير مراكز للعناية بالطفولة 

  8,3  توفير مراكز شبابية ونوادي 

  7,9  تثقيفية للجنسين توفير دورات تدريبية و

  7,8  انشاء مراكز للتدريب المهني للجنسين 

  7,4  توفير مكتبة عامة 

  7,3  توفير مراكز نهارية للمعاقين 

  6,7  انشاء مؤسسة لأليتام 

  6,4  توفير مراكز للكمبيوتر واالنترنت
  

  الجانب الزراعي : الدرجة الخامسة ) 5

  10معدالت التصويت من   

  5,8  ي الجانب الزراع

  8  توفير األسمدة والمبيدات 

  7,6  التسويق الزراعي 

  6,7  االرشاد الزراعي 
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  6  اقامة مشاريع زراعية 

  6  شق الطرق الزراعية 

  5,4  توفير البذور المحسنة 
  

  . المختلفةوقد أكد الجميع على ايجاد حلول جذرية لمشكلة التسويق الزراعي ، والعمل على فتح أسواق خارجية أمام المنتجات
  

  : وقد حصلت المجاالت األخرى التي لم تصنف كأولويات على الدرجات التالية 

  10معدالت التصويت من   

  5,5   توفير فرص عمل -1

  5,4   المشاريع االنتاجية -2

  5,1   المعاقين-3

  4   المجال البيئي -4 

  3,3   المجال االعالمي-5
  

الجوانب جوانب مهمة وأن هناك امكانية لدرجها ضمن الجوانـب الرئيـسة            وبعد ذلك ارتأى المشاركون اعتبار هذه       

السابقة الذكر، ومن هنا نرى أن النسب التي حصلت عليها كأولويات فرعية كانت عالية نسبيا، وهـذا مـا طرحـوه                     

نـب  عندما صنفوا األمور المتعلقة بالبيئة مثال تحت الجانب الخدمي ، وكذلك المحاضـرات والنـدوات تحـت الجا                 

  . االجتماعي والثقافي ، وهكذا 
  

  مخاوف وقلق المشاركين   
  

عبر المشاركون عن وجود قلق لديهم تجاه  تنفيذ هذه المشاريع واألفكار، وقد أثاروا      مداخالت مختلفة ركزت على عدد من المخـاوف                           

  :كان من أبرزها 

  .الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المختصة .1

  . مالية من السكان والتي قد تطلبها منهم الجهات الداعمة وجود مساهمة .2

  . جغرافية المنطقة قد التناسب كل المشاريع .3

  . التكلفة المالية العالية قد تحول دون تنفيذ المشروع .4

  . معارضة بعض أصحاب األراضي المقام عليها المشروع .5

  . معارضة السلطات اإلسرائيلية .6

  . المنطقة قلة المؤسسات األهلية العاملة في .7

  .صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الظروف الحالية .8

  .صعوبة وصول التجهيزات واآلليات الخاصة بالمشروع إلى المنطقة .9

  . الفترة الزمنية الطويلة للمشروع .10

  . قلة توفر الكوادر والطواقم الفنية في مثل هذه الظروف .11

  .ياه في المنطقة أو يستولي عليه الجانب اإلسرائيلي إذا كان المشروع بخصوص المياه فقد ال يتوفر مصدر للم .12

  .المشروع قد ال يناسب المنطقة المعنية وانما يناسب توجهات الجهة الداعمة .13

  . اعتداءات المستوطنين على العاملين في المشروع أو المنطقة المقام عليها .14

   بعض المناطق ال يوجد بها أي تخوف .15

  

  الحاالت الدراسية 
  

  ) عامل فقير ( الحالة األولى 

هذه الحالة لعامل من قرية صغيرة من قرى المحافظة، في األربعين من عمره ، فقد عمله في اسرائيل خالل االنتفاضة ، يعيش مع زوجتـه                 

رة ، ، حيث تشكو البنت الكبرى من قصر في النظر منذ فت) اناث 2ذكور، و6( التي تعاني من آالم  متواصلة في الرأس ، ومع ثمانية أوالد 

و البنت الصغرى من ألم في خاصرتها يراودها من حين آلخر، وطفل آخر يعاني من آالم في أسنانه ، باالضافه الى مرض الزوج بالقلب ،                         
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وهؤالء يعيشون في بيت متواضع، و يعانون من اليأس الشديد والخوف من المستقبل ، وقد وصف الوالدين واالبن و البنت األكبرين حالتهم                      

  .ب المؤدية الى الفقر الذي يعانون منه وأفكار يرونها غاية في األهمية بالنسبة لحياتهم واألسبا
  

  : من المالحظات التي برزت في دراسة هذه الحالة وأكدت في الوقت نفسه على نتائج الورشة ما يلي 

لوحظ من خالل دراسـة الحالـة أن         يعاني هذا العامل من فقر شديد نتيجة فقدان عمله داخل إسرائيل خالل االنتفاضة ، وقد                 −

  .وضع العمال وأحوالهم لن تتحسن إال بتوفير فرص عمل لهم تمكنهم من توفير الحياة الكريمة ألسرهم

  .   تعاني هذه األسرة من انعدام المتطلبات األساسية لمعيشتهم اليومية −

  . عالجات المجانية ضرورة توفير مراكز عالجية في المنطقة تشتمل على كافة الخدمات وتوفير ال −

  . كذلك أكدت هذه الدراسة على أهمية توفير االحتياجات األساسية المرتبطة بالخدمات والبنية التحتية خاصة فيما يتعلق بالمياه −

  . كما أنها نادت بأهمية التركيز على الجانب التعليمي بكافة تشعباته  −

لى تصنيع األلبان والحليب لدعم المزارعين ، نتيجة الضرر الكبيـر           وقد أضافت هذه الدراسة اقتراحا يتعلق بانشاء مصنع يعمل ع          −

  .الناتج بفعل الحصار 
     

  ) أرملة من قرية صغيرة( الحالة الثانية 

 سنة ، يعيشون فـي بيـت        11سنة والبنت   14 سنة ، وهي أم لطفلين الولد عمره         34 سنة وتبلغ من العمر      11هذه الحالة ألمرأة أرملة منذ      

يتكون من غرفتين ومنافعها، ويفتقدون الى أبسط األساسيات في جوانب المعيشة اليومية ، وهم من العائالت المهمشة في كافة                   متواضع جدا   

  .                        نواحي الحياة 

  :من خالل النقاش المعمق لهذه الحالة تم التأكيد على ما جاء في الورشة وكان كالتالي
  

  . ء بنية تحتية من تعبيد للشوارع واقامة شبكة مياه ومجاري دعت إلى االهتمام بإنشا −

  .  كما أنها تطرقت إلى إعطاء األطفال حقهم في الحياة وذلك بتوفير مراكز خاصة بهم −

  .طالبت باالهتمام بالجانب الصحي  −

  .   طرحت هذه المعيلة موضوع التعليم والمدارس ووجوب االهتمام بها وتطويرها  −

  . ضرورة خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين عن العمل من خالل مشاريع اقتصادية محليةوأضافت هذه الحالة −

  .وقد أبدت الحالتين التخوف نفسه الذي أكدته الورشة خاصة من جانب المستوطنين في االعتداء على المشاريع المنوي اقامتها  −
  

  المقابالت الفردية 
  

المركزة ، واتفقوا  معها على كثير من األولويات التي طرحتها ، ولكن اختلفـوا فـي تحديـد     تم التأكيد على ما تم التوصل اليه في الورشة  

  .درجة أولويتها، ومنهم من أضاف أولويات جديدة 

  في الجانب الصحي  .1

باإلضافة إلى تأكيدهم على هذا الجانب كما ورد في الورشة أضافوا ضرورة القيام بنشاطات توعوية مـن دورات ومحاضـرات                     

ات لجميع شرائح المجتمع وبكافة الوسائل المتاحة لنشر الوعي الصحي ، وطالبوا بوجوب توفير كافـة الخـدمات الـصحية                    ونشر

  .الخاصة بالمرأة أينما وجدت ال سيما في هذا الوقت 

  جانب الخدمات العامة والبنية التحتية .2

 ومدروسة تتعلق بإقامة مشاريع إنتاجية تعمل على تـوفير           بعد تأكيدهم مع ما جاء في الورشة أضافوا اقتراحا بتبني سياسة مالئمة           

فرص عمل للعاطلين ليتمكنوا من توفير حياة كريمة ألسرهم من خالل هذه المشاريع كمشاغل الخياطة والتطريز وتربيـة النحـل                    

 المشاريع ، وأكـدوا علـى       والحيوانات والتصنيع الغذائي وغيرها ، خاصة للسيدات ، ألن الطبيعة الجغرافية مناسبة جدا لمثل هذه              

ضرورة عقد الدورات التدريبية لها ومتابعتها، ألن نجاحها في النهاية ينعكس إيجابا على تطور هذا القطـاع الـذي يمـس حيـاة                       

  .المواطنين

  الجانب التعليمي  .3

  .  لم يتم إضافة أي شيء على ما جاء في الورشة المركزة

  الجانب االجتماعي والثقافي  .4

اء في الورشة ، وطالبوا أن تعقد باستمرار مختلف المحاضرات والندوات والورشات التثقيفية واالجتماعية لجميـع                أكدوا على ما ج   

فئات المجتمع وبجميع المواضيع التي تخص حياتهم وعلى كافة الصعد الرسمية والشعبية اليجاد مجتمع متطـور يواكـب العـالم                    

  . المتحضر 

  الجانب الزراعي  .5
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تمام بهذا القطاع الذي يغطي نسبة كبيرة من سكان المنطقة، ولكنهم أجمعوا على ايجاد آليـة عمليـة ومناسـبة                        دعوا إلى االه  

لتطويره والعمل على تهيئته من جديد ، خاصة في ما يتعلق بالتسويق الداخلي والخارجي وتذليل كافة العقبات الموجودة ، والتركيز                    

  . ثل إنشاء مصنع حليب في المنطقة خصوصا أن مقومات مثل هذا المشروع متوفرة على إقامة المشاريع الزراعية التعاونية م
   

وقد أجمعت المقابالت على التقليل من المخاوف التي طرحتها الورشة وبذل كافة الجهود لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع، وبالتـالي                     

  . تحقيق األهداف المرسومة 
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المالحـق
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  ة المركزةمحضر الورش

  

 بلدة بيتا الواقعة جنـوب مدينـة        – م، الساعة العاشرة صباحا في قاعة نادي بيتا          2002 / 10 / 8لقد تم عقد الورشة المركزة يوم الثالثاء الواقع في          

رشة ثالثة عـشر مـشاركا   نابلس ، حيث اختير هذا الموقع كونه متوسط جغرافيا ، وأن إمكانية الوصول إليه ليست بالصعوبة البالغة ، وقد حضر الو    

مستفيدا من خدمات المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة وتم ترشيحهم من خالل هذه المؤسسات ، وقد كانوا يمثلون مختلف الشرائح االجتماعية في                      

جهة الشمالية للمحافظة لعدم تمكنهم     المنطقة الجنوبية للمحافظة ومن كافة األعمار والمستويات ، علما أنه تعذر وصول  سبعة مشاركين يمثلون قرى ال                 

من الوصول بسبب الحواجز العسكرية اإلسرائيلية التي منعتهم من الدخول عند مداخل بيت فوريك وقد تم احتجازهم ألكثر من ساعة قبل أن يطلبـوا                        

  .  منهم المغادرة ، وبقينا في اتصال مستمر معهم إلى حين عودتهم إلى بيوتهم عصرا بسالم 

                                        

صباحا بدأ المدعوون بالتوافد إلى مقر النادي حيث كنا كفريق بحث في استقبالهم وتوفير كافة الظروف المالئمة لراحتهم وسعادتهم ومتابعة تحـضير                      

  .القاعة المعدة لنا من كافة النواحي 

   

  :  وكانت أعمال الورشة المركزة كالتالي 

حثة سمية الصفدي بالترحيب بالمدعوين وشكرهم على الحضور وتحمل أعباء الطرق والمواصالت ، واستعدادهم لحـضور                قامت األخت البا   �

الجلسة على الرغم من ارتباط العديد منهم في أعمالهم والتزاماتهم المختلفة ، وارتباط العديد منهم في موسم الزيتون ، علما أنه لم يتمكن جميع 

هم الدعوات من خالل المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة من الحضور، وذلك ألسباب مختلفة ، وقـد توجهـت                   األشخاص الذين توجهت ل   

  . بعض الدعوات بشكل مباشر إلى عدد من الحضور يمثلون أنفسهم كربة البيت 

  : وكانت الئحة المشاركين على الشكل التالي 

  ى عودة االغاثه الطبية                          منته– 1

   االغاثه الزراعية                        وسام أبو كبت – 2

    االتحاد العام للمعاقين                   سناء النجار  - 3

   مؤسسة الرؤيا                          أدهم بني شمسة  – 4

   االتحاد العام لنقابات العمال             عمر عبد المنعم – 5

  نمية                           ربيحة الهندي  مركز الت– 6

   ربة بيت                               سهير عودة – 7

   مؤذن متطوع                          سليم شحادة– 8

    اللجنة السنوية                        منيرة  صباح - 9 

  ادة   أستاذ متقاعد                          أحمد سع– 10

   فني مختبر                            جبر علي  – 11

    موظف حكومي                      سعود دراوشة - 12

    سائق                               أسعد شاهين- 13

  

 سنة ستة أشخاص ، وسبعة 30 أقل من  سنة ، وكان األشخاص الذين كانت أعمارهم62 سنة وحتى 18وقد تفاوتت المستويات العمرية للمشاركين من 

أشخاص فوق هذا السن ، كما لوحظ أن عدد النساء شكل الثلث من عدد الحضور تقريبا ، والمس المدعوون كافة شرائح المجتمع ومستوياته التعليمية                        

ن حضروا ولم يعتذروا ألسباب متباينة لكـان التمثيـل   والثقافية واالجتماعية والدينية ، ومثلوا كافة المهن على اختالفها تقريبا ، ولو أن جميع المدعوي          

  .المجتمعي واضح بكل اتجاهاته 

ثم بدأت بالتعريف عنا كباحثين ، وأعطت الفرصة للمدعوين بالتعريف عن أنفسهم وصفاتهم ومكان إقامتهم إلفساح المجال للتعارف المتبادل وقد كانوا                     

  .                  ق الجغرافية والمستوى الثقافي على نحو متباين من حيث األعمار والمهن والمناط

  :تم االتفاق مع المدعوين على قوانين ثابتة للجلسة واحترامها وكان ذلك باإلجماع وتتمثل هذه القوانين بالتالي 

   عدم التدخين أثناء الجلسة – 1

   إغالق أجهزة االتصاالت الخلوية – 2

  ي الحديث  اإلنصات واالستئذان أثناء الرغبة ف– 3

   عدم مقاطعة المتحدثين – 4

   إعطاء المجال لآلخرين بالمشاركة في الجلسة – 5
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   المصداقية والموضوعية في الحديث والنقاش – 6

   احترام آراء اآلخرين – 7

  االبتعاد عن األحاديث الجانبية - 8 

  

 زيت ، بأنها مؤسسة بحثية تعنـي بالدراسـات واألبحـاث             جامعة بير  –تم التطرق بعد ذلك إلى إعطاء نبذة عن برنامج دراسات التنمية             �

واستطالعات الرأي العام في المجتمع الفلسطيني تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في كافة مجاالت الحياة ، ثم أوضحت فكرة مـوجزة عـن                       

قامة المشاريع المختلفة ، ولكـن علـى    مؤسسة رفيد األمريكية بأن لها نشاطات في فلسطين منذ فترة طويلة في ميادين تقديم المساعدات وا               

أسس من الدراسات الميدانية ، والتي تشكل هذه الجلسة حلقة من هذه الدراسات ، وأننا كمؤسسة بحثية نعمل فقط دور الوسيط مابين رفيـد                        

ات الحقيقية والطارئة للسكان،    وبين المجتمع المحلي ولسنا بالممولين أو الداعمين وانما نوفر منظومة من المعلومات التي تعبرعن االحتياج              

   دورها  ، ونرفع هذه التوصيات والنتائج إلـى رفيـد    NGOSوالتي بدورها تسهل على المؤسسات غير الحكومية العاملة في المنطقة 

  .لتعمل ما ترتأيه في ضوء هذه األفكار 

  

ها ،  وقد تفاوتت اآلراء من شخص آلخر ، وذلك حسب ثم تم طرح أسئلة تتعلق باالحتياجات الشخصية واألسرية للمشاركين حسب ما يرون �

  .نظرة كل شخص لهذه االحتياجات

 فمنهم من طلب بتوفير العمل وخلق فرص حقيقية إليجاد وظائف وأعمال مختلفة ليتمكن الناس العاطلين عن العمل من العيش بكرامـة وال     -

: " ؤذن إلى ضرورة توفير السكن والكساء للعائالت المستورة حيث قـال            يحتاجوا أحدا، كما فعل الحاج الكفيف سليم شحادة وذهب هذا الم          

الشتاء على األبواب والزم المقتدرين يتكاتفوا ويوفروا سكن للعائالت المستورة والمحتاجة ويعطوهم مالبس شـتوية ألن النـاس زي مـا                     

ن عن العمل وما بشتغلوا فهـاي مأسـاة الزم نتحـد    من السكان يعيشون عاطلي  % 82سمعت في األخبار بعيشوا مرحلة صعبة وقالوا انه         

  " .علشـان نوقفها 

وتطرق األستاذ المتقاعد أحمد شحادة إلى وجوب أن يكون التعليم مجاني وأن تقدم المساعدة الممكنة من حيث األقساط الجامعية والقرطاسية                    

صاريف كثيرة مابقدرش أوفرها من راتبي اللي يـا سـيدي           عندي ثالثة أوالد بيدرسوا في الجامعة وهذول بحتاجوا لم        : "للطالب، وأضاف 

  ".  أغطي الشغالت الضرورية

 ورأت ربة البيت سهير عودة إلى أن يكون العالج مجاني وغير مركزي وفي كافة التخصصات خاصة في هذه الظروف القاسية التـي ال                        –

هاي الظروف خلت زوجي قاعد وما بشتغلش       :  "شخصية بقولها   يستطيع أحد أن يتواصل مع المراكز العالجية وأخذت تعبر عن حاجاتها ال           

من بداية االنتفاضة وأنا عندي أوالد بحاجة إلى عالج في نابلس وبقدرش أصلها فالزم يحطوا جميع أنواع العالجات ويكون العالج مجاني                     

                                                                   " .            مش أقطع جبال عشان أعالج ابني الصغير والمواصالت ما اتنوا شايفين ؟ 

 وسارع جبر علي إلى التنويه بأن المؤسسات الطبية كانت توزع األدوية الخاصة بمرضى القلب والسكري والضغط والصرع وتوفيرها بكل –

ه الشريحة الواسعة من المجتمع من الحصول على تلك األدوية ، ومن            ارتياحية عند المراجعة لمديرية الصحة ، أما اليوم فلم يعد بإمكان هذ           

هنا أجمع الجميع على ضرورة توفير مثل هذه األدوية وغيرها في كافة العيادات المنتشرة في القرى والتجمعات السكانية علـى امتـدادها                      

  .                                                    الجغرافي 

هـذا الزلمـة    : "  سعود دراوشة بأن لديه قريب مريض بالسكري يعاني شدة العذاب والمرارة في الحصول على دوائه ، وقال                    وقد تدخل  -

مريض بالسكري والزم يوجد الدواء دايما ولما يختلف بيقعد يطارد هان وهناك ويوصي هاذا وهذاك، همه السكري وهمه الثـاني كيـف                      

  " .يجيب دواه 

ي التأهيل منتهى عودة لمساعدة طالب الجامعات التي افتتحت منذ أيام في مجال األقساط والقرطاسـية والمواصـالت                   وأشارت العاملة ف   – 

  : والكتب ، وأضافت

الزم يتوفر لهذول الطالب سكن مناسب ألن الظروف هي اللي أجبرتهم انهم يدوروا على سكن قريب من جامعتهم فبشوف نـاس مـن                       " 

  " . صالت وهم رايحين جاين وحالتهم المادية ضعيفة حارتنا بيتعذبوا في الموا

برضوا أوالدنا فـي    : "  كما طالبت األم منيرة صباح بعدم استثناء طالب المدارس من هذه األمور ألنها ليست أقل أهمية مما سبق، وقالت                   -

  " . المدارس بيحتاجوا لهاي المساعدات 

 ويجب توفير البرامج الالزمة للتأهيل حسب حاجة - كونها معاقة إعاقة جسدية -اقين  وتوجهت سناء النجار إلى ضرورة التركيز على المع-

كل شخص علما أن تلبية االحتياجات ضرورة ملحة للتخلص من الضغط النفسي واعطاء المعاق بارقة أمل في الحياة بأنه إنسان له كيانـه                       

ت هذه الشابة تصورات لتحسين أحوال المعاقين من الجهات المختلفـة ،            وقادر على العطاء والتجاوب مع معطيات الحياة المختلفة ،  وطلب          

الزم يتوفر للمعاقين أجهزة مساندة وبرامج تأهيل عشان يثبتوا وجودهم ويواجهوا تحديات المجتمع ويعيشوا حيـاة عاديـة زي                   : " وقالت  

  ".ي اللي بنعاني منه لما بنشوف المجتمع غير مهتم فيناالناس الثانيين، وان تلبيه هاي االحتياجات ضرورية حتى نتخلص من الضغط النفس
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 واتجهت المدرسة ربيحة الهندي إلى العناية بالمعاقين الذين زادت أعدادهم في ظل االنتفاضة بفعل إجراءات االحتالل اإلسرائيلي وضرورة     -

لسماعة الطبية واألجهزة الثانية مكلفـة وغيـر        توفير مراكز عالج وتأهيل وأجهزة مساندة و صيانة مجانية لها حيث أوضحت أن صيانة ا              

  " .أن االحتياجات الشخصية مش بعيدة عن الحاجات األسرية : " متوفرة ويجب أن نوفر هذه االحتياجات لكل فرد حسب حاجته ، وتابعت 

 التوعية و التـثـقـيــف ،       سعود دراوشة أشار إلى ضرورة التعاون مع المستفيدين وهذا الدور يقع على عاتق كثير من المؤسسات في                 -

  " .    مش الزم الناس يتزاحموا على سيارة المساعدات والزم نوجهم لهذه النقطة : " وقال 

 السائق أسعد شاهين عرض مشكلة يعاني منها قريبه تتمثل بعدم توفر مركز لغسيل الكلي وآخر للتالسيميا فـي المنطقـة ، حيـث يتكبـد             -

زي هاي الناس بقدروش يمشوا مسافات طويلة وبطلعوا على جبال صعبة حتى يروحوا يتعالجوا               : " ضاف  المرضى وعائالت مشقة بالغة وأ    

  " . وخصوصا انهم على طول بدهم مثل هاي الخدمات وعشان هيك الزم تتوفر النا مثل هاي المراكز في المنطقة 

روف الحالية حيث أنه فقد عمله منذ أكثر من سنة وانعكس هـذا              أما العامل عمر محمد فقد ذكر بأنه يجد صعوبة بالغة في التكيف مع الظ              -

من هان هاي العناصر الضاغطة صارت تقلقنـي وتخلينـي مـا            : " األمر سلبا على أسرته حيث أصبح كثير االكتئاب والغضب ،  ويتابع             

ل مع هاي النوعية من ناحيـة نفـسية         استقرش في حياتي أنا وأهلي وأوالدي ومش غلط ان يصير عنا في المنطقة مراكز تختص في التعام                

  ". واجتماعية عشان نتخلص من الضغط والكبت 

 والمزارع وسام أبو كبت أشار إلى ضرورة توفير مركز للوالدة في المنطقة مجهز بشكل كامل نظرا للصعوبة التي تكبدتها زوجته من عدم -

   " .هاي مشكلة والزم تنحل: " وجود مركز طبي متخصص للوالدة ،  وقال 

  

 دوالر فمـا  10000لديكم مبلغ محدود حوالي : تم التوسع بالنقاش إلى االحتياجات المجتمعية التي تحتاجها كل منطقة وكان الطرح كالتالي    �

  هو أنسب مجال تضعون فيه هذا المبلغ بشكل عام ؟ 

  : فكانت اإلجابة كالتالي 

   مراكز صحية متعددة األغراض  .1

   مراكز العناية بالطفل  .2

  اكز شبابية ورياضية  مر .3

   مراكز لغسيل الكلى  .4

   مراكز للتالسيميا .5

   مراكز رعاية األمومة والطفولة واألسرة  .6

   المياه  .7

   المدارس والتعليم  .8

   شبكة الكهرباء  .9

  الطرق الزراعية  .10

  مشكلة عدم وجود مكب للنفايات وحاويات وسيارات نقل .11

  توفير العالجات المجانية   .12

  ديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي والعالج الطبيعي واالستشارات النفسية مراكز نهارية للمعاقين لتق .13

  مراكز جراحية  .14

  مكتبة عامة  .15

  مراكز لتعليم الكمبيوتر واإلنترنت  .16

  االهتمام بقطاع المرأة  .17

   مراكز تثقيف اجتماعي وثقافي وتوعية وارشاد  .18

  االهتمام بقطاع الزراعة .19

اريع اإلنتاج الغذائي ومشاغل الخياطة وتربية الدواجن واألبقار و تربيـة النحـل وبيـوت               توفير المشاريع اإلنتاجية المختلفة مثل مش      .20

  بالستيكية و مصانع منزلية النتاج المحارم ومواد التنظيف 

  مركز إطفائية  .21

  صفوف مدرسية إضافية و تعبيد الساحات فيها .22

  كوادر طبية مؤهلة ومدربة للمراكز الصحية .23

   مناسبة كالخياطةمراكز لتدريب الفتيات على مهن .24

  تعبيد الطرق .25
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  توفير القابالت القانونيات .26

  شبكة المجاري .27

  مؤسسة لأليتام .28

  مركز تدريب مهني .29

  توفير سيارات إسعاف .30

  مختبر طبي  .31

  اإلسكان  .32

  حديقة عامة لألطفال .33

  

  :كل شخص على حدى طرح احتياجات قريته ومنطقته  �

ص منطقتهم في ضوء احتياجات مجتمعهم المحلي الطارئة ، تفاوتت مـا            وقد عرض المشاركون في الورشة أفكارا واقتراحات لمشاريع تخ        

بين االهتمام بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق ونفايات من جانب ، وبين إنشاء المراكز الصحية والمدارس من جانب آخر ، وهنـاك         

  : ي من طالب بإنشاء مراكز للمعاقين ومراكز ثقافية ، وكان الطرح على النحو التال

  ) :                                                          عورتا ( سعود 

  .                                                                          عندنا ما في مي  -

  .وال مدارس كفاية وعنا أربع صفوف مختلفة وتحتاج إلى إضافة صفوف جديدة  -

  . تقوية الكهرباء عن طريق محول جديد إحنا بحاجة كمان ل -

  .تعبيد الطرق الداخلية والخارجية  -

  .مركز إطفائية للمنطقة  -

  .مركز صحي لغسيل الكلى  -

  ) :  عقربا ( سهير 

  . عنا صفوف جديدة خصوصا اللي بدخلوا على المدارس كثار  -

  .تعبيد ساحة المدرسة الثانوية للذكور واألساسية للبنات  -

  . ولة لتعليم األمهات كيف يتعاملوا مع أطفالهم مراكز أمومة وطف -

  عنا نقص في األطباء ما في عنا إال طبيب واحد للوالدة وهاي مشكلة  -

  ) : جماعين ( جبر  

  . مراكز شبابية  -

  .مراكز عناية بالطفولة ورياض األطفال وأندية عشان ما يلعبوش في الشارع  -

                                                      ) :                           عوريف (منيرة 

  . عنا احنا غرف صفية مستأجرة وبعيدة عن المدرسة  -

  عيادة صحية  -

  قابلة قانونية  -

  . شبكة مي النه في الصيف بننقل المي في التنكات  -

  . مجاري  -

  . النفايات بيجوا أسبوع وبغيبوا شهر وفش عنا حاويات   -

  . دارس والجامعات  مساعدة الطالب في الم -

  ) :تلفيت(أسعد 

  .احنا كل شئ  ناقص عنا في البلد وال في كهرباء وال مي وال في سيارات إسعاف واألدوية بنشتريها من خارج العيادة -
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  ) : عينابوس (أحمد 

نا بقول انه الناحية السياسية اللي  كل الحاجات اللي قالوها احنا بحاجة إليها السؤال اللي بطرح حاله لوينت بنظل نعتمد على إسرائيل ، وا -

  .احنا فيا هي اللي خلت األمور تصعب واحنا ما بنا حد يساعدنا بس يروح االحتالل واحنا بنبني أنفسنا

  ) :                                                                                            حوارة (منتهى 
  . شبكة مجاري  -

  .ة عامة  مكتب -

  .   مشاريع إنتاجية صغيرة زي تربية األبقار والتصنيع الغذائي والبيوت البالستيكية  -

  ) :بيتا(أدهم 

  .  معاق وبنفضل يكون مركز لهذه الفئة عندنا 1500 حالة معاقين وحوالينا في 202مركز معاقين احنا في بيتا في -

  . ة وتربية النحل وغيرها  مشاريع إنتاجية للسيدات مثل البيوت الزراعية والخياط -

  . نادي وحديقة نموذجية لألطفال  -

  . مؤسسة أيتام  -

  ) : يتما(سناء 

  .كل هاي المتطلبات تنقص معظم القرى بس في احتياجات مهمة أكثر من غيرها واحنا اعتمدنا على إسرائيل في كل شيء -

   .10 احنا عنا شبكة مياه بس بتيجي يوم وبتنقطع  -

  .واحد بدو يروح على المستشفى أو المركز بتصل في اإلسعاف بموت المريض قبل ما تيجي سيارة اإلسعاف عنا مركز صحي ولما ال -

  .مركز لتوعية النساء والرجال  -

  . المواد الغذائية واألدوية ما بتتوفر -

عندي مخ بفكر وانا بنظري انه المعاقين بحاجة إلى توعية النه أنا بشوف انو الناس بخبوا ابنهم المعاق وبستحوا فيه وانا بنت زي زيهم  -

  . الرجال هم اللي بحاجة للتوعية خاصة عنا في البلد 

  ) : بورين( ربيحة

  .احنا بنا مشاريع للستات عشان يشتغلن وما يعتمدنش على حدى  -

  . بناء مختبر  -

  ) : جوريش (وسام  

  . بنا واحد يهتم بتسويق المنتجات الزراعية عشان ما تتكدس عنا  -

  .  الزراعة ويعطونا التسهيالت  يساعدونا في -

  ) : دوما( عمر 

  .بتمنى إنكم ما تنسوا العمال المساكين وتوفرولهم كل شيء بحتاجوه وخاصة توفير فرص عمل  -

  .بلدنا بحاجة لخدمات مي ومجاري وإسعاف  -

  

  :ة تم بالنقاش مع المشاركين في الجلسة تحديد االحتياجات  العامة في هذه المرحلة ضمن جوانب رئيسي �

 – تـوفير فـرص عمـل    – المعـاقين  – الجانب الزراعي   – الجانب الثقافي    – الجانب اإلعالمي    – الجانب الصحي    –الجانب االجتماعي   

  . الجانب البيئي – الجانب التعليمي – جانب الخدمات العامة والبنية التحتية –المشاريع اإلنتاجية 

  

 ودرجة األهمية لكل بند على حدى ورتبت هذه األولويات العامة والفرعية حسب النسب              و قد تم التصويت على األولويات الرئيسية الخمسة        �

  :ذلك على النحو التالي 

  9.4                                       - الدرجة األولى -الجانب الصحي     1

  8,8سيارات اإلسعاف                                                           .1

  5،8اكز طوارئ                                                            مر .2

  8توفير الكوادر الطبية المؤهلة                                                .3

  9،7توفير العالجات المجانية                                                    .4

  8،7ا                                             مراكز لغسيل الكلى والتالسيمي .5

  5،7مختبر طبي وأشعة                                                         .6



  14

  2،7مراكز لرعاية األمومة والطفولة                                            .7

  4،6                 مراكز للعالج الطبيعي                                    .8

  2،6               توفير قابالت قانونيات مدربات  ومؤهالت             .9

  1،6                       مراكز للعالج واإلرشاد والنفس واالجتماعي      .10

  4،5مراكز جراحية                                                            .11

   1،9                              – الدرجة الثانية –لبنية التحتية  جانب الخدمات العامة وا

   3،9لعمل على خلقة فرص العمل                                                1 .1

  2،9توفير شبكة كهرباء                                                           .2

  4،8ت                                       توفير مكب للنفايات وحاويات وسيارا .3

  8توفير شبكة المياه                                                               .4

  8،7توفير مشاريع إنتاجية                                                         .5

  7،6                         تعبيد                                               .6

  3،6توفير شبكة مجاري                                                          .7

   2،6توفير مركز إطفائية                                                          .8

      4,9     توفير اإلسعاف                                                          .9

  4،8                                             -الدرجة الثالثة -الجانب التعليمي        

   7،8توفير التبرعات المدرسية والقرطاسية                                           .1

  4،8    توفير المنح المدرسية                                                      .2

    ،7توفير كوادر تعليمية مدربة ومؤهلة من نفس المنطقة                            .3

    7,5إضافة صفوف مدرسية                                                        .4

  2،7إنشاء رياض أطفال                                                           .5

  1،7دة                                                           بناء مدارس جدي .6

  7توفير مكتبة                                                                  .7

  9،6توفير مراكز لتعليم الكمبيوتر واإلنترنت                                       .8

  7،5                                        تعبيد ساحات المدارس               .9

  9،4توفير مختبرات مدرسية                                                     .10

  

  2،7                                  -الدرجة الرابعة-الجانب االجتماعي والثقافي   

  4،8                  توفير مراكز للعناية بالطفولة                          .1

  3،8)                                          نوادي (توفير مراكز شبابية  .2

  7 ،9توفير دورات تربوية وتثقيفية للجنسين                                   .3

  8،7إنشاء مراكز للتدريب المهني للجنسين                                    .4

  4،7مة                                                     توفير مكتبة عا .5

  3،7توفير مركز نهاري للمعاقين                                            .6

  7،6إنشاء مؤسسة لأليتام                                                    .7

  4،6                  إنشاء مراكز للكمبيوتر واإلنترنت                     .8

  

   5,8                                     - الدرجة الخامسة -ا لجانب الزراعي     

  8 توفير األسمدة والمبيدات                                               .1

  6،7 التسويق الزراعي                                                      .2

  7،6 الزراعي                                                      اإلرشاد .3

  6 إقامة مشاريع زراعية                                                  .4

    6 شق الطرق الزراعية                                                   .5

                              توفير البذور المحسنة                            .6
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  :وقد حصلت االحتياجات التي لم تصنف كأولويات على النسب التالية �

  5,5توفير فرص العمل                                                     .1

  5,4المشاريع اإلنتاجية                                                     .2

  5,1                                                  المعاقين             .3

  4 المجال البيئي                                                          .4

  

  3,3المجال اإلعالمي                                                              

  

  أفكار واقتراحات
ع حسب ما ترونه مناسبا في ضوء االحتياجات الطارئة لمجتمعكم ؟                                                            هل ممكن ان تقترحوا أفكار ومشاري •

  :   باإلضافة إلى ما ذكرمن احتياجات لكل منطقه أضافوا احتياجات قد تكون مشتركة للمنطقة كما يلي 

  )1(رقم  فكرة مشروع مشترك 

مركز صحي شامل يشتمل على مركز طوارئ وسيارات إسعاف وتوليد ومختبر كامل وقسم أشعة ، بحيث يكون هذا المركز مجهز بكافة الطواقم                      

 :أما المكان المقترح القامة مثل هذا المشروع حسب رأي المـشاركين فهـو              . المدربة والمؤهلة واألدوات والمعدات واألجهزة واألدوية الالزمة      

  .حوارة / بيتا / جماعين 

  )2(فكرة مشروع مشترك رقم 

مشاغل الخياطة والتطريز والنسيج واإلنتاج الحيـواني والتـصنيع الغـذائي والبيـوت            : توفير مشاريع إنتاجية تعمل على خلق فرص عمل مثل          

  .ي يمكن للمستفيدين الوصول إليها بيسر وسهولة والمكان المناسب لهذه المشاريع هو القرى المركزية في المنطقة الت. البالستيكية وما شابه

   )                                                                         3(فكرة مشروع مشترك رقم 

  .حوارة / ا بيت/ عقربا / جماعين : والقرى المرشحة هي . مراكز للمعاقين خاصة أنه يعيش في المنطقة عدد كبير منهم وبمختلف اإلعاقات

   

 كما تم التطرق للمخاوف ومصادر القلق من تنفيذ هذا المشروع ، وقد أثار المشاركون مداخالت مختلة ركزت على عدد من المخاوف من أهمها                        •

:  

  الحصول على تراخيص من الجهات المختصة .1

   وجود مساهمة مالية من السكان والتي قد تطلبها منهم الجهات الداعمة  .2

  ية العالية قد تحول دون تنفيذ المشروعالتكلفة المال .3

   جغرافية المنطقة ال تتناسب كل المشاريع .4

  معارضة بعض أصحاب األراضي المقام عليها المشروع  .5

  معارضة السلطات اإلسرائيلية  .6

  قلة المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة .7

  صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الظروف الحالية .8

  يزات واآلليات الخاصة بالمشروع للمنطقةصعوبة وصول التجه .9

   الفترة الزمنية الطويلة للمشروع .10

   قد ال تتوفر كوادر وطواقم فنية في مثل هذا الظروف .11

   إذا كان المشروع بخصوص المياه فقد ال يتوفر مصدر للمياه في المنطقة أو يستولي عليه الجانب اإلسرائيلي .12

  نما يناسب توجهات الجهة الداعمةالمشروع قد ال يناسب المنطقة المعنية وا .13

  اعتداءات المستوطنين على العاملين في المشروع أو المنطقة المقام عليها .14

  0بعض المناطق ال يوجد بها أي تخوف .15

  

  المعوقات والصعوبات 
حدا ، لم نكن بعيدين عن هذه المعاناة في     نظرا للظروف الحالية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والتي تعتبر غاية في القسوة والتعقيد والتي لم تستثني أ                

كافة مراحل العمل ال سيما فيما يخص التنقل في المنطقة لمقابلة الحاالت الدراسية واألشخاص الذين يشكلون نخبة المجتمع ، وما واجهناه أثناء مقابلة                       

من ياصيد كان من أصعب مراحل العمل واضطررنا خاللها مـن           الحالة الدراسية الثانية في صرة ومقابلة السيدين فايزالتالوي من تل وهشام الظاهر             
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سلوك طرق وعرة وطويلة وتسلق جبال شاهقة ، ولم نسلم كذلك من الجنود الذين احتجزونا أكثر من مرة على الطرق الترابية وأطلقـوا الرصـاص                         

  .بيوتنا بعد المساءباتجاهنا ، ومن هنا كانت كل مقابلة تأخذ معنا يوم كامل ومعظم األيام كنا نرجع إلى 

ولم يكن األخوة المدعوون بعيدا عن هذه الصعوبات ، فمنهم من غادر بيته الساعة الخامسة والنصف صباحا ليتمكن من الوصول فـي الموعـد                         -

ة المحدد ، وآخرون اعتذروا عن الحضور في الدقائق األخيرة لمنع التجول الذي فرض على المنطقة كما حصل مع سيدة مدعوة مـن عـصير                       

  .الجنوبية والتي خاف عليها أهلها من العبور لتلك المنطقة فمنعوها من المغامرة 

 ولن ننسى السادة الذين يمثلون المنطقة الشمالية للمحافظة ،  حيث تم التنسيق معهم قبل الورشة بيومين  والتأكيد عليهم مرة أخرى ليلة الورشة ،  -

عدما وصلوا حاجز بيت فوريك تم احتجازهم ألكثر من ساعة ليمنعوهم في النهايـة مـن تجـاوز                  وتأمينهم بسيارة من أماكن سكناهم ، ولكنهم ب       

  . الحاجز العسكري ، وقد كنا على اتصال مستمر معهم إلى حين عودتهم إلى بيوتهم عصرا بسالم 

  . سرائيلئة واضطر للسفر إليه كما اعتذر أيضا تاجر من قرية قريوت في أخر ساعة لمعرفته بموعد محاكمة ابنه في أحد السجون اال -

وقد حدث تشويش معين في ترتيب القاعة المعدة لنا نتيجة لكون النادي وقاعاته مقرا مؤقتا لجامعتي النجاح والقدس المفتوحة وعلى أثره تم إلغاء                        -

 اإلرباك ولكننا تغلبنـا عليـه وسـارت        محاضرة لجامعة النجاح لم يكن أصال من المقرر إقامتها باالتفاق مع إدارة النادي ، فكان هناك نوع من                 

  . األمور بعد ذلك بحال أحسن 

وأن انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من يومين والهاتف ألكثر من أسبوع من قبل الجيش والمستوطنين قد شكل عائقا كبيرا أمامنا خاصة أننا كنا                        -

 في مرحلة التنسيق والتحضير للمقابالت من جهة ، وطباعة التقارير والمحاضر من جهة أخرى ، ومع ذلك تغلبنا على هذه العوائق والصعوبات، 

  .وكان همنا أن تبقى مؤسستنا في قمة االلتزام والعطاء وأن نبقى عند حسن الظن والثقة 
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   )1( مقابلة رقم  

  عقربا رئيس بلدية

  عقربا  / غالب ميادمة

  
   م2002 /10 / 13 الموافق األحدتمت هذه المقابلة يوم 

  بداية لو تعطينا فكرة عن حضرتك ؟ •
 . م1997ي حاصل على دبلوم محاسبة من كلية المجتمع العصرية ، وأرأس البلدية منذ عام  غالب ميادمة في األربعين من عمر-

 فكرة كاملة من ما دار في الورشة المركزة واألولويات العامة التي حددتها وكذلك األولويات الفرعيـة تـم                   إعطائهبعد   •

اركين وأظهرنا له كافة النـسب لهـذه         كافة الجوانب بالتفصيل وعلى الدرجات التي حصلت عليها من المش          إلىالتطرق  

 :األولويات المختلفة حسب أهميتها وطلبنا منه التعليق على ذلك 
 أنا كمسؤول عن جانب الخدمات والبنية التحتية في المجتمع بكافة أشكالها من مياه وكهرباء وطرق وتعليم أميل للتحيز لمثل هـذه الخـدمات                        -

ن واحتياجاتهم المستمرة لمثل هذه األساسيات ، وهذا ال يعني أنني غير مهتم بتلك الجوانب  فمثال                 خاصة أنني على تماس مباشر مع المواطني      

 كأولويـة  فإنني، ومن هنا  % 100 أن شبكة المياه تخدم المواطنين  إالمن السكان    % 30مع أهمية وضرورة المركز الصحي الذي قد يخدم         

هذا من جانب ومن جانب آخر فان العمل في مثل هذه ،  حسب أهميتهااألمور األخرىطلع آلي  نتاإلمكانية توفرت إذاأعنى بهذه الخدمة ولكن 

 والخدماتية وتشغل األيدي العاملة مع األخذ باالعتبار أن هـؤالء هـم             اإلسكانيةالخدمات للبنية التحتية توفر فرص عمل من خالل المشاريع          

هورت أمورهم بعد انتفاضة األقصى ، وبهذه الطريقة نخدمهم بشكل عملي، كذلك فـان              الشريحة التي يعتمد عليها المجتمع الفلسطيني وقد تد       

مثل هذه الخدمات يستفيد منها المواطن على المدى البعيد وتبقى االستفادة قائمة وشاملة، وأقول أن المختبر الطبي مثال مهم ولكن شبكة المياه                      

 ليش ما وفرتش عيادة للكلى بس بقولي ليش ما وفرتليش كهربـا ومـي               وبقوليما بيجيش   "  كان شخص مريض بالكلى      وإذاوالكهرباء أهم   

 "  ومدرسة وشارع

 برأيك كمسؤول بلدية كيف ترتب األولويات الرئيسية التي وردت في الورشة ؟ •
 ـ الخدمات والبنية التحتية أعتبرها أولى األولويات من شبكة الكهرباء  والمياه والطرق والنفايات 1

لتعليمي أرجحه في المرتبة الثانية ألنه يعتبر أيضا نوع من البنية التحتية ، وببناء المدارس يكون هنـاك تـشجيع علـى البنـاء      القطاع ا -2

 .والتطوير وبالتالي تشغيل األيدي العاملة واستفادة الجميع من ذلك 

سيع لما هو قائم وليس بناء جديد وقد تختلف  الموضوع الصحي ولكن حسب ما أرى على األقل في نطاق بلدتي أن يتم التطوير والتو-3

 .األمور لقرى هنا وهناك ألنه أنا عندي عيادة جاهزة 

 . الجانب الزراعي ولكن يجب تطوير هذا المجال والعمل على تهيئته ليقف على رجليه -4

 النهاية يعتبر هذا الجانب نوع من الترفيه فأنا  بالنسبة للجانب االجتماعي والثقافي أقول أن األصل أن توفر األساسيات التي ذكرت ألنه في-5

 . ال أستطيع أن أقول للعامل الذي ال يستطيع توفير األكل ألوالده تعال وتنزه أو مارس هواياتك المفضلة

  ما هو ردك على مخاوف الورشة التي ذكرها المشتركون فيها في حالة نفذت هذه المشاريع ؟ •
كان ليس فيها أي نوع من المبالغة أو الخطأ واألصل أن يساهم المواطن في جزء ولكـن حـسب خطـة                     بخصوص المساهمة المالية من الس     -

مدروسة وعملية وتناسب الوضع االقتصادي للسكان والظروف الحالية وأن تكون بشكل متوازن  فهناك عائالت فعال ال تـستطيع أن تـوفر                      

 يدفعوا فـي وقـت      حتىملة بخصوصية متميزة لكل منهم وذلك بجدولتهم في قوائم           المعا إلىاألكل ألوالدها  ومابقدروش يساهموا وهنا نلجأ        

   .الحق وحسب ظروفهم الخاصة

 نعم هذا التخوف قائم وخاصة في موضوع المياه ولكن األصل أن هذا التخوف ال يكون اإلسرائيلية بخصوص التخوف من معارضة السلطات  -

 لو كان هناك ضغوط فعلينا أن نعمل على حلها خاصة أن المؤسسات الخاصة المعنية بتنفيذ هذه نتراجع حتى عائق أو رادع وأن ال نحاول أن    

 مـع   اإلنسان هي مؤسسات ربحية وتجارية وعلينا أن نضغط بكافة االتجاهات من المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق                إسرائيلالمشاريع في   

 .العلم أن المياه أصل الحياة 

 .ها من الخدمات ال أعتقد أن هناك أي تخوف وال يجب على المواطنين أن يتخوفوا بالنسبة للكهرباء وغير -

.                                                                                     بتنحل بالتعاون والتخطيط المشاكل اهللا كلإنشاء للمشاريع الثانية بالنسبة •

  معينة في المنطقة ؟ ونشاطاتمشاريع هل هناك أفكار أو اقتراحات ل

 أعتقد أن كل بلد يجب أن يكون فيها مركز صحي خاص باألمور العادية واليومية مثل األسنان ومشاكل األطفال وغيرها وال يجب أن تتركـز             -

 . طقة متوسطة تخدم المجتمع ككل مثل هذه الخدمات في بلد دون غيرها أما بالنسبة لعيادة غسيل الكلى مثال ال مانع أن تكون مركزية في من
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 والتشغيلية خصوصا للسيدات ال مانع أن تكون متركزة في قرية وتخدم كافـة القـرى المحيطـة بحيـث تكـون                      اإلنتاجيةبالنسبة للمشاريع     -

ون لديها مشروع   المواصالت سهلة ومتوفرة وعلى سبيل المثال قرى عقربا وأوصرين ويانون ودوما ومجدل بني فاضل كمنطقة واحدة أن تك                 

  . واحد وهذا ينطبق على القرى المجاورة  وأفضل أن تكون في منطقتنا أربع مراكز لمثل هذه المشاريع إنتاجي

 الخارج فمثال هناك أشخاص لديهم      إلى تحسين أحوال المزارعين واالهتمام بالتسويق خصوصا وذلك لفتح المجال أمام هؤالء لتسويق منتجاتهم                -

 الزيت وال يستطيعون تصريفها فالتنسيق ضروري مع كافة الجهات لتسهيل عملية التصدير وهناك شيء آخر فترى أن أحد كميات مكدسة من

 .اإلنتاجية التجار يشتري ويربي كميات كبيرة من األغنام ويفاجأ أن األغنام تستورد من الخارج وتباع بسعر أقل وهذا يؤثر على 

 موجودة  أوأنهاورشة كانت في مستوى مقبول وطبيعية في عرضها أو أن هناك اقتراحات لم تذكر               هل ترى أن الجوانب التي طرحت في ال        •

 على الواقع والناس ال يعرفوها ؟

 أنا كانسان مسؤول عن الخدمات أرى أن موضوع الخدمات في ورشتكم نال حقه وزيادة ولكن بالنسبة لمجال الطفولة واألمومة قد ال أهتم بها                -

  . معينة احتياجات تختلف عن األخرىأو شريحةا  تهتم لها النساء واألمهات وبمعنى آخر لكل منطقة كثيرا بقدر م

 أنتم كبلدية لكم عالقة مباشرة في التعليم والمدارس هل الحظت أن الطالب غير قادرين على توفير قرطاسية أو دفع الرسوم ؟ •

في النهاية بعد ما يصادق عليها من نقابة العمال الحظت أن الغير قـادرين علـى                 اإلعفاءاتمن خالل موقعي وخاصة أنا الذي أصادق على           -

 المدرسية ألنه في النهاية يكون على حساب المدرسة ومصاريفها فالمدارس بهذه الحالة           اإلعفاءاتوأنا لست مع توجه      % 20الدفع ال يتجاوز    

اء والمياه والهاتف وغيرها واألصل أن يكون التوجه هـو تقلـيص            سوف تعاني من نقص في األلواح والخدمات األخرى ومصاريف الكهرب         

 . الكامل فالمدرسة بحاجة آلي مصاريف اإلعفاءالمدخولية وليس 

 كبلدية وتود أن تضعها في مشروع معين فما هو المشروع الذي تقترحه ؟  $ 10000لنفرض أنك حصلت على  •

 مبلـغ   إلىأتمشى مع المبلغ وال شيء يقيدني على عكس مشروع المدرسة التي تحتاج             المبلغ متواضع وأرى أن أزفت به شارع ألنني سوف             -

  .كبير وعمل متواصل ومع أن أولوية البلدية مدرسة لكن هذا المبلغ يبدل هذه األولوية حسب حجم المشروع 

  

  

  

  

  )4(مقابلة رقم  

  مدير شركة خاصة
  ياصيد/ هشام الظاهر

  

  .  م 2002 / 10 / 15موافق تمت هذه المقابلة يوم الثالثاء ال •

  :    تم إعطائه فكرة مفصلة عن ما دار في الورشة المركزة وما خرج به المشاركون من نتائج وأولويات ومخاوف وطلبنا منه التعليق عليها 

  هل أنت متفق مع األولويات التي طرحتها الورشة وكيف ترتبها ؟  •

مشاركون كأولوية وهنا أختلف معهم ألنها يجب أن تكون في مقدمة األولويات ألنـه              أرى أن المشاريع اإلنتاجية لم يرشحها األخوة ال        -

من خاللها تخف حاجات اإلنسان األخرى ، فعندما يعمل الشخص يبقى تأمين كافة الخدمات الخاصة فيه أمرا ثانويا ، وأعتقـد أن أي                

عا سوف يختار الشيء الذي يوفر لـه مـصدر           نعجة أو يبنى في منطقته مركز صحي ، قط         20شخص يطرح عليه أن يحصل على       

  .رزق ألنه يحتاجه باستمرار وبالتالي أضع المشاريع اإلنتاجية في المرتبة األولى 

بناء على الوضع الحالي واألحداث الصعبة واالغالقات المستمرة وخاصة أن الناس  بيقدروش يصلوا للمستشفيات أعطي هذا الجانب                   -

قترحوه األخوة من أولويات فرعية خاصة توفير سيارات اإلسعاف على مدار الساعة للحاجة الماسة فعال درجة ثانية ، وأثني على ما ا

  .لها في هذا الوقت 

 الجانب الزراعي درجة ثالثة خاصة أن منطقتنا زراعية واعتماد نسبة كبيرة من السكان مرتبطة بالوضع االقتصادي ولـيس علـى                     -

 االهتمام بهذا القطاع الحيوي وبكافة أشكاله ، وعلى رأسها حل كافة المشكالت المتعلقـة بهـذا   العمل في إسرائيل ولذلك يجب أن يتم  

الجانب كما تطرق لها األخوة في الورشة وبالذات التسويق الداخلي والخارجي والعمل على فتح أسواق جديدة  وما تنسوش انه اليوم                     

  .موسم زيتون والزيت متكدس عنا ومش عارفين نصرفه  

ع الجانب الخدمي بالدرجة الرابعة ألنه في النهاية هذا ا لجانب جانب مهم ويالمس حاجات الناس على الدوام وهناك الكثير مـن                       أض -

الخدمات التي يحتاجها السكان  من الكهرباء والمياه والمجاري وغيرها ويجب أن تحصل هذه المشاريع علـى االهتمـام والمتابعـة                     

  .لين وأن تنفذ بسرعة وليس كما هو الحال عليه اآلن الالزمة من المعنيين والمسؤو

 الجانب االجتماعي والثقافي أرجحه في الدرجة الخامسة الفتقار هذه المجتمعات لمثل هذه الخدمات التي  هي أصال مهمة وضرورية                    -

  .لكافة شرائح المجتمع ، من العناية باألطفال والمعاقين وتوفير مراكز كمبيوتر وغيرها 
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ع تقديري للجانب التعليمي إال أنني ال أراه يشكل أولوية على األقل في منطقتنا ألنه فعليا التربية قائمة في دورها على أكمل                       وهنا وم  -

  .وجه وبالعكس يوجد عندنا الكثير من الصفوف المدرسية الفارغة 
  

  هل لديك أفكار أو مشاريع تود اقتراحها ؟  •

احا كبيرا خاصة أن سكان المنطقة يهتمون بتربية األغنام ولديهم المعرفة الكاملـة فـي          مصنع ألبان في المنطقة وهذا سوف يحقق نج        -

  .التعامل معها 

 جمعية لتسويق المنتجات الزراعية المختلفة ، وأن تجبر هذه الجمعية على شراء الكميات المنتجة وبسعر ثابت وهذا األمـر يـشجع                      -

  .المزارعين على اإلنتاج الزراعي 

  وف التي طرحتها الورشة ؟ ما رأيك بالمخا •

 ال أعتقد أن هناك تخوفات وال من أي ناحية اذا نوينا أن نعمل فعال  إال اذا طلبت المؤسسات الداعمة مساهمات مالية عالية جدا ليست بالشكل                          

  .المناسب 

  ما هي المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة ؟  •

  .اإلغاثة الزراعية لها نشاطات في مجال الزراعة  -

   جمعية الشبان المسيحية فقد دربت النسا على على مشاريع نسوية صغيرة  -

  هل من إضافات معينة تحب أن تنوه لها ؟  •

  . أقدر وأعتز بجهودكم وبمؤسستكم ، ولكن أتمنى أن تترجم هذه األفكار إلى واقع عملي 

  هشام الظاهر  •

  مهندس طيران مدني  -

   متعدد النشاطات االجتماعية في المنطقة  -

   سنة 34 -
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   )3( مقابلة رقم 

  محاضر في جامعتي النجاح والقدس المفتوحة

  تل  / فايز التالوي 

   

  . م 2002  / 10 / 14تمت هذه المقابلة يوم االثنين الموافق  �

  ولويات ؟ بعد إعطائه فكرة مفصلة عن ورشة بيتا ، واألولويات التي خرجت بها ، ما هو رأيك فيما دار في الورشة؟ وكيف ترتب هذه األ �

أعتقد أنها المست فعليا االحتياجات المجتمعية التي تحتاجها المنطقة ، وهنا اختلف معها في تحديد درجة أهميتها، وأرى أن أهم مـا                       -

يجب التركيز عليه هو الناحية االقتصادية وهنا أدمج الجانب الزراعي مع المشاريع اإلنتاجية التي لم تطرح كأولوية من قبل الورشة ، 

ن هذه الناحية هي األساس في حياة المواطنين ، خاصة في هذه المرحلة ، ومن خاللها تستطيع أن توفر جميع النـواحي المتعلقـة                        أل

بحياة الناس ، وللتركيز على هذه الناحية يجب االهتمام بكافة الوسائل التدريبية والتثقيفية واإلرشادية التي تخص المجال االقتـصادي                   

حسين الوضع الزراعي من استغالل لمياه األمطار لالستفادة منها في اإلنتاج الزراعي وإيجـاد حلـول لمـشكلة                  األول ت : باتجاهين  

التسويق الزراعي وخاصة األسواق الخارجية ، وهناك العديد من اإلمكانيات التي يمكن أن تستخدم لتطوير هذا القطاع ، منها اهتمام                    

ذا الحقل الحيوي ، ولدينا من الخبرات والكوادر ما يكفي ، وبالنسبة لالتجاه الثاني فيتمثل               الحكومة وتضافر الجهود والرغبة في تقدم ه      

بالجانب التصنيعي وأركز هنا على الصناعات الصغيرة والمنزلية والتي قد تكون مناسبة أكثر للمرأة ومنها مشاريع التراث كالمالبس                  

ية النحل واألغنام والحمام واألرانب ، وهنا أوكد على األرانب والحمام ولكن            التراثية والتطريز والتحف وغيرها ، وكذلك مشاريع ترب       

بطريقة علمية ومدروسة ، كذلك ترشيح المواد العطرية وزراعتها وعلى علمي أن هذا المشروع غير موجود في فلـسطين ، وهـذه                      

دراسة موضوعية وتدريب وإشراف ومتابعة وهنا      المشاريع قد توفر دخال كبيرا لألسر وتوفر فرص عمل مناسبة ، ولكنها تحتاج إلى               

أقول أن نعلم هذه العائلة على كيفية اإلنتاج أفضل من أن نقدم لها مساعدة وننساها ، واستكماال لهذا الموضوع يجـب عقـد دورات                        

اصـة فـي هـذه    توعوية في األسرة والمدرسة والجامعة وكل مؤسسة نعلمهم ونوجههم فيها ماذا يعملون وأي مشروع يختارون ، خ          

  .المرحلة ألننا في أمس الحاجة لمثل هذه المشاريع لتغطية هذه االحتياجات الطارئة 

الصحة من الضروريات الملحة لنا خاصة في هذا الظرف العصيب والقاسي ، ومن الطبيعي أن نهتم بأمورنا الصحية فالجسم الـسليم      -

ر وننجز ونمارس حياتنا وبالتالي تفتح أمامنا كافة مجاالت الحياة ومن هنا في العقل السليم ، ونحن عندما نكون أصحاء نستطيع أن نفك

يجب التركيز على هذه الجوانب واعطائها كامل األهمية ، وحقا أننا نعاني من مراكز صحية هزيلة يزورها الطبيب يوم في األسبوع                     

وفي الظروف الحالية يجب أن يكون البديل فـي مجـال           وهذا طبعا ال يكفي ، وأيضا ال يوجد فيها أي نوع  من الخدمات واألدوية ،                 

الصحة للقرى المختلفة بأن تتركز بعض المؤسسات والكوادر واألجهزة الطبية في القرى المركزية وأقترح أن تكون هـذه الطـواقم                    

  .محتوية على قدرات وإمكانيات مناسبة من سيارات وغيرها ليتمكنوا من خاللها زيارة كافة القرى النائية 

 الجانب االجتماعي والثقافي أرى أنه مهم جدا ألنه يحدد آفاق واسعة للناس وأركز هنا على أن يتركز بالدرجة األولى على النـدوات    -

والمحاضرات والنشرات والورشات التي تعنى بتوعية كافة شرائح المجتمع ومختلف األعمار والمستويات ، وأن نعلمهم على العمـل                  

  .باإلضافة إلى القيم األخرى واإلنتاجية واالنتماء 

  .أعطي الجانب التعليمي أولوية رابعة وهذه المسألة محسومة ألنه عمليا تقوم التربية بدور فاعل ومع ذلك نحتاج إلى بعض التطوير  -

 ، وأركز على     أما الجانب الخدماتي وهنا أرى أنه ال بد من توفير كافة الخدمات األساسية للمواطنين والخدمات طبعا معروفة للجميع                  -

االهتمام بموضوع المياه وأن نهتم قليال بحفر اآلبار واستغالل مياه األمطار وتوصيلها إلى البيوت وبالتأكيد أن هذا األمر يعمل علـى                     

هاء تحسين الوضع االقتصادي والزراعي ويساعد على إقامة بنية تحتية قوية وذلك باالستغالل األمثل للمياه ابتداء من نقطة المطر وانت    

  .بالمجاري التي يجب أن تنقى مرة أخرى وتستغل 

  ما رأيك بالمخاوف التي طرحتها الورشة ؟  �

 المشاريع والخدمات في القرى ليست بحاجة إلى هذه التراخيص ، وتستطيع الجهات الرسمية وحتى الفعاليات المختلفـة                  –التراخيص   -

مات قانونا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ال أعتقد أن إسرائيل ستمانع              أن تقوم بمتابعة وتنسيق  واحتضان مثل هذه المشاريع والخد         

  .في إقامتها بل على العكس 

 أنا أقول أن الشعب الفلسطيني واعي ومدرك لكافة األمور وأعتقد أن من يعترض على المساهمة ال يشكل إال نسبة     –المساهمة المالية    -

م األمور ويساهم الناس كمجتمع محلي ولدينا اإلمكانيات والطاقـات التطوعيـة            قليلة من السكان ، ونحن مجتمع مترابط وكريم وستت        

  .الهائلة ، وهذه يجب استغاللها في كافة المجاالت 

 ال يوجد قرية صغيرة أو حتى تجمع ليس فيه جمعية خيرية أو جمعية تعاونية وعلينا أن نتعاون مع الجهات                    – قلة المؤسسات األهلية     -

  .وجد مؤسسة أو جمعية أعتقد أنه من السهل حل هذه المشكلة بالتنسيق مع المؤسسات العاملة في الميدان الرسمية ، وإذا لم ي
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 نستطيع التغلب عليها بسهولة بأن نجمع كل تجمع سكاني يسهل الوصول إليه ونركز مشاريعنا فيـه                 –صعوبة الوصول إلى المناطق      -

  .يه إلى حين االنفراج من منطقة فننقل أو نوسع نشاطنا ف

  . ليس فيها أي مشكلة – صعوبة وصول اآلليات  -

 ليس هناك مشكلة وبالتدريب والتأهيل والمتابعة تنحل هذه المشكلة إن كانت موجودة أصـال فأهلنـا مليئـون بـالخبرات                     –الكوادر   -

  .والطاقات 

  . يفضل أن تكون هذه المشاريع في القرى التي يبعد عنها هؤالء –المستوطنون  -

  شيء معين ؟ هل تود إضافة  �

  .مساعدة الناس في دفع األقساط المدرسية والجامعية وليس للفقراء فقط وانا بصفة عامة إال من يرفض  -

 المنح والقروض أن تكون على شكل مشاريع وليس مساعدة مالية وحسب ، وأن نعلمهم ونساعدهم في اختيـار واقامـة المـشروع                       -

  .المناسب

  .ة المشاكل المتعلقة بالموضوع وكذلك التسويق الداخلي  االهتمام بالتسويق الخارجي وحل كاف -

 فلسطين غنية بطبيعتها الجغرافية ، وهنا أعتقد أن كل منطقة تتميز عن غيرها بشيء معين ومن هنا يمكن إقامة مشاريع خاصة فيها                       -

لمربى ، وقرى تل وصرة تشتهر      قرى عصيرة وسبسطية وبرقة وغيرها تشتهر باللوزيات وبالتالي يمكن صناعة كافة أنواع ا            :  مثال

بالتين وهنا يجب التركيز على صناعة القطين ألنها مادة مهمة ، ويصدر اإلنتاج الفائض إلى الخارج ، ناهيك على أنه عنـدما تزيـد      

  .اإلنتاجية تزيد المنافسة وتزدهر العملية االقتصادية للجميع

  فايز التالوي �

  .مفتوحة محاضر في جامعتي النجاح الوطنية والقدس ال -

  . مهتم في مجال البيئة  -

  . حاصل على ماجستير علم اجتماع ، ليسانس حقوق ، دبلوم زراعة  -

  . حاصل على عدة دورات في التربية والفلسفة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية وحماية البيئة  -

  . له كتب منها بيروت تصرخ وشعب لن يموت  -

األردن ،  / مدير دائرة التعليم المستمر وخدمة المجتمع ، وأمين سر مجلس جامعة اإلسـراء               مدير العالقات الثقافية والعامة ، ونائب        -

  . سابقا

  .  مدير أبحاث ومشرف الوسائل التعليمية في الجامعة األردنية ، سابقا -

  

   )2( دراسة حالة رقم  

  صرة / أم محمود 

  مقدمة 
 سنة ، يعيشون في بيت متواضع جـدا  11سنة والبنت 14نة ، وهي أم لطفلين الولد عمره  س34 سنة وتبلغ من العمر 11هذه الحالة المرأة أرملة منذ    

  .يتكون من غرفتين ومنافعها في قرية صرة القريبة من مدينة نابلس 

  

   نص المقابلة 
  ربة بيت سنة  34مع األم   

 فش فيه أثاث وال أجهزة كهربائية مثل غسالة  تلفزيون وصعب بنعيش من أهل الخير وبنوخذ شوية مساعدات من الشؤون ، وبيتنا زي ما انتوا شايفين

انو نوفرهم فيا دوب نوفر المتطلبات األساسية للعيش ، وبنتي بتعاني من طول النظر وهي بحاجة لنظارة وعالج لعينها ، وأنا عندي ترسبات كلـسية                         

لرجل وما بقدرش أشتغل وأشكو من تضخم في الغدة اللمفاوية ، وهـاي             في ا )  فالت فوت   ( في المجاري البولية وألم متواصل في الظهر ألنه عندي          

جميعها بحاجة إلى عالج ومصاريف ، والصراحة اني بقدرش أروح على الصحة لصعوبة المواصالت وتكلفة العالج العالية كمان التأمين بلبيش جميع 

  .العالجات وهاي عندي مشكلة

   األوالد في المدرسة ؟ وتضيف هذه األم على سؤال كيف تدبرتوا أمور �

األوالد بحاجة لمصروف مستمر وقرطاسية ومالبس وأنا مش قادر أوفرها الهم والرسوم دفعتها الشؤون والديون متراكمة علينا ألنه الدخل يـا                     

نها بتشعر في النقص سيدي يغطي الكهربا والمياه والغاز ، وبنتي بتنحرج مني خصوصي لما أروح أزورها في المدرسة وأسأل عنها فبتعاتبني إ

ألن مالبسي مش وال بد وبتقول الزم تلبسي مالبس أحسن من هاي ، ونفسية البنت غير مستقرة وبتخاف اني أتزوج خاصة بعد زواج زوجـة                         
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تعالي خالها بعد ما مات وبتقولي ماتتركينيش ، وعشان ما يشعروش أوالدي بأي نقص أضع األكل الهم وأشغل نفسي قدامهم حتى ما يقولوليش                       

  .وكلي وعشان يشبعوا وبعدين أوكل بعدهم 

  شو برأيك بلدكم بتحتاج من خدمات  ومشاريع ؟  �

  تعبيد الشوارع  -

   المياه  -

   عيادة صحية  -

   مجاري  -

   المدارس مع أنها ال تعرف مدى احتياجاتها بالضبط  -

   األطفال اللي زي أوالدك شو بحتاجوا من خدمات في البلد ؟  �

  حديقة يلعبوا فيها  -

  مركز كمبيوتر   -

  في عندكم مؤسسات بتقدملكم خدمات في المنطقة وشو بتقدم ؟  �

 فش عنا زي هاي المؤسسات بس بيجينا مساعدات طارئة واحنا بنحصلش على حصة كاملة ، وما عمرش اجت مؤسسات وقالت الزم انـساعد                       

ت اذا اجت مساعدات ببدوا العمال علينا في أخذ المونة ، مـع انـه   األرامل أو حتى العمال اللي كانوا يشتغلوا في اسرائيل ونشغلهم وفي هذا الوق   

  .                  المجنزرة كسرت زاوية البيت وما بقدرش أصلحها وما حدش صلحها 

   كيف ترتبي األولويات  حسب رأيك   �

  .ألولى عيادة صحية ألنه أنا بتغلب في عين بنتي وفي مرضي وبقطع جبال هاذا اذا بدي أروح ، الدرجة ا -

  . درجة الثانية الجانب الخدمي فبنا مي وشوارع ومجاري ألنه بتغلب لما نجيب المي من اآلبار اللي في الجبال   -

  . الدرجة الثالثة االجتماعي انه نعمل حديقة لألوالد ونعلمهم الكمبيوتر ويلعبوا الرياضة  -

  . الدرجة الرابعة يهتموا في المدارس ويعلموا األوالد  -

  .في الزراعة  يهتموا  -

  لو نفذنا هاي المشاريع اللي ذكرناها برأيك في مخاوف معينة ؟ �

  .بالنسبة للمياه اليهود بيجوزيمنعوا ألنهم بدهم المياه  -

  . الشوارع والمدارس احنا بنساهمش فيها  -

  . انه التنفيذ يطول كثير  -

  شو الخدمات الموجودة في البلد ؟  �

  .مدرسة  -

  .كهرباء  -

   . محالت تجارية خفيفة -

  . وباقي األمور بنجيبها من تل  -

   طالب سنة    14 مع االبن     

  شو انتم بتحتاجوا في البيت والمدرسة والبلد ؟  �

  .في البيت فش عنا تلفزيون وبنا كمبيوتر زي باقي األطفال  -

  .احنا بنا نلبس زي الناس  -

   طالبة سنة  11مع البنت 

  .وضع دار سيدي صعب وما بقدروش يساعدونا 

  . شهور 6بحاجة الى نظارة كل  أنا  -

  . بخاف كثير من الليل  -

  مالحظات فريق البحث.   بنا كمبيوتر وتلفزيون  -

  .وضع األسرة غاية غي التعاسة والبؤس -1

  . األطفال محرومون بكل معنى الكلمة  -2

  .    م 2002 10 / 12تمت المقابلة يوم السبت الموافق  �
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   )2( مقابلة رقم 

  حواره/ ناشطة نسوية 
  ية عودةخير

  

   م2002 /10 / 13تمت هذه المقابلة يوم األحد الموافق 

  من هي خيرية عودة •

 سنة أنهيت الثانوية العامة وحاصلة على عدة دورات من طاقم شؤون المرأة ، مركز المصادر ، اللجان 45أنا امرأة من حواره عمري  -

مبدرة ، وأعطي عدة دورات في  المنطقة عن وسـائل االتـصال            النسوية ، أعمل كمدربة لمعلمات منطقة الشمال مع مركز الطفولة ال          

 م ، وعملت عـدة دورات مـع اتحـاد    82والجندر والتثقيف الصحي وغيرها ، وأنا عضو في لجنة المرأة للعمل االجتماعي منذ عام              

 في لجنة المـرأة فـي       الشباب ،  وعضوه هيئة عامة في جمعية حواره الخيرية ، وعضوة في لجنة الشهيد علي أبو طوق ، وعضوة                   

  . االتحاد العام للنقابات ، لي عدة نشاطات على صعيد المنطقة 

تم إعطائهـا فكـرة كاملـة       ( في الورشة المركزة خرج المشاركون بنتائج وأولويات  مع درجة أهميتها بالنسبة لهم عن طريق التصويت                  •

  ، فما هو تعليقك على ذلك ؟) ومفصلة عن هذه المعطيات 

وف الحالية والوضع السياسي الراهن والحواجز العسكرية أضم صوتي للورشة بأن الجانب الصحي فغال يـأتي بالدرجـة                  نتيجة للظر  -

األولى ونحن نحتاجه بكافة االتجاهات ، فمثال نحن بحاجة آلي مراكز للرعاية الصحية ألن النساء يمتن على الحواجز  ، وأيضا نحـن       

  ذه المؤسسات التي تخدم هذه الفئات من المجتمع بحاجة عيادة لمرضى الكلى وغيرها من ه

   برأيك إقامة مثل هذه المؤسسات الصحية التي أشارت لها الورشة مرتبطة فقط بالوضع السياسي الحالي ؟  •

بالتأكيد ال ، فحتى لو كان الوضع طبيعي فهذه األمور تسهل توفر على المريض الوقت والجهد وسهولة المواصالت وكـذلك المـادة                       -

صة للناس ذوي الدخل المحدود وناحية أخرى تعجل في وصول المريض وتزيد من احتمالية إنقاذ حياته ، ومن ناحية أخرى فإنهـا                      خا

تنعكس على  النهوض بالمستوى االقتصادي والتجاري وتعمل على توفير فرص عمل للشباب من خالل إقامة مراكز صحية جديدة في                    

لمتخصصين في هذا المجال وأيضاً تشجع المقبلين على التعليم الجامعي على اإلقبال على دراسـة          المنطقة ، وإيجاد فرص للمتعلمين وا     

  .هذه التخصصات ألنها أصبحت موجودة ومتوفرة 

بالنسبة للعالج واإلرشاد النفسي نحن بأمس الحاجة لمثل هذا العالج نظرا للظروف وباألخص لألمهات واألطفـال الـذين تعرضـوا                    

  .لة لضغوط نفسية هائ

أعتقد أن المشاريع اإلنتاجية مهمة جدا وضرورية والمنطقة بحاجة لها وأنا أرى أن تكون هذه المشاريع في المرتبة الثانية ألهميتها وأن 

  .   تكون غير مركزية في منطقة واحدة وأن يتم التنويع واالنتشار لها لتعمل على تحقيق التنمية شاملة في جميع المناطق 

لثة أعطيها للجاني التعليمي وأثني على الورشة فاألطفال والطالب بحاجة إلى عناية واهتمام ورعاية ولكن علينا أن نستخدم                  األولوية الثا 

  .   أساليب غير منهجية وهذا ما تعاني منه مدارسنا من نقص في المختبرات والمالعب والساحات والمكتبات 

 والعناية خاصة للقطاع النسوي وأن نستغله كقاعدة لالنطالق نحو الجوانب األخرى            الجانب االجتماعي والثقافي يجب أن تنال االهتمام      

  .من خالل الدورات والمحاضرات المكثفة وتعليم النساء كيف ينتجن ويحصلن على االكتفاء الذاتي من خالل مشاريعهن الخاصة

  .جانب الخدمات أيضاً مهم وبكافة أشكاله 

  رحوها ؟   هل أنت مع مخاوف الناس التي ط •

نعم أنا أضم صوتي لهم ففعالً هذه المخاوف موجودة وال أحد ينكرها خاصة أن الوضع االقتصادي والسياسي صعب جداً فال أعتقد أنه                       -

 دينار مثالً وأيضاً هناك صعوبة بالنسبة للتراخيص من قبل الجانب اإلسـرائيلي وأنهـا               100بإمكان األشخاص أن يساهموا بدفع مبلغ       

قامة هذه المشاريع وال ننسى المستوطنين ، وبخصوص التخوف من إقامة مشروع ال يناسـب المنطقـة فـال أرى أن                     ستعرقل مثل إ  

  .التخوف موجود ما دام أنه سيقام في النهاية ويخدم المنطقة 

  هل عندك أفكار إضافية تحبين طرها ؟  •

  .فعالً هذا المشروع     ال شكراً ولكن أتمنى من المؤسسة التي تجرون لها الدراسة أن تنفذ  

   
 

 



  24

   )1( دراسة حالة رقم  

  مادما/ أبو خالد 
  

   مقدمة  

  محافظة نابلس ، في األربعين من عمره ، فقد عمله في إسـرائيل خـالل االنتفاضـة ،    – هذه الحالة لعامل من قرية مادما       

، حيـث تـشكو البنـت       ) اناث  2ذكور، و 6( يعيش مع زوجته التي تعاني من آالم  متواصلة في الرأس ، ومع ثمانية أوالد                

الكبرى من قصر في النظر منذ فترة ، و البنت الصغرى من ألم في خاصرتها يراودها من حين  آلخر، وطفل آخر يعـاني                        

من آالم في أسنانه ، باالضافه إلى مرض الزوج  بالقلب ، وهؤالء يعيشون في بيت متواضع ، وقد الحظنا أثناء المقابلة أنهم                       

 من اليأس الشديد والخوف من المستقبل ، وارتأينا أن نتحدث مع الوالدين واالبن و البنت األكبـرين حيـث وصـفوا                      يعانون

  .حالتهم واألسباب المؤدية إلى الفقر الذي يعانون منه وأفكار يرونها غاية في األهمية بالنسبة لحياتهم 
واألم  بالترحيب بنا وتقديم واجب الضيافة المعتاد ، ثم تعرفنا على الخلفية االجتماعية بعد التعريف عن أنفسنا ومهمتنا قامت األسرة ممثلة باألب & 

  :بشكل أوسع من خاللهم ، وكانت المقابلة كالتالي 

   نص المقابلة 

   عامل سنة  41  - ابو خالد -) مع الزوج  ( 

  ماذا عن عملك ؟ �

ولكن سحب التصريح منى بسبب سجن أخي ، فعملت في نابلس ولكن بسبب          أنا عامل في مجال البناء كنت أعمل في إسرائيل بتصريح ،              

العوائق على طريق تل الترابي  لم أتمكن من مواصلة العمل ، حيث تقف الدبابات والمجنزرات على هذا الطريق ، و كانوا يمنعوننا مـن                         

 العمل منذ أكثرمن ثمانية شهور ، مع العلم أن عملـي            الوصول إلى نابلس،  وفي آخر فترة تم إغالق الطريق نهائيا، وأنا اليوم عاطل عن              

 دينار وكانت معيشتنا أول بأول ، وهنا اختلف مستوى الحياة عن الفترة التي كنت أعمـل بهـا فـي                     15في نابلس كان صعبا وكنت آخذ       

أثناء عملي في إسرائيل لـم أكـن       شيقل، ولكن بدأنا نتأقلم مع الوضع الجديد وأعترف أن هذه غلطتي ألنه              200إسرائيل ، حيث كنت آخذ      

  .أحسب لهذه األيام 

  ماذا عن أوالدك في المدرسة ؟ �

في بداية المدرسة كنت أخاف فكيف أتدبر أمور المدرسة واألقساط ، ولكن الناس فيهم خير والحمد هللا ، ففي ليلة مع بداية الفصل حـضر                         

 فمد يده وأعطاني مبلغا من المال وقد كان حضوره سرا للمحافظـة        شخص وسألني هل دبرت حالك بمصاريف وأقساط األوالد ؟ فأجبته ال          

  .على  مشاعري ، وقال لي انت ظرفك اليوم صعب وأنت مريض بالقلب والزم نتساعد مع بعضنا 

  بداية كنت عامل في إسرائيل وبسبب الظروف واعتقال أخوك سحبوا منك التصريح وكان البديل لك التوجه إلى العمل في نابلس ؟ �

سف أن المقاولين العرب كانوا يطلبونني عندما تكون هناك أعمال شاقة وصعبة وهنا يحتاجوننــي ، ولكن عندما يصبح الشغل ضعيفا                    لأل

أو سهال ينادون على أهل المدينة فقد كنت أعمل ثالثة أيام في األسبوع ، و لكن هذه األيام كانت صعبة وبعد االجتيـاح أصـبح الوضـع                           

  .أصعب

   ما هي احتياجاتكم كأسرة وهنا نتعبركم نموذجا يمثل باقي األسر الذين في مثل مستواكم ؟في ظل الظروف �

 بالنسبة لمصروف األوالد فهم يطلبونه مني صباحا ويقولوا وين مصروف اليوم يا بابا ؟ فبجاوبهم فش معاي، وهنا أشعر بالعجز  -

  . الكامل أمامهم وبالحزن 

  .ت لحمة ودجاج أسبوعيا واليوم يادوب مرة في األسبوع  في موضوع األكل كنا نوكل ثالث مرا -

  000 أحذية األوالد جميعها بحاجة إلى خياطة  وغيرهيك كثير -

 ولوال البيت كان جاهز قبل فترة البطالة كان تغلبت والمصيبة اني كنت أعيش أنا وأسرتي في مستوى عالي جداً ، وهنا الـصدمة ألن األوالد لـم                           

  . ول أو نفس المستوى وهذا ينطبق على جميع األوالد في القرية وطبعا هذا األمر صعب يعودوا يعيشوا زي األ

أما االحتياجات الرئيسية واألساسية ال نتمكن من توفيرها فأنا ال أطلب موكيت أو سجاد أو دهان الدار، والناس ما بنظروش اليـوم                       -

  ) .اجا للمجلس مساعدات (لهاي األمور وانما 

  ل أنتم قادرين على توفيره ؟بالنسبة للعالج ه �

الحمد هللا على كل حال أنا منذ األحداث صادفت وأسرتي أمراض واحتياجات ، وكنت عامل تأمين صحي من نقابة العمال للعالج من بعـض                  

 العـالج وال    األمراض ، أما بعض األمور العالجية الثانية مكلفة وغير متوفرة لذلك أتحمل المرض أنا وأوالدي ألني ال أتمكن مـن تـوفير                     

  شيكل اياب ، وفي نفس الوقت ال أستطيع أن أستقل سـيارة عـن                100 شيكل ذهاب و     100أستطيع أن أحضر سيارة إسعاف حتى ال أدفع         
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المحسوم  ، وبالمقابل لن أتمكن من العبور إلى نابلس عبر الجبال ، وأنا كمريض في القلب آخذ دواء لتميع الدم وغيرها من عيـادة بـورين                  

من سكان البلد أيدي عاملة في مجـال         %  80 ال أتمكن من تغطية تكاليف العالج في نابلس ، وهذا ينطبق  على أهالي القرية حيث أن                 ألنني

في نابلس والقرى المجاورة وهذا يترتب عليه وضع اقتصادي صعب ، و يعمل المجلس على خلق فرص                  % 30في إسرائيل    % 50البناء ، 

  .  شيكل 30 شيكل وهذا األمر يتطلب أن يقف الناس على الدور ساعات مقابل 30ي في الشوارع ال يتراوح أجرهاعمل ولكن هذه األعمال الت

  ماذا عن االحتياجات الثانوية لكم ؟ �

االحتياجات الثانوية أصبحت ليست ضرورية وانما فقط نتطلع على األساسيات جدا فمثال بيتي ال يوجد حوله سور، وهـذا الـشيء                      -

  ن الجيش يطرق على الباب مباشرة وأكثر من مرة ما نعتبيه إال على الشباك لعدم وجود سور مزعج خاصة أ

 األوالد مضطرون للبس الشتوي من سترة أو قميص ولكن هذه المالبس ممزوعة وهم  بيلبسوها للسنة الثالثة ولوأن الوضع ممتـاز    -

  ما رضيت بذلك 

وهذا ينطبق على أهل البلد جميعا خاصـة أن مـصدر            % 15ادية ولكن اليوم    من الحياة النموذجية والع    % 80 كنا نعيش بمستوى   -

  . الرزق يعتمد على الشباب 

وطلبنا من أبو خالد أن يضعها لتغطية أهم حاجة طارئة  $ 10000برأيك ما هي أهم االحتياجات التي تحتاجها قرية مادما ؟ ولو أن هناك  �

  في البلد فماذا تكون  ؟

التقيم مصنعا وال توفر الـشغل المـستمر لتلـك    $ 10000محتاجين أو أشترى بها مواد تموينية أو أوزعها الن        أوزعها نقدا على ال    -

  .األيدي العاملة واليوم الجميع بيفكروا في األكل والشرب واللبس والعالج 

  . في عنا مشكلة في المياه   -

  .يادة في البلد عيادة عظم ونتمنى من خالل المؤسسات أن تكمل وتجهز هذه الع -

 المدارس المختلطة ويجب تكبير وتوسيع مدرسة البنات االبتدائية حتى تستوعب جميع البنات فيها وابقاء الذكور فـي المدرسـة                    -  -

  . المختلة حاليا، وبهذا الشكل يتم الفصل بين الجنسين ، علما أن المدرسة ال تستوعب سوى الصفوف االبتدائية حتى السادس

  ة تحب التنويه لها ؟هل هناك احتياجات إضافي �

  .     ال ، ال أعتقد أن هناك أكثر حاجة مما قلت 

  برأيك ما هي األولويات لهذه الحاجات ؟  �

   الحاجات األساسية التي تتعلق بالمعيشية اليومية        أوال -1  

   المياه                                                  ثانياً -2  

                                          ثالثاً  المدارس      -3  

   العيادة                                                رابعاً-4  

  كيف تنظر إلى احتياجات المدرسة بشكل خاص ؟ �

اد التي توجهت إلى الحصول على        المدرسة نفسها بحاجة إلى دعم، فقد ذهبت إلى النقابة إلعفاء األوالد من المدخولية وبسب كثرة األعد

  :اإلعفاءات يقول المدير لنا 

هم عافوكم من المدخولية وأنا كيف أدبر أموري وأجهز المدرسة من طباشير و المصاريف األخرى ، وقال المدير لألوالد سوف أغلق " 

ف من المدير أنه يرجع األوالد من المدرسة إذا ما ، ويعلق األب أنا أخا"المياه عليكم في المدرسة حتى ال تشربوا عشان تجيبوا المدخولية 

  . دفعوش المدخولية خاصة أن نسبة المعفيين من األقساط عالية جدا 

  هل أنت متخوف من أن المدير فعال سوف ال يستقبل األوالد إذا لم يدفعوا المدخولية ؟ �

  .            كل صف ومن هون صعب المدرسة تقوم بحالها  ش ل200=  ش 50×  طالب 4 طالب ، 4        نعم بالتأكيد فكل صف دفع فيه 

  هل هناك تخوف معين بالنسبة لموضوع المدارس في حالة الفصل بين الذكور واإلناث ؟ �

  . بالتأكيد ال ، على العكس إحنا بنساعد قد ما نقدر 

  بالنسبة للمياه كيف تتدبرون أموركم ؟ �

  .  كم كل يوم وبروح األوالد على الحمير عشان يملوا النا مياه للشرب 3ا حوالي نحن نمأل المياه من عراق بورين اللي ببعد عن

  هل يوجد تخوف أو قلق في حالة نفذ مشروع المياه عندكم ؟ �

  0    ال نستطيع أن نساهم في دفع التكاليف ألن الوضع صعب -  

  .   تحت المستوطنة في نبع ضعيف آلن المستوطنين استهلكوه  -
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ع قوي فالمستوطنون في المنطقة لن يتركوه آلن  قبل فترة طويلة حضرت مؤسسة أوروبية لعمل مشروع المياه                  حتى لو كان النب    -

  وقد قام المستوطنون بقتل الحمير للعمال الذين كانوا يعملون فيه واصابة عدد من العمال أنفسهم 

   المستوطنون قطعوا مصدر المياه األ صلي -

  . شبكات المياه إذا تم تنفيذ المشروع  ممكن أن المستوطنين يقوموا بقطع  -

  بخصوص العيادة ،  ماذا تفعلون حتى توفرا العالج وأين ؟ �

كنا نحصل على العالج في نابلس واليوم أصبح من الصعب الحصول على مثل هذه الخدمات والمفروض في هذه المرحلة أن نستغني عن 

ون مع رؤ ساء األ موال والجهات المعنية ألن الجيش يمنع المرضى من الدخول ،  نابلس ، ويجب العمل على بناء مستشفى في المنطقة بالتعا

  والي قريب مات على الحاجز النتظاره عليه و لو كان في عنا مستشفى الختلف األمر

  هل يوجد أي مصدر قلق يجعلكم ال توافقون على بناء مركز صحي عندكم ؟  �

  .          ال نهائياً 

   اقتراحات أو انتقادات لمشاريع أو نشاطات معينة ؟هل لديك أية أفكار أو �

   مصنع يعمل على تصنيع األ لبان والحليب لدعم المزارعين ألنه في فترة الحصار خربت جميع األلبان وتلف الحليب  -

  . تنكة زيت ال يعرف كيف يسوقها 400 االهتمام بالتسويق الزراعي حيث هناك شخص أعرفه عنده  -

  فرة في القرية ؟ وتعليقك على أدائها ؟ما هي الخدمات المتو �

  . سيارة أجرة للنقل من مكان آخر وهذا ال يكفي 2 فقط  -

خدمة النفايات متوفرة وهناك مقاول على تراكتور بلف وبحمل هذي النفايات على مكب قريب وبحرقها ، وفي فترة معينة زادت  -

  .ل هذه المشكلةالرسوم على هذه الخدمة واحتج األهالي للمجلس وقام المجلس بح

  . شهور غير مدفوعة وأنا خايف في  أي لحظة أنهم يقطعوها علينا6خدمة الكهرباء متوفرة وأنا من الناس اللي عليه  -

  .  خدمة الهاتف واصلة للبلد مع أن هناك أشخاص كثيرين فصلت خطوطهم لعدم تمكنهم من الدفع -

  ما هي المؤسسات األهلية العاملة في المنطقة ؟ �

  .األحمر يقدم مساعدات عينية على الناس عن طريق المجلس  الصليب  -

 الجمعية الكاثوليكية بالتنسيق مع اللجنة النسوية حيث عملت على تدريب وتعليم  وتدريب مهنة الخياطة و التطريز وتربية النحل                    -

 .  

شيكل وأعتقد أن هذا المبلـغ      15اإلغاثة الطبية  وتقوم  من فترة ألخرى في إحضار تخصصات مختلفة والرسوم رمزية حوالي                 -

  . يأخذه المجلس 

  ما هو تقييمك لعمل هذه المؤسسات وأدائها ؟ �

 المؤسسات العاملة  بعيدة عن اآل جهزه الحكومية وأرى أن هذه الخدمات تقدم من مؤسسات أجنبية ، والحكومة بعيدة ال نراها والواجب أن 

  على السلطة وهي مقصرة في دورها الفعليالسلطة هي التي  تقوم بهذه األمور، فاللوم والعتب 

  

   ربه بيت سنة  35  – أم خالد –)  مع الزوجة   ( 

  من وجهة نظرك كربة بيت وأم  و زوجة ما هي احتياجاتك الشخصية واألسرية ؟ �

   حليب أطفال  -

   المواد األساسية للبيت من سكر ورز وطحين  -

ي ليس لديهم إال بنطلون واحد لكل منهم يذهبون به إلى المدرسة والبنت مالبس لألوالد خصوصا أن الشتاء على األبواب وأوالد -

  الكبرى تحتاج إلى  جلباب لم نتمكن من  شراؤه لها حتى قدم لها  كهدية من عمها 

  

   لوازم المدرسة من قرطاسية وحقائب ومصاريف وغيرها  ، وهذه لم نستطيع توفيرها  -

  ك ؟ما هي احتياجات قرية مادما األساسية بنظر

 سنة متفوقة في دراستها وتخاف أن والدها        16فصل البنات عن األوالد في المدرسة بإنشاء مدرسة خاصة للبنات وعندي بنت عمرها               -

ال يوافق على تدريسها نظراً لالختالط حيث أنه ال يشجع الدراسة في هذا الوضع ومن الصعب أن تدرس في مدرسة أخـرى نظـراً                        

  . ن على توفير هذه المصاريفللمصاريف و أننا غير  قادري

  لمياه ضروري أن تتوفر وأنا كربة بيت اعاني من هذا النقص -
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العالج غير متوفر وأنا مريضة في الرأس والطواحين ولكنني لم أتكمن من العالج في نابلس لعدم وجود مال ولصعوبة الظروف وعدم          -

نعالجها، والبنت الثانية خاصرتها تؤلمها  ، وعندي أطفال أسـنانهم           وجود اختصاصين هنا ، وبنتي البكر عينها تؤلمها وال نستطيع أن            

  0بتوجعهم واحنا مش قادرين نعالجهم 

  هل هناك تخوف من طرفكم أو قلق معين في حالة تنفيذ مثل هذه المشاريع ؟ �

  .        المساهمة المالية لهذه المشاريع مشكلة بالنسبة لنا

  ما هي انتقاداتك لها؟ما هي الخدمات المتوفرة في القرية ؟  �

  .   موضوع النفايات مناسب وبنخاف تتوقف زي المرة اللي فاتت  ويصير النا إرباك -

  . الهاتف مناسب ولكن بنخاف من توقفها في البلد  -

  .سيارة األجرة مش كافية نهائياً والمواصالت مش متوفرة وزادت كثير وصرنا ندفع الضعف -

   عندكم ؟لو تعطينا فكرة عن المؤسسات األهلية �

   الجمعية الكاثوليكية  -

   الصليب األحمر  -

   اإلغاثة الطبية  -

  ما هي نظرتك لهذه الخدمات ؟  �

 بالنسبة لإلغاثة في هناك استقبال جيد وفحص  جيد في والنهاية األدوية غير موجودة ،  وهم يشخصوا الحالة وبس بدون دواء وهذا ما                         -

   0هم على الدور وبعد ما يشخص الدكتور الحالة يقولوا فش دواء حصل معنا عدة مرات فبقينا نوخذ األوالد ونسجل

الصليب  بوزع كميات من التموين على المجلس والمجلس هو بوزعها علينا حسب دراسة  وبالدور حسب الكمية وحسب العائالت وفى                      -

 ولكن مع رداءته أفضل مـن أن  4ب هاي الظروف الزم تبقى المساعدات العينية مستمرة على الرغم من انه بقدمولنا شوال طحين نخ       

  .  شيقل 100ندفع 

  .  وبالنسبة للناس بشوفوا تكاليفها عالية 2روضة األطفال عدد  -

  هل لديك أفكار تودين طرحها ؟ �

    ال شكرا     

  طالبة في التاسع   - سنة 16 -)  البنت الكبرى ( 

  شو احتياجاتكم كأطفال في األ سرة والمدرسة والقرية ؟ �

سة سلموا النا شوية من الكتب القديمة واليوم بس أعطوا نص البنات شوية كتب ثانية وفى كتـب مـا اسـتلمناهاش، والمدرسـين               في المدر 

بقدروش يصلوا للمدرسة فبالقي صعوبة مع المتطوعين النه كل يوم بيجى واحد ومش امارسين في القرية فش نادي بنروح اله وأنـا بحـب        

  .  عنا مركز بعطى دورات كمبيوتر وإنترنت وانتو بتعرفوا انه الكمبيوتر اليوم صار ضروري جدايبقى في نادي في القرية ، وفش

  

   طالب في  الثامن   - سنة 15 -)  االبن األكبر  ( 

  يا  خالد شو أنت بحاجة عندكم في البيت والمدرسة والبلد ؟  �

  0نه بقولي فش  شيقل واليوم لما أطلب م1 في الدار كان أبوي يعطيني كل يوم مصروف  -

  .في المدرسة أنا حاب انه يبقى األوالد لحال والبنات لحال  -

  .  في البلد فش عنا نوادي للكمبيوتر وملعب النا نمارس فيه النشاطات اللي بنحبها  -

   كم بنجيب مي على الدواب من عراق بورين وهاي غلبة وخطر علينا من اليهود 4وأنا واخوتي كل يوم بنروح مسافة  -

  :ظات فريق البحث    مالح

  0  الزوج متكلم وثقافته واسعة وملتزم دينيا -1  

  0 الزوجة ملتزمة دينيا وثقافتها متوسطة -2  

  0األسرة ككل متعاونة جدا -3  

  . األوالد هادئون على الرغم من كثرة عددهم -4  

  .شريحة    نستطيع أن نعتبر هذه الحالة فعال نموذجا ينسحب عليه الكثير من هذه ال-5  

  .تم التنسيق لزيارة هذه األسرة قبل يومين من المقابلة مع شخص ثقة ومعرفة خلفية سريعة عن هذه األسرة  -6
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  :مقـدمـة 
  

ويحـدها مـن الـشمال      . حافظات الشمال والوسـط      تحتل محافظة سلفيت موقعا متميزا حيث تفصل بين  م         

محافظة نابلس ومن الجنوب محافظة رام اهللا ومن الشرق محافظة أريحا  وتمتد بشكل طولي لتالمس الخـط                  

وقد تعزز االستيطان اإلسرائيلي في المنطقة بسبب احتوائها علـى          .األخضر غربا وقلقيلية من الشمال الغربي     

: بية  واتساع األراضي  المحطة بالمحافظة الخالية مـن أنـواع الزراعـة               اكبر حوض مائي في الضفة الغر     

إضافة إلى قربها من الخط األخضر كل ذلك جعل لها موقعا استراتيجي إلقامة مستوطنات حيث بلغ عـددها                  

  . مستوطنة 17
  

  :األضرار المباشرة الناتجة عن ممارسات االحتالل منذ بداية انتفاضة األقصى 
  

ع الـصحية   ة منذ بداية االنتفاضة لسلسة من الممارسات التـي أدت إلـى تـدهور األوضـا               تعرضت المنطق 

فمن الناحية االقتصادية تعتمد منطقة سلفيت على العمل في إسـرائيل ومنـذ بدايـة               , واالقتصادية والتعليمية 

لفيت بالدرجة  وتعتمد منطقة س  . من العمال من التوجه للعمل في إسرائيل        % 90االنتفاضة لم يستطع اكثر من      

الثانية على موسم الزيتون والذي تأثر أيضا بممارسات االحتالل والمستوطنين حيث اصبح موسـم الزيتـون                

عبئا على المزارعين نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة عليهم هذا باإلضافة إلى الصعوبة الكبيـرة التـي                

ومنطقة سلفيت من اكثر المنـاطق      . لراهنة أيضا تواجه المزارعين في تسويق زيت الزيتون نتيجة األوضاع ا        

  .التي تعرضت لمصادرة األراضي خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي
  

هذا باإلضافة إلى العديد من الممارسات األخرى مثل إغالق الطرق التي كانت تربط بين قرى المنطقة ممـا                  

أما بالنسبة إلى االعتداءات األخـرى  . عليها أدى بالناس إلى االتجاه نحو الطرق الزراعية الغير مؤهلة للسير        

 شهيدا وتم تدمير العديد من المباني مثل مباني المراكـز األمنيـة             25فقد استشهد في منطقة سلفيت ما يقارب        

مجزرة سـلفيت   كتاب  (. المختلفة والعديد من المؤسسات والبيوت  وخاصة القريبة من مقرات األجهزة األمنية           

  )2002لدية سلفيت، ، الصادر عن بالثانية
  

  عدد السكان وتوزيعهم): 1(جدول 

  المجموع  عدد السكان اإلناث  عدد السكان الذكور  التجمع 

  13164  6418  6746  حضر 

  33524  16509  17015  ريف

  46688  22927  23761  مجموع منطقة سلفيت 

     )لالجزء األو( الذي تضمنه تقرير السكان 1997الجهاز المركزي لإلحصاء  لعام * 
  

  :توزيع القوى العاملة): 2(جدول 

  يعمل لحسابه  صاحب عمل  الجنس
مستخدم 

  باجر

يعمل لدى األسرة 

  دون اجر
  المجموع  غير مبين  أخرى

  9872  41  4  156  7187  2086  398  ذكر 

  1568  5  -  196  941  366  60  أنثى

  11440  46  4  352  8128  2452  458  كال الجنسين
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  يالوضع االقتصاد): 3(جدول 

مساحة األراضي 

  اإلجمالية بالدونم

مساحة األراضي 

  المزروعة بالزيتون

مساحة األراضي 

  المزروعة بالفواكه

مساحة المنطقة 

  العمرانية

اإلنتاج من الزيتون 

  بالتنك

295267  76398  13065  11159  225110  

, النجارة, جر وبعض المحالت الحرفية مثل الحدادة     بشكل عام تفتقر المنطقة إلى البنية التحتية وتعتمد في اقتصادها على مناشر الح            

العمل داخـل إسـرائيل وفـي المـستوطنات، الزيتـون، النقـل وسـيارات               : األلمنيوم وتتوزع األيدي العاملة في المحافظة على      

  .األجرة،التجارة، العمل في دول خارج فلسطين

  

  )4(جدول 

التجارة الصالح   الصناعة  الفروع االقتصادية 

  المركبات

األنشطة   المطاعم

  العقارية

النقل 

  والتخزين

 اإلنشاءات 

  4  3  32  25  666  238  عدد المنشات 

  21  3  45  34  824  943  إعداد العاملين فيها

   )2000 – سلفيت –االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين (عدد المنشات في المحافظة * 
  

  :الوضع التعليمي 

 منـها   22,  منها أساسية  23,  مدرسة 46فظة  يبلغ جمموع املدارس احلكومية يف احملا     
 روضـة   19ثانوية ومدرسة أساسية واحدة خاصة ، أما رياض األطفال فيبلغ عددها            

  )2002كتاب مجزرة سلفيت الثانية، الصادر عن بلدية سلفيت، ( .خاصة 

  
  

  :الوضع الصحي 

لية وتقدم جمعية الهالل األحمر الفلسطيني خـدماتها        يتم تلقي الخدمات الصحية في المحافظ من خالل مراكز للرعاية الصحية األو           

للسكان في عدة مواقع ،هناك مركز الطوارئ والتوليد إال أن هذا المركز ال يتوفر فيه غرفة عمليات للحاالت الطارئـة أو الـوالدة             

  .المتعسرة ،فيتم تحويل المرضى إلى مدينة نابلس أو رام اهللا
  

  :منهجية العمـل

  :   مجموعة مركزة

مكـان  :  شخص أساس عملية البحث بالمشاركة  وقد تم تشكيل مجموعة من خالل معـايير   17تعتبر مجموعة النقاش التي ضمت      

امرأة حامل تتلقى خدمـة الرعايـة       ,ربة بيت   , مزارع, عاطل عن العمل    ,خريج جامعي   , مدرس  ,طالب  , قرية  , مدينة  ( السكن  

, اتحـاد الفالحـين   ,اإلغاثة الزراعيـة  (يد من كل منظمة أهلية عاملة في المنطقة مستف, معاق , الصحية األولية في مركز صحي    

  ) اتحاد معاقين, نادي نسوي , نادي رياضي ,الرؤية الفلسطينية ,الهالل األحمر الفلسطيني 
  

  : الحاالت الدراسية 

  .عاطل عن العمل , واختيرت الحاالت حسب معايير امرأة معيلة أسرة فقيرة 

امرأة معيلة األسرة فقيرة تسكن فـي       , )بديا  : حارس(مع حالتين دراسيتين تمثالن موقعين مختلفين       تم العمل   

والحالـة الثانيـة    , قرية  حارس وهي مطلقة وأم لسبعة أفراد تم تأهيلها بعمل عن طريق الشؤون االجتماعية              

  .ن وله ولدين أربع بنات  عاما يعاني أزمة من  صدرية متزوج من اثنتي65عاطل عن العمل يبلغ من العمر 
  



  4

  : المقابالت الفردية 

  :تم إجراء أربع مقابالت بؤرية بهدف  مناقشة األولويات المطروحة في الورشة المركزة

باحث في مجال الفقر،محاضر في جامعة النجاح،زميل باحث في معهد ماس، مؤسس مدرسة             : سلفيت/ عمر عبد الرازق    .  د �

  .  وروضات األمل الخاصة

  .نائب رئيس بلدية ، مدير الشركة الرائدة لالزياء: سلفيت/ د خليل شاهين السي �

  .مركز طوارئ سلفيت ، عيادة في كفل حارس"طبيب عام : كفل حارس /زكريا بوزية. د �

  .،سجينة سابقة"دير بلوط"،عضو مجلس بلدي "سلفيت"مديرة مؤسسة رعاية اسر الشهداء: دير بلوط / السيدة زهرة قرعوش  �
  

  : البحثمعيقات
  .عدم حضور كافة أفراد الفئة المبحوثة في الورشة المركزة بسبب اقتحام الجيش لبلدة سلفيت ليلة اليوم المحدد لعقد الورشة  �

غالبا ما كانوا يقترحون حضور  , صعوبة إقناع المؤسسات األهلية بأننا نريد منهم ترشيح مستفيد للمشاركة في الورشة المركزة  �

رية للمؤسسة خاصة عند قراءة الكتاب المرفق لترشيح عضو مستفيد حيث يحتوي الكتاب علـى شـرح                 شخص بالهيئة اإلدا  

 .الهدف من مشروع رفيد وأنها ستقوم بتمويل مشاريع للمنظمات األهلية 
  

  :األولويات العامة والمحددة الحتياجات الناس 

  .البنية التحتية  �

  .المجال الصحي  �

  .المجال الزراعي  �

  .مي المجال التعلي �

 .ذوي االحتياجات الخاصة �

 .االعالم واالتصاالت �

  .المجال المهني �

  )بناء على اقتراحات الحضور قبل التصويت تم دمج المجال المهني مع التعليم والتدريب( 
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  :األولويات األهـم

  

  االحتياجات  األولويات األهم

  الصحة

  

  .ي عدة مواقع فتح عيادة صحية تابعة للهالل األحمر أو مديرية الصحة ف −

للقرى الغربية مجهز بسيارة إسـعاف تخـدم المواقـع     ) إسعاف وتوليد   (مركز طوارئ    −

  .الغربية

 مشروع إرشاد نفسي واجتماعي لألطفال واألمهات الذين يعانون مـن العنـف الرشـاد                −

. األمهات لكيفية التعامل مع أطفالهن نظرا لحاالت الزواج المبكر الكبيرة في المنطقـة              

االلعـاب الخاصـة للترفيـة وتنميـة        "العـاب (ير سـبل الترفيـه لألطفـال          مع توف 

  "التمثيل،االخراج،النشاطات التراثية"،النشاطات"المهارات

يمكن إن يديره الهالل األحمر أو      ,  مختبر للتحاليل الطبية للمنطقة الغربية من المحافظة         −

  "يةالقرى الغرب. "تجهيز المكان باألجهزة والكادر, أي جهة أخرى 

  . شراء قطعة ارض  بعيدة عن تجمع سكني لتكون مكب للنفايات −

  .النساء المشاركات/ دورات إسعاف اولي دورية للنساء ربات البيوت  −

المجال التعليمي والتدريب 

  المهني

 ترميم وتطوير رياض األطفال الحالية في موقع اسكاكا  المقامة في مقر جمعية نـساء                −

 تأثيث والعاب لألطفال وساحة باإلضـافة إلـى وسـائل           اسكاكا الخيرية حيث ينقصها   

  .تعليمية وبناء سور

دمـج ذوي   , صحة نفـسية    , أعداد قادة   :  تمويل مشروع إلعطاء دورات في مجاالت        −

حـل  , تنظيم النـسل    , إسعاف أتولي   , صحة إنجابية   , االحتياجات الخاصة بالمجتمع    

  .المجتمعأكبر عدد ممكن من فئات ) ………االنتماء , الصراع 

  . توفير ملعب في قرى عديدة  ال يوجد أماكن للترفيه وممارسة الرياضة في هذه القرى −

 رياض  أطفـال نمومذجيـة باألثـاث واألدوات واأللعـاب الـضرورية ومدرسـات                −

  .مشاركات نساء/مؤهالت

, غرفة للمرشد + مختبر+ غرف رياضية +مكتبة +  بناء صفوف دراسية للفرع العلمي      −

  .فرخة/ واسكاكا /كفر الديك / ن قبل مشـاركين من بروقين تم طرحه م

  ).مالعب أماكن عامة ( مراكز ترفيهية لألطفال والشباب  −

  ) .اإلنجليزي والرياضيات (  مراكز تقوية في المناهج الدراسية  −

  .  أجهزة كمبيوتر في المدارس وخدمة اإلنترنت  −

  ). للمنطقة( مركز لمحو األمية   −

ياسوف،حيث إن هناك الكثير من األيدي العاملة الماهرة التي تعطلت           مشغل خياطة في     −

  .عن العمل بسبب اإلغالق ،حيث كانت تعمل في مدينة نابس

-.  إقامة مشروع لتربية النحل ،حيث إن هناك العديد ممن تلقوا تـدريب علـى ذلـك                −

ن مشروع الطباعة الحريرية ،أيضا تم تدريب العيد من األشخاص على ذلك،مشارك م           

  كفر الديك

تم ذكر ذلك مـن قبـل       ) طباعة حريرية , أشغال يدوية , خياطة, تطريز(  دورات مهنية    −

  .معظم المشاركات في الورشة 

تـم  , أيجاد مراكز مهنية للنساء العاطالت عن العمل في نفس مجاالت التدريب السابقة            -

  .ذكره من قبل المشاركات النساء ايضا 

تمويل شراء معدات وأدوات لدعم المزارع      (وني للفالحين في قرية فرخة    إنشاء مركز تعا   −  المجال الزراعي

  ).وتحسين الزراعة وتشغيل أيدي عاملة
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دعم المشاريع الزراعية وتوفير دورات إرشاد زراعي للمزارعين ودعم المزارع بالمواد     −

/ تم ذكره من قبل مشاركين من اسكاكا        , واألسمدة والبذور لتحسين وتطوير الزراعة      

  .قيرة / فرخة / ف ياسو

  .تسويق زيت الزيتون في المنطقة  −

  .توفير مرشدين زراعيين ونشرات لتوعية المزارعين في كافة المجاالت الزراعية −

 دورات لتوعية أهالي المعاقين والمجتمع المحلي لتفعيل دورهم في المجتمع والعمل على  −  ذوي االحتياجات الخاصة

  .دمجهم

  .لمكفوفين يناسب احتياجاتهم توفير جهاز كمبيوتر خاص ل −

) ياسـوف / فرخـة (  شبكات المياه والكهرباء في القرى التي ال يوجد فيها شبكة ميـاه              −

  ) فرخة, حارس , كفل حارس ( وصيانة شبكات الكهرباء في بعض القرى 

أما في سلفيت فقد بدا تنفيذ المـشروع        ,  الصرف الصحي  غير متوفر في كافة القرى          −

  .راك في هذه الخدمة مكلفةلكن تكاليف االشت

 – اسـكاكا وطريـق الـسالل        – تعبيد بعض الطرق في المنطقة مثل طريق ياسـوف           −

أصبحت هذه الطرق طرق رئيسية تربط العديد من التجمعات السكنية بسبب           (, المطوي

  .االغالقات

هاتين القريتين تكملة مشاريع المياه في كل من فرخة،اسكاكا حيث إن المياه وصلت إلى  −  البنية التحتية

  .إال إن األهالي غير قادرين على دفع رسوم توصيل المياه إلى البيوت 

تعبيد طريق اسكاكا ياسوف الذي يصل سلفيت بالمنطقة الشرقية حيـث تـصبح هـذه                −

  .الطريق غير سالكة في فصل الشتاء 

 مشارك من بروقين  . تعبيد طريق الشالل المطوي الذي يصل سلفيت بالمنطقة الغربية           −

  وكفر الديك

) ياسـوف / فرخـة ( شبكات المياه والكهرباء في القرى التي ال يوجد فيها شبكة مياه             −

  ).فرخة, حارس , كفل حارس ( وصيانة شبكات الكهرباء في بعض القرى 

أما في سلفيت فقد بدا تنفيذ المـشروع        , الصرف الصحي  غير متوفر في كافة القرى          −

  .  مكلفةلكن تكاليف االشتراك في هذه الخدمة

 – اسـكاكا وطريـق الـسالل        –تعبيد بعض الطرق في المنطقة مثل طريق ياسوف          −

أصبحت هذه الطرق طرق رئيسية تربط العديد من التجمعـات الـسكنية            (, المطوي

  . بسبب االغالقات
  

  :مخاوف ومصادر قلق المشاركين إذا تم البدء بتنفيذ المشاريع 
  .ر الوقت دون تنفيذ المشاريع نظرا ألهميتها في الوقت الحاليأبدى المشاركين تخوفهم من مرو:  الزمن -

الصعوبة في توصيل بعض المواد الالزمة للبدء ببعض األفكار حيث إن الوضع السياسي يلعب دور كبير في تأخير الكثير مـن                      -

  .المشاريع المنفذة حاليا وهذا بدورة يؤدي إلى تأخيرها

  .ذت المشاريع بحيث تكون لديهم مصداقية وتعامل مع الكل دون تحيزإن يراعى اختيار  القائمين على تنفيذ ه -

 .مراقبة القائمين على تنفيذ هذه المشاريع ،لضمان عدم وجود الفساد وتحقيق أهداف المشروع -
  

  :المقابالت الفردية

  :أكدت الشخصيات على االحتياجات التي ذكرت وأضافت ما يلي

من مشاكل مخلفات المستوطنات التي السائلة والصلبة الناجمة عن تسرب المياه العادمة المجال البيئي، حيث أن هناك قرى تعاني  -

  .ومخلفات المصانع على األراضي مما يشكل تهديدا حقيقيا على الحياة البيئية للنباتات والحيوانات والبشر

  و أما بالنسبة لألولويات واألفكار التي طرحت فقد أكدوا عليها ،ماعدا -
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تصاالت،لم يروه ضرورة أو حاجة ملحة،بينما رأوا انه سيكون مشروع مربح في أي موقع وألي مؤسسة،ويمكنها                اإلنترنت واال  -

  .من تحسين خدماتها إذا قامت بتنفيذه

  وأضافت الشخصيات األفكار التالية -

ي كل تجمع قـروي     على إال يكون في كل قرية، إنما ف       " أدوية/أطباء أخصائيين / ساعة 24/ مجهز  "ضرورة توفير  مراكز طبية       -

  .متصل ببعضه البعض بسهولة

 .إيجاد مستشفى صغير في المحافظة مجهز بغرفة عمليات وبنك للدم وأطباء جراحون  -

 "في مجاالت الزراعة والبناء"التشغيل الستيعاب العاطلين عن العمل  -

 .مصنع لتعبئة الزيت،حيث انه احتياج أساسي للمنطقة ككل -

 كيلو 4-3هناك مناطق بعيدة عن المدارس الموجودة مما يضطر الطالب إلى المشي     "قع حيث أن    بناء مدارس في كثير من الموا      -

 .ليصل إلى مدرسته،إضافة إلى الزيادة المضطردة في عدد الطالب والحاجة إلى شعب جديدة

لى المـريض أن    صعوبة نقل المرضى بسبب عدم وجود سيارات إسعاف كافية ،خاصة في المناطق المغلقة  بحواجز ترابية، فع                 -

 .يمشى ليقطع الحواجز التالتبية ليصل إلى سيارة اإلسعاف

أجهـزة  /عظام،والحاجة الى االجهزة الضرورية كجهاز تخطيط القلب      /إذن انف حنجرة  /طب أطفال /طب عيون /عيادات مختصة    -

 .األشعة المختلفة/فحص النظر

هناك إمكانيـة التنـسيق واالتـصاالت       , يذ اي مشروع    بينما لم تر الشخصيات إن صعوبة إحضار األدوات مصدر قلق عند تنف            -

  واستغالل 

  :وأكدت الشخصيات على مخاوف المشاركين وأضافت إليها ما يلي

وان تصل الفائدة إلى من تبطبق عليه شـروط         )  المحتاج والغير محتاج  (القلق من مسالة الفصل بين المستفيدين من أي مشروع           -

  " دون محسوبيات او واسطة" االستفادة 

ذلك لكي ال يؤثر على بعض المـشلريع        , القلق من تنفيذ اي مشروع دون مراعاة وجود او عدم وجود هذا المشوع في المنطقة                 -

 .في المنطقة 

القلق من عدم تنفيذ أولويات البنية التحتية فهي مشاريع كبيرة ومكلفة ويمكن أن ال تكون مدرجة مع المشاريع التي ستقوم رفيـد                      -

 بتمويلها  

 تصل الفائدة للناس المعنيين من أي مشروع بسبب نقص التوعية،وعدم اإلعالن عن تلك المشاريع بشكل مناسب يصل إلـى                    أال -

  .الجميع
  

  :الحاالت الدراسية 

  :أكدت الحاالت الدراسية على االحتياجات التي ذكرت في الورشة وأضافت إليها مايلي

  ) تعليم, جمسكن صحي عال, ملبس, مأكل(االحتياجات األساسية  -

 )مواصالت, مصروف البيت(االحتياجات المادية  -

  .وأكدت الحاالت الدراسية على األولويات التي تم طرحها في الورشة المركزة

  

  :أما بالنسبة للمخاوف فقد أكدوا على المخاوف الموجودة بالورشة المركزة وأضافت إليها 

عدا الصليب األحمر الذي أكدت الحاالت      , وا مؤسسات غير نزيهة وفاسدة      عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية واألهلية ألنها كما ير        -

 .انه يعمل بشكل جيد ونزيه 

نقص في وصول المعلومات للناس     , عدم تمكن الناس من الوصول للخدمات بسبب عدم توفر النقود والتكلفة العالية للمواصالت               -

  .عن المشروع 
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المالحـق
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  )1(ملحق

  :منهجية البحث

 تهدف دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة إلعطاء األفراد فرصة التعبير عن احتياجاتهم الطارئة ،عبر دراسة نوعية بحثية لتقييم 

وتحديد احتياجات وأولويات المجتمع المحلي في التجمعات السكانية،للوصول إلى اقتراحات لمشاريع وأفكار محددة ،والتعرف على               

  . ما تم تنفيذ  أي من األولويات التي اقترحوها 1فراد اذمصادر القلق لدى األ

  :أدوات وأساليب البحث
  

للحصول على معلومات عن المحافظة  من حيث الموقع والسكان والوضع االقتـصادي والنـشاطات الرئيـسية                 : المصادر الثانوية 

جهاز اإلحصاء المركزي الفلـسطيني والمراكـز       من خالل الدراسات اإلحصائية التي قام بها        ,للسكان والوضع التعليمي والصحي     

  .البحثية المختلفة 

  .بهدف التعرف على حقيقة االحتياجات وتوفر الخدمات :  المالحظة المباشرة -

 شخص أساس عملية البحث بالمشاركة  وقد تم تشكيل مجموعة من            17تعتبر مجموعة النقاش التي ضمت      :  المجموعة  المركزة   -

امرأة حامل  ,ربة بيت   , مزارع, عاطل عن العمل    ,خريج جامعي   , مدرس  ,طالب  , قرية  , مدينة  (  السكن   مكان: خالل معايير   

اإلغاثة الزراعية (مستفيد  عن كل منظمة أهلية عاملة في المنطقة , معاق, تتلقى خدمة الرعاية الصحية األولية في مركز صحي 

  ) مجلس محلي , اتحاد معاقين , نادي نسوي , نادي رياضي , الفلسطينية الرؤية, الهالل األحمر الفلسطيني, اتحاد الفالحين ,

  :وقد تم بحث المحاور التالية مع المشاركين في الورشة المركزة 

  . االحتياجات الطارئة بالنظر إلى أسرة كل مشارك �

  . األولويات العامة �

  .األولويات المحددة لكل مجال عام �

  . األفكار والمشاريع المحددة �

  . ومصادر قلق المشاركينمخاوف �
    

  : الحاالت الدراسية 

واختيرت الحاالت حسب معايير امرأة ) بديا : حارس(تم العمل مع حالتين دراسيتين تمثالن موقعين مختلفين 

  :عاطل عن العمل  تعيل أسرة وتم بحث المحاور التالية مع الحاالت الدراسية , معيلة السرة فقيرة 
  . أسرة االحتياجات الطارئة لكل �

  ).الخاصة( األولويات المحددة  �

  . األولويات العامة  �

  .األفكار والمشاريع المحددة  �

  .مصادر الخوف والقلق عند  تنفيذ المشاريع  �

  . نظرة إفراد األسرة للخدمات المتوفرة وتقييمهم لها  �

  .العقبات في وجه وصولهم للخدمات , األسباب , قدرتهم على الوصول للخدمات  �

  .خدمات المقدمة من المنظمات األهلية والية تعاملهم معها نظرتهم لل �
  

  :المقابالت الفردية 

تم إجراء أربع مقابالت بؤرية بهدف  مناقشة األولويات المطروحة في الورشة المركزة والوصول إلى معلومات حول احتياجـات                   

أفكار محددة حول مشاريع ونشاطات ويمكن أن       (ة  والحصول على معلومات وأولويات المنطق    , المنطقة وبرامج المؤسسات األهلية     

تطور الخدمات المقدمة من المنظمات األهلية وأية اقتراحات أو معلومات إضافية يود طرحها شخصيات والتحقق من معلومات تـم                   

  :وقد تم مقابلة كل من , طرحها بالورشة

  .سلفيت/ عمر عبد الرازق .  د �

  .سلفيت/ السيد خليل شاهين  �

  .كفل حارس /وزيةزكريا ب. د �
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  .دير بلوط / السيدة زهرة قرعوش  �

  :اختيار المواقع 

زراعة (المحافظة و األنشطة الرئيسية في )مدينة/قرية(فقد شملت عينة البحث التجمعين السكانيين الموجودين في المحافظة 

  ).أنثى/ذكر(ال الجنسين أيضا كوقد شملت أيضا مناطق عدم وصول خدمات البنية التحتية ،وشملت)عمالة/تجارة/زيتون

  :اختيار العينات
في الدراسة على اعتبار أن هذه الدراسة ليست مسحا عينيا بل المقصود منها اإلجابة ) العينة القصدية الهادفة(تم اعتماد أسلوب 

  :على األسئلة التالية 

  .ماهي االحتياجات الطارئة في محافظة سلفيت �

  .طارئة ماهي أولوياتهم ضمن هذه االحتياجات ال �

في أي مجال يرونه مناسبا ضمن هذه االحتياجات الطارئة للمجتمع ) نشاطات وأفكار( هل لديهم  اقتراحات أو مشاريع  �

  .المحلي

  . ما هي مصادر القلق لديهم من تنفيذ هذه المشاريع واألفكار المحددة �
  

  . فردا من المنطقة25  شملهم البحث بلغ ويمكن القول من خالل المجموعة والحاالت الدراسية والمقابالت إن عدد الذين
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  )1(المقابلة 

    13/10/2002-االحد: اليوم والتاريخ

  1-10: الوقت

  جامعة ىالنجاح الوطنية: المكان

  حنان المصري،ماهر رزق اهللا: الفريق

  

  .فقرتقييم اداء مؤسسات السلطة في مكافحة ال-باحث في مجال الفقر-عمر عبد الرازق.د: التعريف بالشخصية

سلفيت  عضو في لجنـة      /مؤسس مدرسة وروضات األمل الخاصة    –وحتى اآلن   -1986محاضر في جامعة النجاح الوطنية،منذعام      

  ".محاولة عمل تأمين صحي خاص للفقراء مع بعض األطباء بالتعاون مع لجنة زكاة سلفيت"زكاة سلفيت

  :عرض نتائج الورشة المركزة ومناقشتها 

  .اردة في الورشة ولم يضف إليها أكد على االحتياجات الو

  :واكاد على األولويات المذكورة في الورشة إال انه رأي  أنها تأتي بالترتيب التالي

  :االحتياجات كما يراها 

إن احتياجات المنطقة كمنطقة مهمشة من حيث التنمية مقارنة بالتحضرية ،فالبنية التحتية معدومة وهناك مشكلة كبيـرة فـي                    •

شبكات المياه في الكثير من القرى غير موجودة وشبكات الكهرباء تعمل بشكل جزئي لساعات محددة في اليوم                 منطقة سلفيت ،  

،والصرف الصحي لغاية التان جاري االعتماد على الحفر االمتصاصية لكن هناك أولويات للمحافظة ككل ،وأولويات أخـرى               

  .تخص كل موقح بذاتة

 المهمة في المنطقة ،وحسب كل موقع مع انه ال تخلو قرية من روضة أطفال               هي ضرورية ومن المشاريص   :رياض األطفال  •

إال أن رياض األطفال الموجودة حاليا  غير مجهز وغير نموذجي، وان المنطقة بحاجة إلى رياض أطفال حقيقي يقوم عليـة                     

 مكلفة للفقراء، فإذا تم أناس مؤهلين لذلك،حيث يالحظ عدم تجهيز هذه الروضات وان وجدت تكون رياض أطفال خاصة وهي            

  .إقامة مشاريع رياض أطفال مجهزة باألثاث واأللعاب وسبل الترفيه والتفريغ النفسي لألطفال

من الواضح جدا أن هناك مشاكل بيئية في المنطقة ولكن السؤال ما هو الحل؟ النفايات ومجاري المـستوطنات فـي                    :لنفايات   •

  كثير من القرى؟

ة في المنطقة ال يوجد مؤسسات ترعى الترفيه عند األطفال والكبار ،كما يالحظ انعدام اإلرشاد داخل                معدوم: القضايا الترفيهية  •

المؤسسات كالمدارس و،مع عدم وجود المؤسسات التي ترعى الحاجات النفسية في  المنطقة وال أحد يقوم بمتابعة األطفال في                   

  .سسات هذا البرنامج متن الحاجات الملحةلذا يجب ان تضع المؤ.الظروف الراهنة مع الحاجة إلى ذلك 

  :الكمبيوتر •

هو ضروري لكن غير متوفر للكلبة وان وجد جهاز واحد لإلدارة وال تستعمله ال هم وال الطالب ،حيث إن المدارس تـدرس                      

ة بخـط   وأنا متأكد لو زرنا أي مدرسة لن نجد سجالتها على الجهاز وسنجد قائمة الطلبة مسجل              "مادة الحاسوب بشكل نظري،   

  .المعلمة ،أيضا مسالة بناء صفوف دراسية مهمة؟،ومكتبة للمدرسة مهمة،أما تقوية المناهج فهو غير اولوي 

  مهم جدا الجانب الزراعي حيث انه بحاجة إلى تطوير وتحسين ؟خاصة أننا نتكلم عن منطقة زراعية: الزراعة •

  .معدومة في المنطقة: الصناعة •

مجاني للجميع ،هذا زاد العبء على وزارة الصحة واصبح المحتاج وغير المحتاج مـؤمن              الصحة انا ضد التامين الصحي ال      •

  .ألنه مجاني، وادى إلى عدم كفاية الخدمات واألدوية وهذا يؤثر على المحتاج للتامين فقط

 سلفيت للعالج   إذا أتى إلى  ... فمواطن فرخة او اسكاكا او ياسوف     "ال ضرورة لوجود مراكز طبية في كل قؤية         :لمراكز الطبية  •

 كان أجدى لو تم توفير تمويل إقامة عيادات فـي كـل             -":ممكن أوصل معه انا الي ساكن في الدوير وممكن يوصل هو قبلي           

  "غير مجهزة"قرية

  .كان األفضل تمويل اقامة مستشفى صغير الجراء العمليات البسيطة والوالدة المتعسرة مثال

سبة ضئيلة في المنطقة، ال ألني ال أريد مساعدتهم، إنما ال ضرورة إلقامة مدرسـة               غير أولوية، ألنهم ن   : احتياجات المعاقين  •

وإذا أقمنا مركز عالج وتأهيل للمعاقين، سنضع فيه        .  وباعمار مختلفة وصفوف مختلفة    20للمكفوفين مثال وعددهم ال يتجاوز      
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 أن نحل المشكلة بتوجيه المعاقين إلى مراكز تعنى مبالغ كبيرة وموظفين ينتظرون طوال اليوم ليأتي إليهم زائر أو اثنين، يمكن

  .بشؤونهم، حسب كل إعاقة ونوعها

أرى أنها ضرورية لكن الخياطة مثال أصبحت في ركود بسبب اإلغالق، ال يـنجح مـشروع إال إذا تـوفر                    : المراكز المهنية  •

  .وق اإلسرائيلي ألنه غير دائمالتسويق، وهنا ضروري التركيز على عدم تبعية واعتماد مثل هذه المشاريع على الس

  :المشاريع

المشاريع واألفكار جيدة، وتختلف باختالف المناطق وهذا ضروري عند التنفيذ، منطقة زراعية، تعتمد على العمـل بـاألرض، أو                   

  .منطقة تعتمد على المحاجر أو التجارة يجب أن يكون المشروع مناسب لكل موقع

  :إال أنني أرى القلق مما يليأما مصادر القلق والخوف فهي واحدة، 

وان تصل الفائدة إلى من تبطبق عليه شروط )  المحتاج والغير محتاج(القلق من مسالة الفصل بين المستفيدين من أي مشروع  •

 " دون محسوبيات أو واسطة " االستفادة 

 لكـي ال يـؤثر علـى بعـض          ذلك, القلق من تنفيذ أي مشروع دون مراعاة وجود أو عدم وجود هذا المشروع في المنطقة                 •

 .المشاريع في المنطقة 

القلق من عدم تنفيذ أولويات البنية التحتية فهي مشاريع كبيرة ومكلفة ويمكن أن ال تكون مدرجة مع المشاريع التي ستقوم رفيد  •

 بتمويلها  

  -""المشاريع المقترحة"االولويات واالفكار

على أال يكون في كل قرية، إنما في كل تجمع قـروي            "أدوية/صائيينأطباء أخ /ساعة24/مجهز  "ضرورة توفير مراكز طبية      •

  .متصل ببعضه البعض بسهولة

 .إيجاد مستشفى صغير في المحافظة مجهز بغرفة عمليات وبنك للدم وأطباء جراحون  •

 "في مجاالت الزراعة والبناء"التشغيل الستيعاب العاطلين عن العمل  •

 .ساسي للمنطقة ككلمصنع لتعبئة الزيت، حيث انه احتياج أ •

شروع إرشاد نفسي واجتماعي لألطفال واألمهات الذين يعانون من العنف الرشاد  األمهات لكيفية التعامل مع أطفالهن نظـرا                    •

مـشاركة مـن    ) الخ..………,نشاطات, العاب(مع توفير سبل الترفيه لألطفال        . لحاالت الزواج المبكر الكبيرة في المنطقة       

 .سلفيت 

بناء مدينة بالمنطقة،   : في المنطقة،اقتراح كبير إال انه يمكن اغن ينعش المنطقة ويزيد في تنميتها من كافة النواحي              إقامة مدينة    •

إسكان،جامعة،مشاريع صناعية،كل هذا سيستوعب األيدي العاطلة عن العمل ويقل االعتماد على العمل في إسرائيل وتـصبح                

 .المنطقة منطقة اقتصادية
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  )4(المقابلة

  17/10/2002االحد: اليوم والتاريخ

  5 - 2:30:   الوقت

  مركز طوارئ سلفيت: المكان

  حنان المصري،ماهر رزق اهللا: الفريق

  

  .طوارئ سلفيت-كفل حارس\عيادة خاصة\ طبيب عام –كفل حارس / زكريا بوزية .د

  :األولويات

 حاجات صحية �

  الصرف الصحي �

 الحاجات الزراعية �

 احتياجات المرأة �

 لتعليميالمجال ا �

 المجال النفسي �

  

  :األولويات واألفكار المقترحة

أطبـاء  . بدال من عيادة في كل قرية يومين أسبوعيا       .  ساعة 24 سيارة إسعاف  لكل تجمع قروي قريب لبعضه، مراكز طبية            •

تأمين .. ..وبنك للدم   .مستشفى مجهز بغرفة جراحة   ...... ، جهاز فحص النظر، تخطيط القلب،       .....مختصون، عيون، أطفال  

 .صحي حقيقي يمكن االستفادة منه فعال

  مصنع ألبان للمنطقة الغربية. مشروع تعبئة الزيت وتسويقه •

مشغل خياطة،حرف يدوية،تربية حيوانات،تـامين أراضـي       "تحتاج المرأة تأمين فرص عمل للمرأة،ودورات توعية، مشاريع        •

 .للزراعة وأسمدة وبذور وأدوات للنساء

 "مكتبة،غرفة رياضة، غرفة األرشد" ني من نقص في التجهيزات وعدد الصفوف والغرف اإلضافيةالمدارس تعا: التعليم •

  مدارس.والكثير من الروضات غير مناسبة ودون مقرات ومقامة في قاعات الجوامع او في بيوت مستأجرة وغير مالئمة

  . مناسبةفهي غير كافية والطلبة في بيوت مستأجرة وغير" مثل مدرسة ديرستيا"    أيضا 

  .عدم وجود أي عالج نفسي في المنطقة،حتى العيادة النفسية في الصحة، مغلقة من بداية االنتفاضة واالغالقات: نفسية •

  :المخاوف ومصادر القلق

  "نقص  اإلعالن عن تنفيذ المشروع أو تنويه المستفيدين"نقص وصول المعلومات للمعنيين لالستفادة من المشروع •

  .القلق من التجاوزات •

  

  :الحالة الدراسية األولى

  . أفراد7, مطاقة, عربية قاسم داوود: االسم 

  .حارس : المكان 

  ).1:30 -10:00: ( ، الساعة 14/10/2002: الزمان 

  

  : وصف األسرة 

عملت لمدة ثماني سـنوات فـي       , %87أنهت المرحلة الثانوية وحصلت على معدل       , مطلقة وأم لسبعة أبناء   , ) سنة 42: (  عربية  

وهي حالة تتعامل مع الشؤون االجتماعية منذ ثالث سنوات تم تأهيلها بعمل عن طريق الـشؤون                . مشغل للخياطة في مدينة قلقيلية    

  .االجتماعية في محافظة سلفيت وهي تعمل اآلن في الخدمات في مركز الدار البيضاء للمعاقين في سلفيت 

  

  .ة وهي مريضة وتعاني من عدة أمراض مزمنة  سن71تبلغ من العمر ) : أم قاسم : ( والدة عربية 
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  :  أوالد عربية 

 سنة أنهى المرحلة الثانوية ولم يستطع تجاوزها وهو مريض بالكلى وأجريت له عملية زراعة في 20يبلغ من العمر : شوكت  •

  .العراق 

  .طالبة في جامعة القدس المفتوحة /  سنة 18:  حربية  •

  . ة الثانوية طالبة في المرحل/  سنة 17: أسماء  •

  .طالبة /  سنة 14:  ابتسام  •

  .طالبة /  سنة 13: وصال  •

  . سنة طالب 12: احمد  •

  

  : مالحظة 

شوكت مرض  ( تزوجت عربية من ابن عمها ولم يسمح لها من متابعة الدراسة وبعد أن أنجبت أبنائها وبناتها وكانوا كلهم مرضى                    

  .ا زوجها مسؤولية إنجاب أوالد معاقين وتزوج من أخرى  وطلق عربية حمله) الكلى وبقية البنات لديهن مرض في العيون  

  

  : االحتياجات الطارئة لألسرة 

  .تصدعات في أطرافه حيث يمتلئ البيت بالماء في الشتاء /  ترميم البيت  •

   .ويضطرون لشرائه على حسابهم الخاص, دوائهم غير متوفر في الصحة / تكاليف الدواء لوالدة عربية  وابنها  •

ال يتوفر لديهم نقود لدفع فواتير المياه / االم المسنة ال تتلقى أي مساعدات من الشؤون بحجة أن ابنتها موظفة :  حاجات مادية  •

ومنذ بداية االنتفاضة يتغيـر الراتـب       ( يتأخر راتب عربية كثيرا ألنها حالة تأهيل بعمل وليست موظفة رسمية            / والكهرباء  

  ) .خمسة أو ستة شهور 

   

  :  االحتياجات الطارئة للمنطقة كما تراها األسرة 

  

كل يوم بتخرب الكهربا وبتحرق األجهزة اللي في بيوت         " تحتاج شبكة الكهرباء إلى صيانة واعادة تأهيل        :  المياه والكهرباء    •

  " .الناس وبنظل رايحين جايين على مصلحين األجهزة

  .رى أخرى في موسم الزيتونال يوجد في القرية مشروع زيت ونضطر للذهاب إلى ق •

  .والناس بتلم في تبرعات عشان يبنوا غرف جديدة"  المدرسة بحاجة إلى غرف صفية  •

  .غير مجهزة وال يوجد مقر لها وهي غير مجهزة / روضة األطفال  •

   الشوارع بحاجة إلى إعادة تعبيد فهي محفرة وكثيرا ما يحدث حوادث نتيجة لذلك ز •

في حاالت والدة كثيرة صارت في البيوت ألنو الطرق صعبة وما بلحقوا يبعتـوهم علـى                " والدة   المنطقة بحاجة إلى مركز      •

  .سلفيت أو نابلس ألنو الشوارع مسكرة بتراب 

  " .وال حتى في عندهم كرسي يقعدوا عليه" قبل فترة تم افتتاح نادي في القرية ولكنه غير مجهز  •
  

  :أفكار ومشاريع 
  

اطات اللي كانوا يشتغلوا في قلقيلية قبل االنتفاضة هال  قاعدين ببيوتهم وما بشتغلو اشي وعشان                جميع الخي : "  مشغل خياطة    •

  .هيك إحنا بحاجة لمشغل يلمنا من جديد 

ما في بمنطقة سلفيت كلها وال مختبر لفحص النظر  وأنا بضطر كل فترة أروح على نابلس على شان                   " مختبر لفحص النظر     •

  . دينار 50لهن معهن مي زرقا والنظارة بتكلفنا افحص نظر للبنات النهن ك

  " .فتح مركز كمبيوتر وعمل دورات تدريب للطالب او توفير الكمبيوترات في المدارس ألنهم بدرسوا الكمبيوتر نظري" •

عمل كان في بيوت بالستيكية  كثيرة في القرية وكنا نشتي الخضرة رخيصة أما هال ما حدا قادر ي                 " مشروع بيوت بالستيكية     •

  ".بيوت بالستيكية ألنها مكلفة والناس ما معها مصاري وهال بنشتري الخضرة من السيارات وبتكون غالية كتير
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ما في البلد كلها وال فرن وبضطروا أصحاب الدكاكين يشتروا الخبز من مخابز سلفيت أو بديا ومـرات بتكـون                    : "فرن خبز  •

  .الطرق مسكرة وبقضيها بال خبز 
  

  :لمقدمة نظرتهم للخدمات ا

المجلس بنستفيد منو بس في موضوع الكهرباء المجلس مقصر النو كل أسبوع بروحو الناس وبيحكو معهم على شان يالقـو               " •

  ".حل لمشكلتها وما بيعملو اشي النهم دايما بعانو من ازمة مالية حسب ما بحكو والسنة يمكن يمر الشتا علينا بدون كهربا 

ان يساعدوني أتوظف الني كنت حابة أوكل من عرق جبيني وساعدوني والقولي شغل فـي               رحتلهم عش "الشؤون االجتماعية      •

  . شهور بنقبض مرة 5الدار البيضاء بس الراتب باخدو منهم وبتاخر كتير كل 

ما العيادة في بلدنا يومين في األسبوع وهدول اليومين ما بكفو ويا ريت يكون في عيادة أطفال متوفرة داي  : " الخدمات الصحية    •

  ".أما الدواء فهو مش متوفر في جميع عيادات المنطقة ما في غير الدوا الرخيص أما الدوا الغالي بنشتري من جيوبنا

كل أربع أو خمس شهور بجيبوا كيس طحين او رز وهـذا مـش كفايـة      " المساعدات المقدمة من المؤسسات وهيئات اإلغاثة      •

  .وكمان بتوزع بغير عدل على الناس 

, الروضة الموجودة في البلد مقرها استئجار وكمان مش مجهزة وال باشي لألطفـال              :" ي تقدم خدمات لالطفال     المؤسسات الت  •

والمدارس بحاجة لبناء صفوف والفروع األخرى غير األدبي متل العلمي والتجار عشان ما يروحو األوالد على مدارس البالد                  

  .التانية

 أو التعامل معهم كمان اخنا بحاجة لمالعب وحدائق لألطفـال ألنهـم بيلعبـوا                دورات التوعية لألمهات حول تربية األطفال      •

  .بالشوارع واكثر من مرة صار حوادث في البلد 
  

  :نظرتهم للخدمات المقدمة من المنظمات األهلية
   

  .م مادي المنظمات الموجودة ال تقدم خدمات وهي ناد رياضي ومجلس قروي ومجلس أباء وأمهات وهم دائما بحاجة إلى دع •

 شـيكل   200الهالل األحمر موجود في بديا وخدماتوا متواضعة كتير ولكنهم بستغلوا الناس في سيارات اإلسعاف وأجـرتهم                  •

  .وتقتصر خدماتهم على نقل المواطنين من بلد لبلد 
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  الحالة الدراسية الثانية 

  .أمين بركات : االسم 

   . )وسط البلد (بديا ) : مكان المقابلة ( العنوان 

  ).13:30_10( الساعة  ____  2002/ 10/ 15: الزمان 

  

  : وصف األسرة 

/ متزوج من اثنتين / يعاني من ازمة صدرية / عاما بسبب المرض ) 15(سنة عاطل عن العمل منذ ) 65: (الحج امين بركات 

  .ال يملك أراضى أو زيتون ) اجيرا(كان يعمل مزارعا 

  : األوالد من الزوجة األولى 

  .نها ولد وبنت متزوجين ويعشون في بيوت مستقلة له م

  :األوالد من الزوجة الثانية 

  .لم تكمل أي منهن تعليمها بعد الصف األول األساسي )  / 12_17_20(_ ثالث بنات

  .الثاني متزوج ويعيش في نفس البيت / أحدهم متزوج ومنفصل عن العائلة _ ولدين 
  

  .قامت بإجراء عملية المرارة وما زالت تعاني حتى اآلن من آثارهامنذ سنوات / مريضة : الزوجة الثانية
  

  :احتياجات األسرة 

  ) عالمسطبة_ اثاث _ثالجة_ غسالة( يخلو البيت من األمور األساسية المتوفرة في أي بيت  •

  .المالبس مهترئة _رائحة كريهة _ انعدام النظافة : مالحظة  •

  .ود عليهم بدخل أو فائدة وال يعمل أي أفراد األسرة منذ فترة طويلة ال تملك العائلة أي  عقارات أو أراضي تع •

في العائلة مريضين وهم الحج امين وزوجته ويتناولون عالجات ذات تكاليف عالية وهذه األدويـة غيـر                 : مصاريف العالج    •

  .متوفرة في مراكز الصحة 

دمات المختلفة  حيث الرجل مريض وزوجتـه أيـضا          ال يقوى أحد من أفراد األسرة على الوصول للمؤسسات التي تقدم الخ            •

  .والمؤسسات مقصرة في زيارتهم والسؤال عن حاجتهم وتلبيتها 

  : األولويات التي تراها األسرة للمنطة أو البلد 

أهمها األدوية حيث تعاني المراكز الصحية من المجانية قلة األدوية او عدم توفرها وخاصـة األدويـة                 :  الخدمات الصحية    •

  .كما أن المنطقة بحاجة إلى سيارة إسعاف / غالية الثمنال

أدى عدم تعليم الحج امين لبناته وعزوه ذلك إلى قلة المادة إلى مطالبته ضمن األولويات بوجود مراكز لمحو األميـة                    :التعليم   •

  .في المنطقة للقضاء على هذه الظاهرة 

  .لحالية من خالل مشاريع مثل البناء والقصارة والبالطالعمل على توفير فرص عمل لمن فقدوا عملهم خالل الفترة ا •

  :المخاوف ومصادر القلق 

  . عدم الثقة بالمؤسسات الحكومية واالهلية العاملة في القرية ألنها كما يرى مؤسسات غير نزيهة وفاسدة  •

  "أنا بنصحكم ما تتعاملو مع مؤسسات بلدنا النهم كلهم نصابين " 
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  :وتقييمهم لها نظرتهم للخدمات المتوفرة 

 بشكل عام خدمات البلدية جيدة ألهالي القرية من حيث الماء والكهرباء والبلدية تراعي ظروف الناس في هذه الفترة  الصعبة                     •

  .فهي ال تطالب الناس بمستحقات الماء والكهرباء 

 اشهر او خمسة اشـهر حتـى         شيكل شهريا ولكنه يتأخر الكثر من أربعة       200يتلقى الحج امين من الشؤون مبلغ       : الشؤون   •

  .يصرف 

  .غياب دور لجنة الزكاة وغيرها من المؤسسات الخيرية  •

  .نقص الخدمات الصحية المقدمة للناس مثل الدواء  والتنقالت الباهظة الثمن في سيارات اإلسعاف: الصحة  •

  .ني كثيرة في الصيدليات ما بنقدر نحسبها وزارة صحة ما في أدوية من مرة وأنا بشتري دواي من الصيدليات وديو" 

  .أما التامين الصحي غير مجدي وغير كافي ال يغطي احتياجاتنا الصحية  •

  .انقطع هؤالء األطباء عن الحضور الى القرية بعد بداية االنتفاضة/ نساء /أطفال / األطباء اإلحصائيين  •
  

  : العقبات في وجه وصولهم للخدمات 

  .مؤسسات وال يوجد من يساعدهم بذلك  وضعهم الصحي  ال يسمح لهم بمتابعة ال •

الوضع المادي أيضا ال يسمح لهم بذلك حيث أن تكاليف المواصالت عالية نظرا لوضع الطرق وال يقي على تـوفير مبـالغ                       •

  المواصالت ز

  .ال يوجد عالقات اجتماعية / نقص المعلومات / تدني المستوى الثقافي لألسرة  •
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  )1(المقابلة 

    13/10/2002-ألحدا: اليوم والتاريخ

  1-10: الوقت

  جامعة النجاح الوطنية: المكان

  حنان المصري،ماهر رزق اهللا: الفريق

  

  . تقييم أداء مؤسسات السلطة في مكافحة الفقر-باحث في مجال الفقر-عمر عبد الرازق.د:التعريف بالشخصية

سلفيت  عضو في لجنة     /روضات األمل الخاصة  مؤسس مدرسة و  –وحتى اآلن   -1986محاضر في جامعة النجاح الوطنية، منذ عام        

  ".محاولة عمل تأمين صحي خاص للفقراء مع بعض األطباء بالتعاون مع لجنة زكاة سلفيت"زكاة سلفيت

  

  :عرض نتائج الورشة المركزة ومناقشتها 

  .أكد على االحتياجات الواردة في الورالشة ولم يضف إليها 

  :رشة إال انه رأي  أنها تأتي بالترتيب التاليو أكاد على األولويات المذكورة في الو

  :االحتياجات كما يراها 

إن احتياجات المنطقة كمنطقة مهمشة من حيث التنمية مقارنة بتالحضرية ،فالبنية التحتية معدومة وهناك مشكلة كبيـرة فـي                    •

كل جزئي لساعات محددة في اليوم      منطقة سلفيت ،شبكات المياة في الكثير من القرى غير موجودة وشبكات الكهرباء تعمل بش             

،والصرف الصحي لغاية التان جاري االعتماد على الحفر االمتصاصية لكن هناك اولويات للمحافظة ككل ،واولويات اخـرى               

  .اتة1تخص كل موقح بذ

اال هي ضرورية ومن المشاريص المهمة في النطقة ،وحسب كل موقع مع انة التخلو قؤية من روضة اطفال                  :رياض االطفال  •

ان رياض االطفال الموجودة حاليا  غير مجهز وغير نموذجي، وان المنطقة بحاجة الى رياض اطفال حقيقي يقوم علية اناس                    

مؤهلين لذلك،حيث يالحظ عدم تجهيز هذه الروضات وان ان وجدت تكون ر ياض اطفال خاصة وهي مكلفة للفقراء ،فاذا تم                    

  .االلعاب وسبل الترفية والتفريغ النفسي لالطفالاقامة مشاريع رياض اطفال مجهزة باالثاث و

 السؤال ماهو الحل؟النفايات ومجاري المستوطنات في كثير  من الواضح جدا ان هناك مشاكل بيئية في المنطقة ولكن:النفايات  •

  من القرى؟

،كما يالحظ انعـدام االرشـاد      معدومة في المنطقة ال يوجد مؤسسات ترعى البترفيه عند االتطفال والكبار            : القضايا الترفيهية  •

داخل المؤسسات كالمدارس و،مع عدم وجود المؤسسات التي ترعى الحاجات النفسية في  المنطقة وال احـد يقـوم بمتابعـة                     

  .لذا يجب ان تضع المؤسسات هذا البرنامج متن الحاجات الملحة.االطفال في الظروف الراهنة مع الحاجة الى ذلك 

  :الكمبيوتر •

 غير متوفر للكلبة وان وجد جهاز واحد لالدارة وال تستعمله ال هم وال الطالب ،حيث ان المدارس تـدرس                    هو ضروري لكن  

وانا متاكد لو زرنا اي مدرسة لن نجد سجالتها على الجهاز وسنجد قائمة الطلبة مسجلة بخـط                 "مادة الحاسوب بشكل نظري،   

  .سة مهمة،اما تقوية المناهج فهو غير اولوي المعلمة، ايضا مسالة بناء صفوف دراسية مهمة؟،ومكتبة للمدر

  مهم جدا الجانب الزراعي حيث انة بحاجة الى تطوير وتحسين ؟خاصة اننا تنكلم عن منطقة زراعية: الزراعة •

  .معدومة في المنطقة: الصناعة •

ر المحتاج مـؤمن    الصحة انا ضد التامين الصحي المجاني للجميع ،هذا زاد العبء على وزارة الصحة واصبح المحتاج وغي                •

  .ألنه مجاني، وأدى إلى عدم كفاية الخدمات واألدوية وهذا يؤثر على المحتاج للتامين فقط

اذا أتى إلـى سـلفيت      ... فمواطن فرخة او اسكاكا او ياسوف     "ال ضرورة لوجود مراكز طبية في كل قرية         : المراكز الطبية  •

 كان اجدى لو تم توفير تمويل اقامة عيادات في          -":صل هو قبلي  للعالج ممكن أوصل معه انا الي ساكن في الدوير وممكن يو          

  "غير مجهزة"كل قرية

  

  .كان االفضل تمويل اقامة مستشفى صغير الجراء العمليات البسيطة والوالدة المتعسرة مثال
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ضرورة القامة مدرسة  غير اولوية ،النهم نسبة ضئيلة في المنطقة ،ال الني ال اريد مساعدتهم ،انما ال -:احتياجات المعاقين*

واذا اقمنا مركز عالج وتأهيل للمعاقين ،سنضع فيه مبالغ . وباعمار مختلفة وصفوف مختلفة20للمكفوفين مثال وعددهم اليتجاوز 

كبيرة وموظفين ينتظرون طوال اليوم ليأتي اليهم زائر او اثنين ،يمكن ان نحل المشكلة بتوجية المعاقين الى مراكز تعنى بشؤونهم 

  .ب كل اعاقة ونوعها،حس

ارى انها ضرورية لكن الخياطة مثال اصبحت في ركودبسبب االغالق،الينجح مشروع اال اذا توفر التسويق،وهنا :المراكز المهنية*

  .ضروري التركيز على عدم تبعية واعتماد مثل هذه المشاريع على السوق االسرائيلي النه غير دائم

  

  :المشاريع

 ،وتختلف باختالف المناطق وهذا ضروري عند التنفيذ،منطقة زراعية،تعتمد على العمل بالالرض، أو المشاريع واألفكار جيدة

  .منطقة تعتمد على المحاجر أو التجارة يجب أن يكون المشروع مناسب لكل موقع

  -:أما مصادر القلق والخوف فهي واحدة، إال أنني أرى القلق مما يلي

وان تصل الفائدة الى من تبطبق عليه شروط )  المحتاج والغير محتاج(ين من اي مشروع القلق من مسالة الفصل بين المستفيد •

 " دون محسوبيات أو واسطة " االستفادة 

ذلك لكي ال يؤثر على بعض المشلريع       , القلق من تنفيذ اي مشروع دون مراعاة وجود او عدم وجود هذا المشوع في المنطقة                 •

 .في المنطقة 

اولويات البنية التحتية فهي مشاريع كبيرة ومكلفة ويمكن ان ال تكون مدرجة مع المشاريع التي ستقوم رفيد القلق من عدم تنفيذ  •

 بتمويلها  

  

  -""المشاريع المقترحة"األولويات واألفكار

على اال يكون في كل قرية،انما في كل تجمع قـروي           "أدوية/اطباء اخصائيين /ساعة24/مجهز  "ضرورة توفير  مراكز طبية       •

  .صل ببعضه البعض بسهولةمت

 .ايجاد مستشفى صغير في المحافظة مجهز بغرفة عمليات وبنك للدم وأطباء جراحون  •

 "في مجاالت الزراعة والبناء"التشغيل الستيعاب العاطلين عن العمل  •

 .مصنع لتعبئة الزيت، حيث انه احتياج أساسي للمنطقة ككل •

لذين يعانون من العنف الرشاد  األمهات لكيفية التعامل مع أطفالهن نظـرا             شروع إرشاد نفسي واجتماعي لألطفال واألمهات ا       •

مـشاركة مـن    ) الخ..………,نشاطات, العاب(مع توفير سبل الترفيه لألطفال        . لحاالت الزواج المبكر الكبيرة في المنطقة       

 .سلفيت

بناء مدينة بالمنطقة،   : تنميتها من كافة النواحي   إقامة مدينة في المنطقة،اقتراح كبير اال انه يمكن اغن ينعش المنطقة ويزيد في               •

اسكان، جامعة، مشاريع صناعية، كل هذا سيستوعب األيدي العاطلة عن العمل ويقل االعتماد على العمل في إسرائيل وتصبح      

 .المنطقة منطقة اقتصادية
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  )2(المقابلة رقم

  

  

  بلدية سلفيت : المكان

  .13-10: الساعة /       االربعاء10/2002 /16: الزمان 

  

  :خليل شاهين 

  نائب رئيس بلدية سلفيت  �

  . مدير الشركة الرائدة لالزياء �

  

  :التعليق على االولويات التي ظهرت في الورشة المركزة 

  

  :في المجال الزراعي 

ارة  اكد على اولوية دع الزراعة وتحسينها وطرح تمويل شراء بعض المعدات الضرورية مثل المحراث وبايجر ويتم اد �

  .هذه المعدات عن طريق لجنة في اتحاد المزارعين او الغرفة التجارية  

هذا المشروع يؤدي الى الوضع الزراعي وزيادة االنتاج الزراعي في المنطقة وريع هذا المشروع يستخدم في تطوير واضافة " 

  .معدات اخرى 

ات توعية زراعية  الرشاد الفالح الحسن  تمويل دورات ارشاد زراعي في المنطقة فهي منطقة زراعية وكذلك نشر �

  .الطرق الستغالل االرض والمزروعات 

  .تمويل مشاريع استصالح االراضي االميرية في المنطقة وذلك لحمايته من المصادرة من قبل اسرائيل  �

  :في مجال رياض االطفال 

 لالشراف على االطفال داخل اكد على ضرورة تطوير رياض االطفال في المنطقة وتجهيزها وتوظيف اناس مؤهلين �

  .رياض االطفال 

 ادوات كادر مؤهل لتدريب االطفال انشطة مثل –مالبس –مكان ( ضرورة ايجاد نوادي لالطفال وهذا بحاجة الى توفير  �

  .مسرحيات واغاني تراثية 

  .توقير برامج دعم نفسي واجتماعي لالطفال  �

  

  :في مجال االنترنت واالتصال 

  .ن يمكن تغطية نفقاته بسهولة من قبل افراد او مؤسسات هذا مشروع مربح ولك

  

  :في المجال الصحي 

راى ان العيادات في كل قرية هي امر مكلف وغير ضروري اال انه اقترح وجود خمس مراكز صحية موزعة على  �

  .المناطق السكانية في المنطقة

  .لماسة لها في الوقت الحاليضرورة وجود عدد اكبر من سيارات االسعاف في المنطقة وذلك للحاجة ا �

  .اكد على حاجة المنطقة الى مستشفى يوفر الخدمات الصحية لجميع سكانها بدل التنقل بين نابلس ورام اهللا  �

   اكد على ضرورة وجود مراكز رعاية لالمومة في المنطقة ز �

  

  :في مجال البنية التحتية 

  ذ فترة طويلة وبحاجة الى تاهيل زاكد على وجود مشكلة الطرق وضرورة اعادة تاهيلها فهي من �

تكملة المشاريع التي لم تنتهي مثل مشاريع المياه في فرخة واسكاكا ومشروع الصرف الصحي في البلدة القديمة في  �

  سلفيت 
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  :ردوده على مصادر القلق المثارة في الورشة المركزة 

  .ة اليها  اكد على ضرورة تنفيذ المشاريع الطارئة باسرع وقت وذلك لشدة الحاج �

  اما بالنسبة لصعوبة احضار االدوات فيرى انه يمكن استغالل فترات الهدوء اليصالها الى المنظقة ز �

وفي رده على بعض المخاوف حول عدم ثقة الناس بالمؤسسات االهلية والحكومية فيرى ان االهالي يبالغون في ذلك  �

  .ولكنه اكد على وجود بعض التجاوزات 

  

  :ا االولويات كما يراه

  

خلق فرص عمل للجانب النسائي من خالل تفعيل دور المراة وتاهيلها للعمل فهي بحاجة تاهيلها في مجاالت اخرى غير  �

  .الخياطة والنسيج مثل التطريز والحرف اليدوية 
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  )3(المقابلة رقم 

   

  .الشؤون االجتماعية : المكان

      1-10الساعة17/10/2002الخميس : الزمان 

  :ش زهرة قرعو

  .عضو مجلس بلدي قرية دير بلوط / مدير مؤسسة رعاية اسر الشهداء 

  :التعليق على االوليات التي ظهرت في الوشة المركزة 

  :في المجال الصحي 

رفات والزاوية , صرطة , بديا , قراوة بني حسان , الزاوية , مسحة , دير بلوط ( يعاني الجزء الغربي من منطقة سلفيت من  •

  .د اي مركز صحي مثل عيادات الحوامل وتعتبر هذه الحاجة من االولويات بالنسبة لتلك المنطقة  من عدم وجو) 

  .  عدم وجود سيارة اسعاف في المنطقة الغربية والمنطقة بشكل عام بحاجة الى عدد اكبر من سيارات االسعاف  •

  .هائيا العيادات الصحية ال تكفي بالغرض النها يومين في االسبوع وهي غير مجهزة ن •

عدم وجود مراكز للصحة النفسية مع  كبر وكثافة هذه المشكلة منذ بداية االنتفاضة  وهنا اقترح وجود برامج للصحة النفسية                      •

  .للكبار والصغار 

  .النطقة بشكل عام بحاجة الى مستشفى وهو من االولويات المهمة  •

  

  :في مجال البنية التحتية

ضوع شبكات الكهرباء فمعظم شبكات الكهرباء في المنطقة بحاجة الى صيانة وخاصة  من المالحظ وجود مشكلة كبيرة في مو •

  قبل فصل الشتاء ز

أما المياه فان هناك عدد كبير من قرى المنطقة تعاني من عدم وجود شبكات مياه داخلها وان وجدت في بعض القرى فانهـا                        •

هناك مشكلة اخرى وهي ان بعض القرى تم ايصال المياه و, تبقى مقطوعة عن الناس لفترات طويلة وخاصة في موسم الشتاء 

  .اليها ولكن نظرا للظروف الحالية فان اهالي هذه القرى غير قادرين على دفع رسوم توصيلها الى بيوتهم 

  

  :دورات توعية المعاقين 

 وهم جسب اعتقادي بحاجة     في المنطقة اصال ال يوجد مراكز خاصة بالمعاقين تعمل على توفير الدعم النفسي واالجتماعي لهم               •

  الى ذلك 

  . االتحاد العام للمعاقين في المنطقة إمكانياته ضئيلة وال يستطيع توفير خدمات لجميع المعاقين في المنطقة •

 مركز الدار البيضاء خدماته تقتصر فقط على توفير المكان للمعاقين وال يعمل على توفير برامج نفسية واجتماعية لهم نظرا                    •

   المحدودة زإلمكانياته

  .من الضروري توعية الناس حول حقوق المعاقين واحتياجاتهم  •

  

  :في المجال الزراعي 

ارى ان امنطقة بحاجة الى مؤسسة ترعى تسويق المزروعات النها منطقة زراعية وخاصة زيت الزيتون فمنطقـة سـلفيت                    •

  .من انتاج الزيتون في الضفة الغربية % 20تشكل 

 مصنع لتعليب الزيت والزيتون والمنتجات الزراعية  بدل االحتفاظ بها بالطرق التقليدية الغير صحية               المنطقة ايضا بحاجة الى    •

  .هذا بإضافة إلى أن المصنع يعمل على توفير فص عمل كثيرة للعاطلين عن العمل

  . تمويل مشاريع فتح طرق زراعية لوصل القرى ببعضها والمزارعين بأراضيهم  •
  

  :نترنت في مجال االتصاالت واإل

  "ال أرى في موضوع اإلنترنت واالتصاالت حاجة طارئة في الفترة الحالية " 
  

  :في مجال رياض األطفال 

  .تعاني منطقة سلفيت من عدم وجود رياض أطفال نموذجية وحتى الخاصة منها  •
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 تجهيزات مثـل العـاب      رياض األطفال الموجود بحاجة الى كثير منه أصال الى مقرات والمتوفر له مقرات فهو بحاجة الى                •

  .وكراسي  وطاوالت في بعض األحيان 
  

  :المخاوف ومصادر القلق 

  .التالهب والوعود التي تاخذها بعض المؤسسات على عاتقها ثم ال تقوم بتنفيذ هذه المشاريع  •

  .اقتح وجود مراقبة واشراف على المؤسسات التي ستفذ المشاريع ومسائلتها في ذلك  •

  

  : المنطقة احتياجات المراة في 

دعم المؤسسات والنوادي النسوية في العاملة في المنطقة وتوفير فرص للعمل للنساء من خالل مـشاغل الخياطـة والنـسيج                     •

  .والزراعة البيتية 

  . العمل مع مؤسسات حقوقية ومجتمعية الدخال برامج توعوية للمجتمع للنهوض بالمراة وتعريف الناس بحقوق المراة  •

  .سسات تعمل على نشر الوعي حول بعض الظواهر السلبية مثل الزواج المبكر والحمل وتعدد الزوجات العمل ايضا مع مؤ •
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  )4(المقابلة

  17/10/2002االحد: اليوم والتاريخ

  5 - 2:30:   الوقت

  مركز طوارئ سلفيت: المكان

  حنان المصري،ماهر رزق اهللا: الفريق

  

  .طوارئ سلفيت-كفل حارس\عيادة خاصة\ طبيب عام –كفل حارس / زكريا بوزية .د

  -:االولويات

 حاجات صحية �

  الصرف الصحي �

 الحاجات الزراعية �

 احتياجات المرأة �

 المجال التعليمي �

 المجال النفسي �

  :األولويات واألفكار المقترحة

أطبـاء   .بدال من عيادة في كل قرية يومين أسـبوعيا        . ساعة 24سيارة إسعاف  لكل تجمع قروي قريب لبعضة،مراكز طبية           �

تـأمين  ....وبنـك للـدم   .مستشفى مجهز بغرفة جراحة   ......،جهاز فحص النظر،تخطيط القلب،   .....مختصون، عيون، أطفال  

 .صحي حقيقي يمكن االستفادة منه فعال

  مصنع ألبان للمنطقة الغربية. مشروع تعبئة الزيت وتسويقه �

ل خياطة،حرف يدوية،تربية حيوانات،تـامين أراضـى       مشغ"تحتاج المرأة تأمين فرص عمل للمرأة،ودورات توعية، مشاريع        �

 .للزراعة وأسمدة وبذور وأدوات للنساء

 "مكتبة،غرفة رياضة،غرفة اإلرشاد"المدارس تعاني من نقص في التجهيزات وعدد الصفوف والغرف اإلضافية: التعليم �

  مدارس.ت مستأجرة وغير مالئمةوالكثير من الروضات غير مناسبة ودون مقرات ومقامة في قاعات الجوامع او في بيو

  .فهي غير كافية والطلبة في بيوت مستأجرة وغير مناسبة" مثل مدرسة ديرستيا"    أيضا 

  .عدم وجود أي عالج نفسي في المنطقة،حتى العيادة النفسية في الصحة، مغلقة من بداية االنتفاضة واالغالقات:  نفسية �

  :المخاوف ومصادر القلق

  "نقص  اإلعالن عن تنفيذ المشروع او تنوية المستفيدين" للمعنيين لالستفادة من المشروعنقص وصول المعلومات -

 . القلق من التجاوزات -



 

 برنامـج دراسـات التنميـة
  

  

  

  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  مدينـة رام اهللا وضواحيها

  

  

  

  
  رانيـا األسمــر و ميسـاء الجيـوسي

  

  

  )نسخـه شبـه نهـائيـة (

  

  

  2002تشرين أول / أكتـوبـر 
 

  

 ).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 



  : مقـدمـة

  

 كم شمال مدينة القدس وعلى الطريق الى مدينة نابلس تقع مدينتا رام اهللا والبيرة اللتان ال يفصل 16 بعد حوالي على

تتسع أراضى رام .  بينهما سوى شارع معبد، تتداخل مباني المدينتين الى درجة ان الزائر ال يستطيع التمييز بينهما

 وشماال حتى مخيم الجلزون ويحيط بها الكثير من الخرب وتنتشر فيها "قلنديا"اهللا والبيرة جنوبا باتجاه مطار القدس 

  . دونما 36.751الينابيع واالبار وتقدر المساحة االجمالية لمدينة رام اهللا والبيرة بـ 
  

  :السكان

  :1997 الذي اجري في عام )الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ( استنادا الى النتائج النهائية لتعداد السكان
 فما 60فئة 

  فوق 

الفئة العمرية 

20 -59   

السكان تحت 

   سنة 20

 عدد سكان المحافظة مدينة قرية مخيم

  ذكور106.988  إناث010654 70.098 122.181 13.169  75.8%  36.2%  5.9%

  

  :الحياة االقتصادية

  

 اهللا والبيرة بتواجد المقرات الرئيسية لغالبية اكتسبت المدينة أهمية خاصة نظرا للموقع الذي تتمتع به حيث أصبحت تتميز محافظة رام

المؤسسات الحكومية والهيئات الرسمية وغير الرسمية والشركات، حيث أفادت مسوحات القوى العاملة بان أسواق العمل المحلي في 

تثمار في المحافظة من حيث من األيدي العاملة في المحافظة ونتيجة لتوافر المقومات األساسية لالس% 90المحافظة تستوعب ما نسبته 

الموقع المتوسط وكفاءة الخدمات ووجود المقرات الرئيسية للمؤسسات الحكومية فقد كان ذلك سببا رئيسيا لتزايد عدد الشركات والمؤسسات 

  .والمحال التجارية و الصناعية والخدماتية العاملة في محافظة رام اهللا والبيرة

  

  : نجد انالصادر عن الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 1997هللا والبيرة لعام وحسب تقرير السكان لمحافظة رام ا

  

  :توزع القوى العاملة حسب مكان العمل

  

 المحافظة في السوق المحلي % في إسرائيل % في المستعمرات %

 رام اهللا والبيرة 33174 82.5 5119 12.1 1901 5.4%

  

  :المرافق الصحية في المحافظة

 مستشفيات، أحدها حكومي واثنان يتبعان لمؤسسات غير حكومية، وست 9فظة رام اهللا والبيرة يوجد في محا

 مركز 52سرير وهناك 280مستشفيات تابعة للقطاع الخاص أما عدد األسرة اإلجمالي في هذه المستشفيات فهو 

وكالة الغوث و تسعة مراكز  مركزا تابعا لوزارة الصحة و خمسة مراكز تابعة ل39للرعاية األولية في المحافظة، 

  .صحية تابعة لمؤسسات غير حكومية
  



  :الوضع التعليمي في المحافظة

  

تعتبر المحافظة مركزا ثقافيا وتعليميا هاما حيث تأسست فيها أول جامعة فلسطينية وهي جامعة بيرزيت هذا باإلضافة إلى وجود فروع 

 شهادة البكالوريوس، باإلضافة إلى خمس كليات جامعية تمنح شهادة الدبلوم لجامعة القدس المفتوحة وأربع كليات جامعية أخرى تمنح

  . مؤسسة تعليمية أخرى ما بين رياض أطفال ومدارس لكافة المراحل التعليمية األساسية والثانوية247باإلضافة إلى اكثر من 

  

  :البنية التحتية

  

  :نسبة األسر الفلسطينية المستفيدة من الخدمات التالية

  

  

 مجموعال

   نوع التجمع

 الخـدمـات
  حضر ريف مخيمات 

 مياه 97.8% 93.1% 97.4% 95.1%

 كهرباء 98.1% 96.0% 97.0% 96.8%

 الصرف الصحي 41.7% -  47.2% 18.7%

  )97المركزي الفلسطينيجهاز االحصاء (

والتي عملت على تدمير جزء كبير من البنية التحتية في ظل االنتفاضة الحالية وما تخللها من اجتياحات متكررة لمحافظة رام اهللا والبيرة 

ومؤسسات السلطة في المحافظة، وكانت سياسة االغالقات والحصار اإلسرائيلي الذي عمل على تجزئة المناطق وتقطيع أوصالها  سببا في 

ق المحيطة بها، كما طال التأثير السلبي تدمير الحياة االقتصادية للمحافظة والتي كانت تعد المركز التجاري و الخدماتي بالنسبة للمناط

للوضع الراهن مجال العمالة في المحافظة حيث تفاقمت مشكلة البطالة على صعيد العمالة في إسرائيل وفي السوق المحلي، اضافة الى 

  . هاداو االستش) جرحى االنتفاضة(ازدياد عدد االسر المحتاجة نتيجة لفقد المعيل اما بسبب االعتقال او اإلعاقة 

  

ولم يكن قطاع التعليم والصحة بمنأى عن التأثيرات السلبية للوضع الراهن في المحافظة حيث ظهر ت حالة من العجز الكبير في المجال 

الصحي وعدم قدرة الخدمات الصحية على مواكبة خطورة األوضاع، كما توقفت العملية التعليمية في المحافظة لفترات طويلة وعادت 

  .محافظة في حالة من القلق بسبب إمكانية انقطاعه بفعل سياسة االحتالل المتمثلة بمنع التجول المتكررلتستمر في ال
 



  :منهجية الدراسة

 تمت إقامة ورشة عمل مركزة مع المستفيدين من خدمات المؤسسات المختلفة في كل من مدن رام اهللا والبيرة وبيتونيا                    :في المرحلة األولى  

 األهلية في هذه المناطق ومن ثـم    االمعري والجلزون وقدورة، حيث قام فريق البحث بعمل جرد شامل للمؤسساتباإلضافة إلى مخيمات

تبويبها حسب الخدمات المقدمة والجمهور المستفيـد، تبع ذلك اختيار عشرين مؤسسة ضمن إطار المناطق المذكورة  وإرسال كتب لهـذه                    

بعـد  . للمشاركـة في ورشة العمـل المركـزة      ) ضمن معايـير معينـة  (يدين من خدماتها    المؤسسات المختارة بهدف ترشيح أسماء مستف     

مـرفق ملحـق لمحـضر ورشــة      . " في مقر برنامـج دراسـات التنمية     10/10/2002االنتهاء من الترتيبات تم عقد الورشة بتاريخ        

  "العمل المركزة

  

العائلة األولى من مخيم االمعري و الثانية من رام اهللا          : ين من منطقتين مختلفتين   تم اختيار حالتين دراسيت   : في المرحلة الثانية من الدراسة     

التحتا، األولى لعامل سابق في إسرائيل فقد عمله بفعل الوضع الحالي وهو المعيل الوحيد ألسرته وعاطل عن العمل، أما الثانيـة فكانـت                       

  "مرفق تفريغ الحاالت الدراسية والتقرير الخاص بها".لعائلة ترأسها أرملة وهي معيلتها الوحيدة وعاطلة عن العمل

  

عضو / أكاديمي، قدورة فارس/ جميل هالل: من الدراسة قام فريق البحث بمقابلة أربعة شخصيات مجتمعية وهي:  في المرحلة الثالثة

لتي طرحها الناس في كل من قطاع خاص، بهدف تقييم االحتياجات ا/ شخصية نسوية، محمد المسروجي/ مجلس تشريعي، سهام البرغوثي

  .ورشة العمل المركزة و الحاالت الدراسية

  

  ):بدون ترتيب(االحتياجات الطارئة على مستوى المجتمع : المــحور األول 

  )مراجعة الجدول)  (8.8(توفير فرص عمل .1

  )مراجعة الجدول)  (9.5(في مجال الصحة .2

  ):7.3(البيئة   .3

قة للتخلص من النفايات في حال تعطل خدمات البلدية بسبب منع التجول لما يترتب عليها من شدد الحضور على الحاجة الماسة الى طري

  .مكاره صحية على المجتمع

  

  )مراجعة الجدول)  (8.9(اإلرشاد والتوعية  .4

  ):7.5(الزراعة  .5

ئدة على المجتمع ويستوعب حيث اقترح الحضور أهمية إنشاء مشاريع تشمل نواحي الزراعة وتربية الدواجن مما من شانه ان يعود بفا

  . ايدي عاملة للتخفيف من نسبة البطالة

  



  )مراجعة الجدول) (8.5(التعليم  .6

  )مراجعة الجدول) (8.9(الرعاية االجتماعية  .7

  

  ):7.8(في مجال الشباب  .8

اولة تعويض ما فات كانت هناك حاجة ملحة جدا الى النظر الى تلك الشريحة الواسعة من المجتمع والي طالما عانت من التهميش ومح

  .الشباب عن طريق انشاء االندية المختلفة بما فيها الرياضية والتعليمية والتي تعود بالنفع المجتمع

  

  )مراجعة الجدول) (8.6(في مجال المرأة  .9

  )مراجعة الجدول) (8.2(النواحي الترفيهية  .10

  

  األولويات الطارئة على صعيد المجتمع: المحور الثاني

  

  : تم التصويت على األولويات من اجل ترتيبها حسب األهميةفي هذه المرحلة

  

  اقتباس لغة الناس  األفكار والمشاريع المحددة  األولويات

  : أوال

  الصحة

تحسين وتطوير خدمات مستشفى رام اهللا من كافة  .1

  الخ…النواحي مثل األجهزة والنظافة

  

  

توفير األدوية بشكل عام وأدوية األمراض  .2

  .تحديدالمزمنة على وجه ال

  

  

  

عمل دورات توعية وارشاد في المناحي الصحية  .3

تشمل األسرة وخاصة األمهات تؤهلهن للتعامل مع 

  .اطفالهن في الحالت الطارئة

  

  .توفير بنك دم مركزي في المدينة .4

  

توفير مختبرات وتحاليل متطورة تعنى  .5

  .بالصناعيين وطبيعة عملهم

  

 توفير عيادات مسائية تشمل عيادات للحوامل و .6

  .االطفال وفحوصات الضغط والسكري

 توفير سيارات إسعاف خاصة في المخيمات و  .7

  .المناطق النائية

انهم يوفروا في مستشفى رام اهللا صور تلفزيون "

  " خربانة3 أجهزة ودايما 5وأجهزة غسيل كلى النه في 

افة اللي بدخل مستشفى رام اهللا بموت ومن ناحية النظ"

  ".النه مليان حشرات وصراصير

ادوية السكري والضغط حتى لو في تامين بحكولك فش "

منها في الصحية واذا اذا كان عنده صرع والحية 

بخمسين شيكل خلي المريض او المعاق يموت النه فش 

  ".مصاري للدوا

 بنتي بدنا دورات إسعاف أولى يعني ال سمح اهللا اذا"

  .انحرقت اعرف كيف بدي أعالجها

بنك الدم اللي في رام اهللا بحفظ الدم لشهر شهرين في "

  ".االردن بحفظوا خمس سنين بدنا بنك دم زيهم

مختبرات تعرف نسبة الرصاص في الجسم او الديزل "

  ".او البنزين اللي بتعرض كمان الها المواطنين العاديين

  ".في كل حي مستوصف صغير"

  

  

  

  

  ".ثال مخيم الجلزون فش في سيارة اسعافم"



توفير رقابة على مصانع األدوية للمحافظة على  .8

  .سالمة المواطنين

  :ثانيا

اإلرشاد 

والتوعية 

والرعاية 

  االجتماعية

  

عمل دورات ارشاد لالم في االقتصاد المنزلي  .9

وكيفية استغالل كل ما هو متاح في ظل عدم القدرة 

  .على توفير الكثير من األساسيات

عمل برامج توعية لألطفال من خالل نشاطات  .10

  .حفاظ عليهم من االنحرافمختلفة من اجل ال

ايجاد مراكز ترفيهية للشباب واألطفال تشمل  .11

  .النوادي والمخيمات الصيفية و الحدائق الترفيهية

  . إنشاء حضانات ألطفال آالمها العامالت .12

 إنشاء جمعيات تعنى باسر الشهداء والمصابين و  .13

  االسرى وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي

المدارس للمساعدة في توفير مرشدين نفسيين في  .14

  .حل اشكاليات الطالب

من ناحية اقتصاد المنزل كيف تستغل االم كل "

  "الموجود في البيت حتى توفر عالجها

  

  

  "توعية حول المخابرات االسرائيلية واهداف العدو"

  

  

  

  

  

نرعى مصابين االنتفاضة ومن ناحية دعم مادي "

ومعنوي للسحنا مثل اواعي والمحامي،ونرعى اسر 

  "لشهداءا

  :ثالثا

توفير فرص 

  عمل

تشغيل طارئ في مشاريع تقوم بإعمار ما تم  .1

  .هدمه على يد االحتالل االسرائيلي

عمل مشاريع صغيرة تستوعب عدد معين من  .2

العاطلين عن العمل مثل مزارع دواجن ومشاغل 

  .خياطة

التشغيل في مجال الزراعة واستصالح األراضي  .3

  .وزرع األشجار وقطف الزيتون

طاء قروض إلنشاء مشاريع في مجاالت إع .4

التصنيع الغذائي والحرف اليدوية من شانة التخفيف من 

  .أزمة البطالة

انشاء مصانع محلية تقلل من ظاهرة البطالة عن  .5

طريق استيعاب أيدي عاملة مثل مصنع البان او مصنع 

  .صابون

ات عن طريق دورات مهنية /إعادة تأهيل الشباب .6

  .سوق العملمختلفة تؤهلهم لدخول 

نعيد اعمار اللي نهدم بتشغيل مواطنين تصلح البلد "

  "والبيئة وترجع البلد زي ما كانت

  

انهم يعطوا قرض لشراء بقرة تشتغل األسرة وتعمل "

  "حليب وجبنة

  :رابعا

  المرأة

عمل دورات مهنية مختلفة للنساء في المجاالت  .1

المختلفة لكي تحصل المرأة على مهنة تؤهلها للعمل 

توفير دخل ألسرتها، مثل التصنيع الغذائي ول

  .والصناعات اليدوية

عمل برامج توعية للنساء من النواحي الصحية  .2

والثقافية اضافة الى توعيتها حول حقوقها وواجباتها في 

  .اطار المجتمع

  "إذا كانت ست بيت مش متعلمة نعلمها تطريز خياطة "

  



دعم أجور النساء وبخاصة العامالت في  .3

  .المصانع

خلق فرص عمل للنساء عن طريق إنشاء مشاريع  .4

  .ق األحياء من تصنيع غذائي وحرف يدويةعلى نطا

  :خامسا

  التعليم

بناء صفوف ومدارس جديدة لحل مشكلة اكتظاظ  .5

حيث يصل عدد الطالب (الطالب في الفصول الدراسية 

  ).ة/ طالب50في بعض الصفوف الى

  . توفير مالعب للمدارس .6

لمدارس الي تهدمت بفعل بناء اسوار لبعض ا .7

  .االحتياجات

حل ازمة الرسوم التعليمية في كافة المراحل مثل  .8

  .توفير قروض او منح لطالب الجامعات

وضع خطة طوارئ تعليمية تضمن استمرارية  .9

  .عملية التعليم في ظل الظروف الصعبة

توفير بعض الكتب الناقصة في المدارس وخاصة  .10

اصة الصف الثامن خ(في المنهاج الفلسطيني الجديد 

  ).والثالث

توفير حماية دولية للمدارس تضمن استمرار  .11

  .التعليم في جو امن قدر االمكان

  . توفير مرشدين تربويين في المدارس .12

وجود غرفة تمريض أو إسعاف أولي في كل  .13

  . مدرسة

  .توفير مرافق صحية في المدارس .14

توفير أجهزة كمبيوتر وطابعة ومختبرات  .15

  .للمدارس

 في خمسين ولد يعني لو كل واحد حكى صح في الصف"

  ".بتخلص الحصة

  

  

  ".فش مالعب في المدارس"

  ".مثل مدرسة بيتونيا فش الها سور"

  

  

  

 
  :المـخـــاوف

  :لقد تنوعت المخاوف التي أبداها الحاضرين إزاء المشاريع في كافة مراحلها

  :مخاوف سابقة إلنشاء المشاريع .1

جهـة حكوميـة    " ة جهة حكومية إلنشاء مثل هذه المشاريع مما يمنع مـن إنـشائها              حيث أبدى الحضور تخوفه من معارض      •

  " تعارض

التخوف من تدخل الجهات الممولة في إدارتها مما قد يؤثر سلبا على المجتمع واستقالليته عدا عن تخوف الناس مـن عـدم                       •

  .تجاوب المجتمع نفسه مع مثل هذه المشاريع

  

  :مخاوف متزامنة لإلنشاء .2



جميع تخوفه من سرقة األموال المخصصة لهذه المشاريع واستخدامها في جوانب أخرى وعلى جهات معينة عوضـا                 أبدى ال  •

الصرف على جهـة    " " سرقة أموال المشروع  " عن تنفيذ المشروع األساسي مما سيؤثر على دقة وصحة تنفيذ هذه المشاريع             

 ".مايكونش في تنفيذ كامل أو دقيق " " معينة 

السلطات اإلسرائيلية  " خوفهم من قيام السلطات اإلسرائيلية بهدم ما تم بناؤه كما هو معتاد في الوقت الحاضر                هذا فضال عن ت    •

  " تهدم ما تم بناؤه 

أن يتم التوظيف في المشاريع المقترحة حسب الواسطة مما يحول دون تعيين مسؤولين ذوي كفاءة والذي يدفع بـدورة إلـى                      •

  الح الخاصة ويشجع االختالساستغالل هذه المشاريع في المص

احتكارها من قبل جهة معينة بحيث تأخذ طـابع         "خصخصة هذه المشاريع التي هي في األصل مشاريع عامة وليست خاصة             •

 ".الخصخصة

 ".إذا انتهت االنتفاضة توقف هذه المشاريع" إضافة إلى تخوف الحضور من توقف هذه المشاريع حال توقف االنتفاضة  •

لقدرة على تسويق منتجات المشاريع حيث إن السوق المحلي غير محمي من البضائع الجنبيـة وبخاصـة                 التخوف من عجم ا    •

  .اإلسرائيلية

  

  :إضافات الحاالت الدراسية
  

 أفراد، يقع البيت داخل أزقة المخيم الضيقة مـع االزدحـام   7أب يعيش في مخيم االمعري مع أسرته المكونة من       : الحالة الدراسية األولى  

 في المنازل، وهو عاطل عن العمل منذ بداية االنتفاضة حيث كان يعمل في إسرائيل بدئها وهو ال يملك أي مصدر دخل آخر ممـا                         الشديد

  . ترتب عليه عجزه عن توفير حاجات أسرته األساسية التي اعتاد على توفيرها لهم أثناء عمله
  

 أوالد يسكنون في بيت مستأجر وقد الحظنا أثناء المقابلة إن األسرة تعـيش              6ديها   أرملة من مدينة رام اهللا التحتا ل       :الحالة الدراسية الثانية  

في جو من القلق الدائم من انقطاع معونة الشؤون االجتماعية على الرغم من اعتماد  األسرة في دخلها على األم بالدرجة األولى وحـديثا                        

  .ي برنامج التشغيل الطارئعلى االبن الذي ينتظر استالم راتبه ألول مرة من خالل عمله ف
  

  :أكدت الحاالت الدراسية على األمور التالية

  . الصعوبة الكامنة في توفير احتياجات أسرهم األساسية من المأكل والمشرب والملبس •

 ركزت الحاالت الدراسية على ضرورة االهتمام بشكل اكبر بالخدمات الصحية و توفير القدرة لـدى الجميـع        •

  . ورة عادلةلالستفادة منها بص

 اتفقت الحالتان على عدم قدرتهما على توفير المستلزمات التعليمية البنائهم من رسوم او متطلبات تعليم فـي                  •

  .كافة المراحل التعليمية بدءا بالمدارس وانتهاء إلى الجامعات

  .الحاجة الماسة لخلق فرص عمل تساعد على تلبية االحتياجات السابقة •

 عدم معرفتها بالمؤسسات األهلية على اإلطالق ويعود ذلك لعدم امتالكهم مقومـات             أظهرت الحاالت الدراسية   •

وقد عكـست   ). سواء لعدم معرفتهم بوجودها أساسا او لعدم توفر القدرة المادية         (الوصول إلى هذه المؤسسات     

لقيهـا الخـدمات    الحالة الدراسية األولى عدم معرفة األسرة أساسا بمعنى المؤسسات األهلية لكونها تعتمد في ت             

كمـا أكـدت    .على وكالة الغوث كونها خدمات تعد من حقهم النهم الجئون، إضافة إلى أنها خدمات مجانيـة               

الحاالت الدراسية على شح الخدمات التي تقدم من قبل المؤسسات األهلية والتي تنحصر خدماتها ضمن الفئـة                 



 لتلك الخدمات مما يحـد مـن تعامـل الحـاالت     المنتسبة لها والقادرة من ناحية مادية ومعرفية على الوصول     

  .الدراسية مع المؤسسات األهلية
  

  :إضافات المقابالت الفردية

كان التركيز في مجمل المقابالت الفردية على أن هناك خلط واضح لدى المستهدفين من الدراسة ما بين الحاجـات الطارئـة والحاجـات                       

لم تكـن   ) الضرورية غير الطارئة  ( متكامل و سليم دون توفرها، إال أن هذه االحتياجات           التنموية الضرورية والتي من الصعب قيام مجتمع      

هدف الدراسة المحدد وبالتالي عملت المقابالت الفردية على تفنيد هذه األولويات على أساس الطارئ منها ثـم الـضروري انتهـاء إلـى                       

اجات التي برزت إلى السطح في ظل حالة من إعادة احـتالل ومـا              حيث أن الظرف خاص وطارئ وبالتالي فان االحتي       .الحاجات الكمالية 

ترتب عليه من  تأثير سلبي على دور القطاع العام بكافة أشكاله وما شمله من تدمير للبينة التحتية ونقص في الموارد المالية وعدم قـدرة                         

في ظل درجة عالية من االنكشاف للوضع العام مما         وقد برزت هذه االحتياجات     . الموارد البشرية على التنقل وتجريف األراضي والقصف      

  .اظهر أهمية طابعها الذي سيأخذ المنحى االغاثي من تخفيف لوضع البطالة وعدم القدرة الجمهور على الوصول إلى الخدمات
 

  :حاجات المأكل والملبس .1

مجتمع عملها وبالتالي أصبحت غيـر      أجمعت المقابالت على أن هذه الحاجة أصبحت ملحة في وضع فقدت فيه الكثير من فئات ال               

  . قادرة على تلبية متطلبات الحياة األساسية بما فيها الطعام والمالبس

  :في إطار الحديث عن مجال الصحة .2

كان هناك إجماع من قبل المقابلين على عدم قدرة الناس على تامين تكلفة العالج و ثمن األدوية بالرغم من وجود التامين الصحي                      

بالت الفردية على أن حاجة العالج هي حاجة طارئة كذلك الحاجة إلى تحسين وضع المستشفيات وتـوفير سـيارات                   وأكدت المقا 

كما كانت العيادات حاجة طارئة وملحـة بإجمـاع     . اإلسعاف في المناطق التي ال يوجد فيها مثل مخيم الجلزون كانت حاجة ملحة            

لمتوفرة وفي عدم قدرة الكثير من الناس للوصول إلى المرافق الصحية بسبب            المقابلين إذ ظهر هناك نقص كبير في كم العيادات ا         

االغالقات وكما ان فكرة إيجاد عيادات في التجمعات السكانية الكبيرة مما من شانه ان يخفف العبء على كل مـن المستـشفيات                      

أمـا بالنـسبة   . صول إلى هذه العياداتالرئيسية من حيث كم المرضى ومن ناحية أخرى على المواطنين من حيث القدرة على الو          

لدورات اإلسعاف فقد أخذت هذه األولوية جانب كبير من األهمية إال أن البعض كانت لديه وجهة نظر في هذا الموضوع تقول بان            

  .ما نفذ في هذا السياق كافي وان الطواقم الطبية قادرة على القيام بهذا الدور



  :في مجال التعليم .3

إن الناس أصبحت غير قادرة على تامين رسوم العليم بكافة مستوياته وما يترتب عليه من احتياجات وبالتـالي                  أظهرت المقابالت   

كذلك من ناحية زيادة عدد الغرف الصفية للتقليل من الضغط الكبير على المرافـق              . فهي حاجة ملحة وطارئة في الوضع الراهن      

كما كانت هناك حاجة طارئة في مجال إيجاد خطة طوارئ تعليمية تضمن            . الدراسية وتحسين وضع المرافق الصحية في المدارس      

  .استمرارية التعليم في الظروف الراهنة

  :البطالة .4

كان هناك إجماع على أن البطالة أصبحت إشكالية كبيرة زاد من وجودها الوضع الحالي وبسبب إغالق سوق العمل اإلسـرائيلي،                    

وكانت فكرة التشغيل الطارئ مقبولة ومرحب بها إال انه كانت عليها تحفظـات مـن               حيث فقدت الكثير من األسر مصدر دخلها،        

  .ناحية أنها النتصف بالديمومة وقد تكون أجورها منخفضة نسبيا لكنها كانت طرحا هاما كجزء من حل هذه اإلشكالية

  :اإلرشاد النفسي .5

تطلب وجود إرشاد نفسي يطال كافة أفراد المجتمع وتحديدا         هو حاجة ملحة وطارئة باتفاق المقابلين جميعا حيث أن الوضع القائم ي           

  .األطفال و األمهات في كيفية التعامل مع األوضاع الصعبة واكد الجميع على ان هذا احتياج حقيقي

  :الحدائق العامة .6

انقطاعهم المتكرر عـن    الحدائق العامة لألطفال برام اهللا والبيرة برزت كحاجة هامة من منطلق إيجاد مكان آمن لألطفال في حالة                  

  .الدراسة وحاجتهم الكبيرة إلى ملئ أوقاتهم في جو يضمن لهم أعلى درجات األمن والسالمة الممكنتين

  :في مجال البنية التحتية .7

أكدت المقابالت على ان الحاجة إلى طريقة يتم في التخلص من النفايات في حاالت منع التجول حاجة طارئة في ظل عدم قـدرة                       

على القيام بأدوارها في ظل الحصار إال أنها قد تتحول إلى حاجة ضرورية في حالة قدرة البلديات على تقـديم خـدماتها                    البلديات  

  .للجمهور

  :في مجال المرأة .8

أجمعت المقابالت الفردية على الحاجة الماسة الى تطوير وضع المرأة من خالل التحاقها بالدورات التي مـن شـانها ان تؤهلهـا              

لعمل وخاصة في حالة تحولها الى المعيل في غيابه او فقدانه لعمله بسبب الظروف الراهنة وكان هناك طرح يشجع                   لدخول سوق ا  

  .المشاريع النسوية

  إن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع شاب وبالتالي فان هناك ضرورة لالهتمام بهذه الفئة الكبيرة والتي تعاني من التهميش وعدم وجود نوادي 

  :بابفي مجال الش .9

 أو تعليم مهني للشباب والشابات مما قد يؤدي الى اهدار طاقات هذه الشريحة الواسعة من المجتمع ولهذا فان هناك ضرورة للعناية بهم 

  .عن طريق خلق تعليم مهني او نوادي او تشغيلهم مما يضمن افادة المجتمع وحمايتهم من االنحراف

  :في مجال الترفيه .10

حة إليجاد أماكن لكافة أفراد المجتمع بشكل عام و لألطفال بشكل خاص لقضاء أوقاتهم بدرجة معقولة أظهرت المقابالت حاجة مل

من األمن والسالمة في ظل انقطاعهم المتكرر عن المدارس وفي ظل االفتقار إلى نوادي األطفال والمرافق التي يمكن لهم التواجد 

 .شطة الترفيهيةفيها سواء نوادي او مالعب وغيرها من األماكن واألن
 



  :وجهة نظر المقابالت الفردية حول مخاوف الناس

عند طرح المخاوف في المقابالت كان هناك إجماع على ان مخاوف الناس هي حقيقية ومشروعة خاصة في مجاالت تطبيق هذه المشاريع 

لعامة دون إدخال المواطن في دهاليز والمحافظة على التمويل وصرفه بالطريق السليمة ضمن إدارة واعية وحريصة على المصلحة ا

  .االختالسات أو الخصخصة أو السرقات

  

أما بالنسبة لتخوف الناس من عدم استمرارية المشاريع كان هناك تصحيح بان وجود هذه المشاريع في حالة طارئة قد ال يضمن لها 

  .  حالة تغير الوضعاستمرارية إذ أنها من المتوقع ان تتطبع بالطابع االغاثي والذي ال يستمر في

  

كما أضافت المقابالت الفردية مخاوف أخرى تمثلت في إقامة المشاريع دون القيام بدراسة جدوى اقتصادية لمعرفة احتياجات السوق 

لتي وظهرت أهمية وجود حماية للسوق المحلي من البضائع اإلسرائيلية ا. وبالتالي فإنها ستصبح عبئا إضافيا على القائمين على تنفيذها

  .  تشكل منافسا يهدد نجاح واستمرارية المشاريع المحلية وبخاصة اإلنتاجية منها



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المـالحق



  محضر ورشة العمل المركزة مع المستفيدين من خدمات المؤسسات

  .الساعة الثانية والنصف ظهرا: الوقت

  .10/10/2002: التاريخ

  .قاعة برنامج دراسات التنمية: المكان
  

ومن تم عرف . الورشة بتقديم لمحة للحضور حول الدراسة وأهمية مشاركتهم فيها من اجل الوصول نتائج واقعية تفيد أهداف الدراسة   بدأت  

  .كل من الحضور على أسماؤهم والمؤسسات التي انتدبتهم

مل ما تطرق إليه الحـضور يـدور        وفي بداية السؤال حول أهم االحتياجات الطارئة والتي من الصعب تلبيتها على صعيد األسرة كان مج               

  :حول

  : حاجات العالج والصحة .1

حيث بدأو بالحديث عن الشح الموجود األدوية واقتصار وجودها على العيادات الخاصة وعدم شملها في التامين الصحي وكذلك                  

 شيكل بنقـدرش    250 و   200في مطاعيم لألوالد الصغار بس موجودة عند األطباء الخاصين وغالية سعرها            "مطاعيم األطفال   

أدوية لألمراض المزمنة وارتفاع سعرها حتى لو في تامين بحكولك فش منها في الـصحية وإذا الحيـة                  "كذلك أضافوا   " نوفرها

كما تطرق  "  شيكل خلي المريض يموت أو المعاق يموت خاصة إذا كان في صرع أو تشنجات الن ما فش مصاري للدوا                   50ب

األعشاب مثل المرمية وغيرها لعدم توفر ثمن كشفية األطباء ومحاولة التغلب على أمـراض              بعضهم إلى قضية العالج البديل ب     

 50إذا ابني مرض بوخدوش على الدكتور بغليلو مرمية أو بيبونج أو بدهنوا زيت النـه فـش                  "أطفالهم بالطرق التقليدية البديلة     

 فقر الدم المتفشية لنقص األكل من حيث الكم والنـوع           كما أشاروا إلى ظاهرة   ". شيكل آخذه على الدكتور لحد ما يخلص بوخذه       

  ".فقر الدم اللي صار عند الناس بسبب قلة األكل"
  

  : حاجات اإلرشاد في مجاالت الصحة النفسية .2

تطرق الحضور إلى ضرورة وجود دورات إرشاد نفسي للتعامل مع األطفال وكذلك مع البـالغين فـي حـاالت األزمـات أو                      

أنا بحكي العالج النفسي والتعامل مع األطفال في الوضع الخاص، " د صعوبة في التعامل مع األطفال   القصف، حيث اتضح وجو   

مش معقول نوديهم على دكتور، بنتي تسمع قصف بتبول على حالها مثال لو جابو متخصصين يعلموا إرشاد نفسي النـه إحنـا                      

 وجود تفريغ لألطفال النهم مثال بحملوا شهيد بـدل مـا           كما أضاف بعضهم ضرورة   " بنعاني كثير كثير من التعامل مع الصغار      

العنف األسري هو بـسبب     "وذلك للتخفيف من ظاهرة       " فريق للتدخل وقت األزمات يدرب النساء     "وفضل آخرون وجود    " يلعبوا

  ".الضغط النفسي
  

  : حاجات األكل والغذاء .3

قتصادية اآلخذة بالتردي حيث تقوم ربات البيوت إجماال        حيث اتفق الحضور على أن كم ونوع الغذاء قد تغير بسبب األحوال اال            

بنتي بشتريلها من العيد للعيد، بدها اشي زاكي برينجلز بحكيلها نشتري جاجة لطبخة             "بتفضيل الحاجات األساسية على الكماليات      

العالقـات  كمـا أصـبحت     " إحنا كنا في كل أسبوع طبخة وهال كل مرة نواشـف ومجـدرة            "كما عقب أضاف آخرون     " احسن

 شيكل وذا   50اليوم مثال بدي اصرف     "االجتماعية عبئا ثقيال على عاتق األسر لما لها من تبعات مادية ال تستطيع األسرة تلبيتها                

طنجرة فش مجال تشتريها بطبخلهم     "وتضيف إحداهن   " أجا ضيف مشكلة بنقدرش نشتري زيادة إذا إحنا بدناش نطبخ أو أي حدا            

  ".في القديمة
  



  :بس المال .4

أصبحت المالبس في هذه المرحلة في نظر الكثير منهم حاجة كمالية  بسبب عجز األهل في الكثير من األحيـان عـن تلبيتهـا                        

 شيكل وهال مع    1000كنت اشتغل ب    "ألطفالهم خاصة مع بدايات العام الدراسي الجديد حيث تقوم األمهات بالشراء على فترات              

  ".دي اشتري للولد بنطلون وقميص بشتريلو بس بنطلون  شيكل ب200منع التجول فش اكثر اشي 
  

  : التخلص من النفايات .5

طرح الحضور فكرة خلق آلية للتخلص من النفايات خاصة أوقات الحصار ونع التجول لما لها من آثار سـلبية علـى صـحة                       

  ".ض غير الريحة والحشراتبدنا طريقة للتخلص من النفايات خاصة في العمارات والبيوت ألنها أمرا"األسرة والمجتمع 
  

  :التعليم  .6

الوضـع  "اجمع المشاركون على صعوبة توفير حاجات التعليم في كافة مراحله بدا بأقساط المدارس وانتهاء بأقساط الجامعـات                  

عـدد  على الجميع سيئ جدا بس من ناحية التعليم والثقافة العامة أنا مثال بشتغل وبدرس أسرتي فش عندها إمكانية تدرسني النه    

 أنا ممكن ادبر حالي بس ناس غيري فش عندهم إمكانية مش أنا لحالي كثير كثير من الناس بكونو حابين  14 و   10األسرة كبير   

  ".يكملوا دراستهم بس الوضع االقتصادي 
  

  :مشاريع للنساء. 7

يبها المنـزل حتـى بعـد       كانت هناك حاجة إلنشاء مشاريع تستوعب النساء في سوق العمل حيث أن األغلبية منهن يكون نص               

وأنا "وتضيف أخرى   " إذا بنتي خلصت جامعة وهيها قاعدة في وجهي فش شغل         "التخرج لعدم إمكانية استيعابهن في سوق العمل        

  ".عندي بنت خلصت وفش شغل
  

  :الخدمات. 8   

االقتصادي الصعب ناهيك عن    تراكم الفواتير وتكلفتها الباهظة والتي كان جليا عدم قدرة الحضور على تسديدها في ظل الوضع                

  ".فواتير المي مش قادرين ندفعها وال قادرين نقسطها وبتضلها الفوائد تزيد"تراكمها وزيادة الفوائد 
  

  :حدائق األطفال. 9

ائق ألقت حالة القلق الدائم من قبل األهالي على أطفالهم بظاللها على االحتياجات الملحة لهم حيث اتفق الجميع على أهمية إنشاء حد

األمن و "يقضي فيها األطفال أوقاتهم بعيدا قدر اإلمكان عن كل ما من شأنه أن يمثل خطرا عليهم في ظل الوضع العام غير األمن 

  ".األمان للصغار فش مكان يروحوا عليه فالمشكلة بتكبر النو فش برامج توعية للناس

  

  ):عشوائيا(االحتياجات الطارئة على مستوى المجتمع 

  :نية دورات مه .1

في إمكانية تكون دورات للشباب العاطلين عن العمـل         "اقتراح ضرورة وجود دورات مهنية تؤهل الشباب العاطلين عن العمل           

  ".مثل كمبيوتر وفي مجال الصناعة ألنها بدها أيدي عاملة صناعية



  : توفير فرص عمل .2

عائالت مـستورة بـساعدها     "إلى أن هناك    كانت هناك حاجة ملحة لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل حيث نوه الحضور              

كما اتفق  " بداية مثل توفير فرص عمل ومساعدتهم بعمل مشروع صغير يوفروا منه أكل وفرص عمل للشباب اللي عنده عيلة                 

  ".توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل عن طريق عمل مشاريع"الجميع على أهمية 
  

  : في مجال الصحة .3

  ".الصحو ودعم العيادات مثل عيادة مسائية وخصوصا بالمخيم"اجة لفي إطار المجال الصحي كانت ح
  

  : النظافة .4

باإلضافة إلى مطلب ملح    " النظافة العامة من البلدية مهمة جدا     "ضرورة التشديد على دور البلدية في الحفاظ على نظافة المكان           

  ".ةعملية تكرير للزبالة بفرزها الكرتون على جهة والبالستيك على جه"في مجال 
  

  : اإلرشاد والتوعية .5

توعيـة األمهـات عـن المؤسـسات        "إضافة إلى   " توعية و إرشاد للمجتمع   "حيث كانت هناك إشارة إلى الحاجة الماسة إلى         

  ".لجنة تتابع أمور العائالت وشو مشاكلها وشو متطلباتها ونواقصها"حيث رأى الحضور ضرورة استحداث "واإلعالم
  

  : أماكن ترفيهية .6

انا لـو معـي     " الظاهر عن توفير الكثير من اساسيات متطلبات الحياة اال ان الحاجة الى وجود اماكن ترفيهية                 وبرعم العجز 

اذا كانوا معي هاي الفلوس بفتح نادي كمبيوتر وانترنت ومكتبة شاملة للترفيه            "واضافوا  " المبلغ بفتح حديقة لالطفال مع مكتبة     

  ".وقت الفراغ عشان مايضلوش في الشوارع
  

  :شاريع مختلفة م .7

  :كانت المشاريع احدى امهم النواحي التي من الممكن االستثمار فيها لمنفعة المجتمع وقد شملت االقتراحات مشاريع في مجال

استثمار قطعة "كذلك امكانية " زراعة وتربية دواحن النها مشاريع بتشغل وبتاهل ناس" حيث اقترحوا  مجال الزراعـة،    - أ

  ".تربية دواجن على السطوح"أو امكانية "  المحصولاالرض حتى تنتج ونحصل على

في صـناعات معتمـدة     "، حيث دارت االقتراحات حول إنشاء صناعات بديلة للصناعات اإلسرائيلية            المجال الصناعي   - ب

أي مـشروع   "وكان الهدف أن يكـون      " على إسرائيل وفش مجال غير من إسرائيل فهون بصير في خلق فرص عمل              

أنا بكل حارة بجمع النـساء      "باإلضافة إلى اقتراحات في إطار األحياء حيث        " جع بفايدة على الكل     الزم ينفع الكل وير   

بساعتين في الصبح بتطريز وأساور و أشغال يدوية ومالبس والرجال العاطلين عن العمل بنشغلهم في مجال الدواجن                 

  " شباب زي الرسم على الزجاج والفخارمشاريع لل"كما ذهب آخرون إلى اقتراح " وغيرها من المشاريع الزراعية 
  

  :التعليم .8

كما اقترح البعض " إنشاء مدارس بديلة في أوقات الحصار"كذلك " التوعية حول أهمية التعليم المهني"حيث ظهرت ضرورة وجود 

  ".خلق خطة طوارئ للتعليم"



  

  :الرعاية االجتماعية .9

  ". األسرى والشهداء النهم بحاجة لمين يساعدهمرعاية أهل"رأى الحضور ضرورة إيجاد تكافل اجتماعي يضمن 
  

  :الرياضة .10

في مجال الرياضة لو وفرنا أنديـة للـشباب         "تطرق الحضور إلى أهمية جانب الرياضة في حياة المجتمع حيث اقترح البعض             

  ".يقضوا فيها وقت ويستفيدوا 
  

  :في هذه المرحلة تم التصويت على األولويات من اجل ترتيبها حسب األهمية

  التعليم

  الزراعة

  توفير فرص عمل

  الدورات المهنية

  البنية التحتية

  الصحة

  الشباب 

  اإلرشاد والتوعية 

  المرأة 

  األطفال 

  الرعاية االجتماعية
  

  :كانت نتائج التصويت على المجاالت حسب األهمية

  الصحة: أوال

  اإلرشاد والتوعية والرعاية االجتماعية:  ثانيا

  توفير فرص عمل :   ثالثا

  المرأة :  رابعا

  التعليم: خامسا
  

  :الصحة

  :في خضم الحديث عن مجاالت الصحة كانت أولويات الحضور تتمثل في التالي

  : من ناحية المستشفيات .1

توفير األجهزة في مستشفى رام اهللا مثل صور التلفزيون وغسيل "النقص في األجهزة، حيث اجمع الحضور على ضرورة توفير           - أ

 أجهزة ودائمـا فـي      5أجهزة غسيل الكلى في     "وأضافوا  " ث يكون مستشفى بنك دم مركزي لمنطقة رام اهللا        الكلى وبنك الدم بحي   

نقص ف أجهزة   "باإلضافة إلى   " أجهزة الصور الطبقية الملونة مش موجودة إال في المراكز الخاصة         "وكذلك  " جهازين عطالنين 

  ".فحص مرضى الثالسيميا

تـوفير  "باإلضافة إلى   " أطباء مؤهلين وبخاصة أطباء األطفال    "الحضور بضرورة وجود    نقص في ا لكوادر المؤهلة حيث طالب          - ب

أهمية تدريب فرق طبية لألزمات وفريق طبي يذهب للبيـوت وعلـى            "و أشار البعض إلى     " كادر لإلنعاش والرعاية المركزة     

  " المدارس يتأكد من صحة الناس



تح مستشفى في بيتونيا لتخفيف الضغط على مستشفى رام اهللا وعشان           ف"نقص إجمالي في عدد المستشفيات حيث رأى الحضور           - ت

  ".مستوصف في كل حي"كما طرح البعض إمكانية إنشاء " صعب الوصول لرام اهللا في منع التجول 

تحسين وضع المستشفى رام اهللا من      " من ناحية أخرى رأى الحضور ضرورة تحسين وضع مستشفى رام اهللا من ناحية النظافة                 - ث

  ".المستشفى مليان حشرات وصراصير"النه "  النظافة النه اللي بدخله بموتناحية

  

  :في مجال األدوية .2

وكثير منها ال يشمل التامين الصحي مما قد يجعل الكثير منهم يتخلى عن فكـرة               " األدوية مش متوفرة  "اجمع الحضور على أن     

  .شراء الدواء
  

  :دورات في المناحي الصحية .3

األشخاص اللي يقوموا بدورات إسعاف أولي يعني مـثال إذا ال سـمح اهللا بنتـي                " بأنهم بحاجة إلى     تطرق الحضور إلى القول   

دورات تدريب فرق طبية لألزمات ضمن دورات إسعاف        "و"دورات التوعية الصحية    "باإلضافة إلى   " انحرقت كيف بدي أعالجها   

إعطاء دورات تثقيف صحي للطالب حول الكثير       "ام ب   واالهتم" للتدخل وقت األزمات مثل فريق بنج وعمل مستشفيات ميدانية        

  ".من القضايا الصحية وحول سن المراهقة
  

  :الدم .4

في مشكلة في بنك الدم في رام اهللا النه بحفظ الدم لشهر أو شهرين في األردن بحفظ لخمس سنين                   "حيث ذكر البعض بان هناك      

ناس بالدم ويكون في كرت طبي للمواطنين فيه نـوع الـدم            وجود الدم دايما وعشان هيك ضروري تتبرع ال       "وإضافة  " واحسن

  "واألمراض اللي بحملها
  

  :فحوصات خاصة ألمراض معينة .5

فحوصات ألمراض الصناعة مثل نسبة الرصاص في الجسم والسمع أو الديزل والبنزين نفس االشي والمرض هذا                "أهمية توفير   

  "      الرصاص بتعرضلوا كمان المواطنين العاديين

  

  :ادات مسائيةعي .6

رعاية أالم الحامل والطفل وتوفير عيادة بديلة لرعاية أالم وتطعيمات األطفال وان تكون بديلـة عـن                 "حيث أشاروا إلى أهمية     

العيادة المسائية مهمة النه مثل مرضى السكري والقلب بتعبوا بعد الظهر بحتاجوا            "وركز الحضور على كون     " العيادة المركزية 

  ".م وغيرهحدا يقيس ضغط الد
  

   توفير سيارات إسعاف .7

هناك حاجة إلى توفير سيارات إسعاف بشكل اكبر في مجمل المناطق وفي مخيم الجلزون على وجه التحديد الن المخيم يفتقـر                     

  .إلى وجود سيارة إسعاف

  

  . توفير رقابة على مصانع األدوية للمحافظة على سالمة المواطنين .8
 

  :توعيةالرعاية االجتماعية واإلرشاد وال

  :شملت هذه األولوية عدة متطلبات تمحورت حول 

كـذلك  " إرشاد لالم من جميع النواحي مثل األمراض وتطعيمات الطفل وغذاؤه و التعامل مع الطفل في األزمات     " تشمل   دورات .1

  ".من ناحية االقتصاد المنزلي واستغالل كل ما هو موجود في البيت"دورات في مجال االقتصاد المنزلي 



" توعية الجميع وخاصة األطفال حول المخابرات اإلسرائيلية واهداف اسرائيل        " خاصة حيث    احي التوعية في مجاالت الطفل    من  .2

كما شملت الجاجة الى وجود     " التسرب من المدارس  "وحول  " االهتمام بسن المراهقة وتقديم ارشاد وتوعية في هذا المجال        "كذلك  

  توعية شاملة تطال كافة افراد االسرة

  "عمل نشاطات للطفل في مخيمات صيفية ودورات كمبيوتر وتفعيل دور النوادي" اقترح البعض من ناحية النشاطات  .3

رعاية المسنين عـن طريـق فـتح        "ومؤسسات تعمل على    " انشاء حضانات لالمهات العامالت     " القيام ب    في مجال المؤسسات   .4

نادي يـضم   "كانت هناك ضرورة القامة نوادي تشمل كافة االجيال         كما  " مؤسسات أو جمعيات أو اندية لهم يقضون فيها أوقاتهم        

  ".رعاية وتاهيل المصابين من االنتفاضة"كذلك ايجاد مؤسسات تعنى ب " االجيال كلها منها توعية ومنها نشاطات

ـ           " كان هناك مطلب بايجاد      من ناحية الدعم    .5 ين وتـوفير   دعم مادي ومعنوي مثال أواعي للسجناء وتوفير محامي السـر المعتقل

  "فرص عمل لالسرى بعد االفراج

  ".مرشدين في المدارس"والتاكيد على اهمية وجود مرشدين   .6

  

  :توفير فرص العمل

  :تم اقتراح عدة اليات في هذا الصدد تمثلت في

تـشغيل  اعادة اعمار ما تم هدمه عن طريـق         " في مشاريع تقوم باعمار ما تم هدمه على يد االحتالل االسرائيلي             تشغيل طارئ   .1

  ".مواطنين وتصليح البلد واليئة وترجيع البلد زي ما كان

اهمية دعم المشاريع الصغيرة بتكسب فيها اكثر من الكبيرة انا حاليا بجدد سـيارات بنـافس                " حيث   اقتراحات لمشاريع صغيرة   .2

  ".صناعات اسرائيلية ومش بس في الصناعة وفي كل المجاالت

وزرع االشجار وقطف الزيتون معمل مزارع دواجن أو العمل مع المزارعين الكبـار             استصالح االراضي    "من ناحية الزراعة   .3

  ".مقابل اجر

اعطاء قروض لعمل مشاريع مثـل  " جزء من حل االشكالية القائمة في مجال البطالة حيث        راى البعض في الية اعطاء القروض      .4

واتباع كل تلك المـشاريع     " ومشاريع التطريز والخياطة  التصنيع الغذائي   "كذلك مشاريع   " الخ  ...شراء بقرة بتجيب حليب وجبنة      

  ".عمل دورات للتسويق"بدورات للمشتغلين فيها تطال مجاالت التسويق 

عمل مصنع  " من شانها التقليل من ظاهرة البطالة عن طريق استيعاب ايدي عاملة             امكانية انشاء مصانع محلية    اقترح الحضور    .5

  ".لبسة أو مصانع البانزيوت بحول الزيت لصابون أو مصانع ا

اعادة تاهيل للشباب واقامة دورات للشباب فـي مجـال الـصناعة واالعمـال           " مما قد يوفر فرص عمل       لتاهيل الشباب اقتراح   .6

  ".اليدوية
  

  :في مجال المرأة

  :تمثلت الحاجات في هذا النطاق في

علمة، مثل التطريز، الخياطة، التجميل، الخزف، دورات اهم اشي والتاهيل المهني اذا كانت ست بيت مش مت "عمل دورات للنساء .1

  ".التصنيع الغذائي، تريكو أو خياطة الصوف

دورات توعية للمراة من ناحية حقوقها "كذلك عمل " توعية لالم للتعامل مع الطفل من ناحية الصحة والثقافة "القيام بتوعية للنساء .2

  ".وواجباتها

  ".لعامالت في المصانعدعم أجور العمل ل "أهمية دعم أجور النساء  .3

  ".خلق فرص عمل للمرأة عن طريق عمل مشروع للحي مثل تصنيع غذائي "ضرورة خلق فرص عمل للنساء .4

  

  :التعليم



  :في سياق الحديث عن التعليم اتضحت الحاجات الى ما يلي

باالضافة الى  " غرف صفية توفير  "عددها حيث ظهرت الحاجة الى      نقص واضح من ناحية الغرف الصفية و       كان هناك اجماع بوجود      .1

توفير اجهـزة   "كما ان االحتياج الى     " مكتبة يكون فيها موجود كتب لطالب المدارس والجامعات       "واهمية وجود   " توفير وسائل تعليمية  "

ـ   "وقد كانت حاجة ملحة الى توفير       " توفير اسوار للمدارس مثل مدرسة بيتونيا     "كانت واضحة، و    " للكمبيوتر ة مرافق صحية والمحافظ

  ".توفير مالعب الطفال المدارس"اضافة الى " على نظافتها ومياه نظيفة 

 كانت مشكلة االقساط ظاهرة بـشكل جلـي         والبنات في الدراسة في كافة مراحلها     /التكاليف المترتبة على التحاق االبناء     من ناحية    .2

  ".االقساط التعليمية مش قادرين االهل يدفعوهم في المدارس والجامعات"

 لرؤية الحضور بان العدد المتوفر من المدارس ال يفـي بـالغرض التعليمـي               حتياج الى توفير مدارس في محافظة رام اهللا       االظهر   .3

توفير مدارس عنا اكتظاظ في رام اهللا غير        "المتوقع منها بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الطالب مع بقاء أوضاع المدارس على حالها               

تنسيق في توزيع المعلمين على المدارس كل واحد حسب         "ومن المهم ان يوجد     " لب في الصف  شكل بسبب الحصار فصار خمسين طا     

  ".عمل خظة طوارئ لتنفيذها في ايام المنع"ويتبع هذا القيام ب " منطقة سكنه

ـ " وتحديدا  توفير بعض الكتب الناقصة في المدارس وخاصة في المنهاج الفلسطيني الجديد           .4 ش لحـد  كتب ثاني وسابع وثامن وثالث ف

  ".االن

والتي من شانها ان تضمن استمرار المسيرة التعليمية        " حماية دولية للمدارس  "توفير حماية دولية      كان لدى الحضور امل في امكانية        .5

  .الى حد ما

  " دورات للبنات حول الزواج المبكر"يترافق ذلك مع اعطاء " وجود مرشدين في المدارس" عن طريق ارشاد مدرسيتوفير  .6

  ".وجود ممرضة في المدرسة للحفاظ على صحة الطالب" وجود غرفة تمريض أو اسعاف أولي في كل مدرسةواهمية  .7

  

  :وكان التصويت على هذه األولويات كالتالي

  في المجال الصحي

  :دورات اسعاف أولي .1

  :  مسعفين .2

  :تحسين وضع مستشفى رام اهللا .3

  :الرقابة على شركات االدوية .4

  :بنك الدم .5

  :مستشفى ميداني .6
 
  :تشفى أو مستوصف في كل حيمس .7

  :التثقيف الصحي .8

  :عيادة للحوامل .9

  :سيارات اسعاف .10

 :اجهزة غسيل كلى .11

  :اطباء مؤهلين وتجديد الكوادر .12

  :فريق طبي يقوم بزيارات للمنازل .13

  :كرت طبي لكل مواطن .14

  :توفير اجهزة لفحص مرض الثالسيميا .15

  : عيادات مسائية .16



  : مراكز للطوارئ .17

  : عقد دورات لالمراض المعدية .18

  

  :في مجال الرعاية االجتماعية

  : عمل دورات ارشاد لالم .1

  : تاهيل المعاقين .2

  : ارشاد االم حول االقتصاد المنزلي .3

  : نشاطات للطفل والمخيمات الصيفية .4

  : وضع مرشدين في المدارس .5

  : رعاية المسنين .6

  : تبني اسر الشهداء .7

  : دورات للشباب .8

  : توعية الطالب في المدارس .9

  

  العملفي مجال توفير فرص 

  : اعادة اعمار الخراب .1

  : دعم المشاريع الصغيرة .2

  : العمل مع المزارعين .3

  : اعطاء قروض .4

  : مشاريع خياطة .5

  : مصانع صابون .6

  : مصانع مالبس .7

  : مصانع البان .8

  

  في مجال المرأة

  : توعية المرأة .1

  : ارشاد نفسي .2

  : دعم اجور المرأة .3

  : عمل مشروع خياطة .4

  

  في مجال التعليم

  : توفير غرف صفية .1

  :بناء مدارس  .2

  : تنسيق توزيع المعلمين على المدارس .3

  : رفع أجور المعلمين .4

  : توفير أجهزة للمدارس .5

  : توفير كتب للمنهاج الفلسطيني .6



  : عمل خطة طوارئ تعليمية .7

  : توفير حماية دولية للمدارس .8

  : توفير أقساط التعليم لكافة المراحل .9

  : توفير معلمين مختصين .10

  : توفير مكتبة شاملة .11

  :العبتوفير م .12

  : توفير أسوار للمدارس .13

  : توفير غرفة طوارئ لكل مدرسة .14

  : توفير مرافق صحية .15
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  : دعم الجامعات .19

  

  :المـخـــاوف

  جهة حكومية تعارض �

  إذا تنفذت يتم التوظيف حسب الواسطة �

  التسويق �

   استغالل المشاريع لمصالح خاصة �

   مايكونش في تنفيذ كامل أو دقيق �

   سرقة أموال المشروع �

   الصرف على جهة معينة �

   استمرار المتابعة للمشاريع والمراقبة �

   التخوف من تجاوب الناس مع المشروع �
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  تكارها من قبل جهة معينة بحيث تأخذ طابع الخصخصة اح �

   المنفذين يستغلوا التمويل  �

   االختالسات �

   الخوف من عدم تعيين مسؤولين حسب الكفاءة �

  

  :اقتراح مشاريع محددة لمنطقة رام اهللا والبيرة

  . إنشاء مصنع صابون في المنطقة الصناعية في رام اهللا أو البيرة أو في منطقة الطيرة �

  .اء مشروع دواجن وأبقار وبجانبها مصنع ألبان في المساحة ما بين رافات ورام اهللا أو في المساحة ما بين الطيرة وصردا إنش �

  

  



  



  مقابلة فردية

  16/10/2002: التاريخ

  األربعاء: اليوم 

  .شركة المستحضرات الطبية : المكان 

  .الساعة الثانية عشرة : الزمن 

  .روجي المهندس محمد المس: الشخصية 

  :المحاور التي تم مناقشتها في المقابلة 

  .الحديث عن الورشة ومناقشة نتائجها مع الشخصية االعتبارية  -1

  .مناقشة األولويات التي تم طرحها في الورشة  -2

  .مناقشة األفكار المحددة للمشاريع التي تم طرحها في الورشة  -3

   .مناقشة مصادر القلق عند المشركين في الورشة مع الشخصية -4

  .أولويات يود طرحها الشخصية , أفكار , أية معلومات اضافية  -5

  .التحقق مع معلومات يمكن أن يكون قد تم طرحها في الورشة بالتشاور مع الشخصية  -6

  

  :بالنسبة للحاجات الطارئ على صعيد األسرة كان رائي الشخصية كما يلي 

 إذا انوجدت وهذه مرتبطة باالقتصاد وضعف االقتصاد وتنمية وتفعيل الحاجة األولى لتشغيل إيجاد عمل لرب األسرة هذه أهم حاجة

  :االقتصاد أهم نوع مساعدة وبعد ذلك كل شيء مهم وحاجات ضرورية وأنا أرتبها حسب األولويات كالتالي 

  .المأكل والمسكن  -1

  .الصحة  -2

  .التعليم  -3

 والمأكل والعالج شيء مهم كثير وفي ككثير جمعيات         الحاجات األخرى بعدين الحدائق لألطفال والمرشدين بس إذا تأمن المسكن          -4

تساعد في مختلف المجاالت بالنسبة لصحة قبل ما يروح للعالج البديل في مراكز صحية تطوعية غير الصحة تساعد كثير وفي                    

  والصحة جمعيات خيرية تعطي المحتاجين قدر االمكان وال تسد حاجات الناس أولوية المسكن والمأكل و الملبس والتعليم 

بالنسبة للصحة فشي شيء توب بدهم يتعودوا الناس االكتفاء بشيء معقول ما بقول ما بستاهلو اشي لكن بما أن الوضع صـعب                      

جدا ممكن يتنازل الناس عن بعض المطالب بالنسبة للمالبس بدل ما يشتري الواحد أربع شغالت بكفي شغلتين وفـي مراكـز                     

اني في مدارس الحكومة والوكالة وبالنسبة للجامعة تأخذ أقساط قليلة وليس ضـروري كـل               للعالج المجاني وبالنسبة لتعليم مج    

واحد يروح على الجامعة البلد بحاجة إلى آخرين من يشتغل باقي الشغالت التعليم المهني كثير ممتاز لذا الشيء الطارئ جـدا                     

الثانية والتعليم الجامعي الواحد بقدر يحصل عليه إذا        السكن واألكل و العالج الذي الزم كل مواطن يحصل عليه بعدين األشياء             

  .حصل على مجاميع تؤهله لذلك ويجد من يرعاه أيضا 

  

  :بالنسبة  لمناقشة األولويات التي تم طرحها في الورشة كان رأي السروجي كالتالي 

ة البنية التحتية والمشاريع كلها تقع على       االحتياجات األساسية كلها من واجب السلطة والدولة مين بده يوفر هذه األشياء المطلوب            

عاتق السلطة و السلطة مشغولة وفش إمكانيات لكن بالنسبة لألولويات فان التشغيل أولوية أولى ثم الصحة ثم التعليم ثم اإلرشاد                    

 إرشاد نفسي وليس    والرعاية االجتماعية لكن االهتمام بالمرأة شغلة أساسية ال يجب أن تكون حاجة طارئة إحنا بحاجة لتوعية و                

أولى األولويات أنا برئي التشغيل أولوية إذا انوجد العمل كل شيء انحل وال يعود الشخص يشحد وبعدها الصحة وبعدها التعليم                    

  .النه التعليم أساسي ولكنه متوفر مجاني يسد حاجة المجتمع يبقى مشكلة التعليم الجامعي 

  



  :طرحها في الورشة مناقشة األفكار المحددة للمشاريع التي تم 

  :في مجال الصحة 

كان الرأي كما يلي الناس شو بعرفهم عن األدوية إذا بحاجة إلى رقابة أو ال وشو عرفهم كيف األدوية بتمشي وال مصنع أدوية يقوم بدون 

  .لم استوفه الشروط المطلوبة ومصانع األدوية عندنا احسن من أوروبا ونحن نعمل الدواء على احسن مستوى في العا

االحتياجات بالنسبة للصحة في احتياجات كثيرة وبدون حدود وفي أشياء كثيرة مبالغ فيها إحنا بحاجة لتثقيف صحي ودورات إسعاف أولي 

  وتوعية صحية حقيقية لناس قد نكون إحنا بحاجة لكثير شغالت لرفع الوضع الصحي الموجود 

  

زمة وتامين وتجهيز غرف العمليات على أعلي مستوى وتامين األدويـة والعالجـات             الحاجة الطارئة في الصحة تامين الكوادر الطبية الال       

الالزمة أما شغلت فريق طبي يزور المنازل هذه لم تحدث في العالم وعندنا أطباء أطفال وسيارات إسعاف اعتقد في كفاية لكن بدنا وحدات                       

ر أيقول بدنا جهاز كلى في مستشفى رام اهللا ما بقدر وبـدنا تـامين               صحية في كل قرية وفي كل مخيم أن يؤمن العالج في كل مكان ما بقد              

كوادر جيدة ووضع أنظمة وإجراءات عمل تنهي الفوضا في المستشفيات إدارة على أعلى مستوى ونظافة كاملة وتـوفير المـواد الطبيـة                      

الواحد من بلد لبلد ويموت في الطريق وبعد ذلـك          واألدوية بشكل جيد جدا ثم تامين الرعاية الصحية في كل قرية ومخيم النه بدل ما يجي                 

  .تأتي التفاصيل التي يعرف بها المختصين 

أنا بشوف سيارات اإلسعاف اآلن مش أولوية وأجهزة الكلى ما بقدر احكي عنها لكن افهم أن هناك حاجة لشاش و القطـن واألوكـسجين                        

  .والكوادر الطبية لغرف العمليات 

ض الصعبة ال يتم إنتاجها عندنا بل تأتي من الخارج الن الطلب عليها قليل وهي مكلفة جدا وبدها ميزانية لذا هي                     أما بالنسبة ألدوية األمرا   

  . غالية الثمن وال تتواجد في الصحة وصحيح انه يوجد نقص فيها 

  :في مجال اإلرشاد والتوعية والرعاية االجتماعية كان رأيه 

 جدا وتبني اسر الشهداء والمعتقلين شيء أساسي جدا وان يكون بشكل منظم من خالل جمعيات                التضامن االجتماعي واألسرى شغلة أساسية    

  .ووزارة الشؤون االجتماعية ممكن تعم الفائدة على الجميع وبعد ذلك يأتي اإلرشاد واألندية 

  :في مجال توفير فرص عمل 

عمل مصانع ألبان غير مربحه للبلد البلد بحاجة لمشاريع وهذا متوقف           الشغالت االقتصادية بدها رعاية دولة الحاجة ام االختراع ما في حد ب           

على االزدهار االقتصادي وفي حالة زي حالتنا التوجه لمشاريع صغيرة قد تكون منزلية أو أسرية أو المرأة تقوم بها من خياطة وتطريـز                       

 وتحل أزمة بطالة وهذا يساعد األسرة هذه ممكن أن تـوفر            وأشياء يدوية وممكن دعم المأكوالت مثال التي تعمل في المنزل هذه تعمل جيدا            

  .لألسر عمل وتحل لهم أزمة 

  :في مجال المرأة 

كل ما ذكر في الورشة ممتاز لكن موضوع المرأة ليس شيء طارئ موضوع المرأة واشراكها في المجتمع شيء أساسي ويجب أن يكـون                       

م عمل دورات إرشاد نفسي للمرأة وتوعية أما دعم أجور العمل للمرأة فـي قـانون                على جدول األعمال دائما المرأة ال يجوز أن تهمل ومه         

  .الذي ينطبق على الرجل ينطبق على المرأة 



  :في مجال التعليم 

في رأي األساس الكتب المدرسية يجب تأمينها للجميع وبعدها المرافق الصحية ثم أن يكون وحدات تمريض في المدرسة كثير مهم ثم خطة                      

 في حالة األزمات وبالنسبة ألقساط التعليم فهو مجاني أما المدارس الخاصة ما حد بدفع عن حد مش وارد فش منطق ووجود مكتبة                       طوارئ

  .مهم كثير فتح مكتبات عامة أيضا التعليم المهني مهم وتوفير المدارس والغرف الصفية مهم 

  :خصية كانت بالنسبة لمناقشة مصادر القلق عند المشركين في الورشة مع الش

كل التخوفات في كل موضوع ومشروع واردة من اجل االطمانان لتنفيذ المشروع بالشكل الصحيح لذا يجب أن يدرس المشروع من الناس                     

  .القائمين عليه من كل جوانبه 

  :أولويات طرحتها الشخصية , أفكار , أية معلومات اضافية 

تشغيل االيدي العاملة في األرض وزيادة االنتاج الزراعي و يجب ان يكون هناك دراسة انا اشجع التوجه للزراعة واالستفادة مت االرض و     

جدوى اقتصادية قبل القيام باي مشروع الن االوضاع االقتصادية صعبة جدا وال يوجد االن أي مشروع معين استطيع ان اقول هذا ممكـن                       

  .ينجح في هذه الظروف 

  

   



  حالة دراسية 

  فريال جبارين : االسم 

   سنة 32: العمر 

  .أرملة : الحالة االجتماعية 

  فريال بدي تحكي لي عن أفراد أسرتك بالتفصيل يعني أعمارهم وفي أي صف 

 وحاليا رامي بشتغل عامل ورنا بتوخذ دورة تنسيق في إنعاش األسرة وبعد رنا بعـد رنـا                  18 سنة بعدي رنا كملت      21عند الكبير رامي    

 سنة وبعد لؤي بتيجي لما في المدرسة في الصف الثامن وبعد لما بيجي محمد في الصف  الـسادس اكـم                      16بيجي لؤي بتعلم ميكانيكي       

   سنوات في الصف األول 6 سنة وبيجي بعديه روال 12عمره عمره 

  الء , طب في حد متزوج 

   كملت 18 النه هذول بينهم سنة ورنا عمرها 17 ولؤي 16ورال اكم عمرها 

  انت شو بتشتغلي 

   كنتش اشتغل  بس من يوم ما ترملت اشتغلت في بلدية بيتونيا أنا ما

 يوم انتقل من مدرسة رام اهللا إلى        15في حد من األوالد ترك  المدرسة اه لؤي لما توفى أبوه طب ليش ترك  المدرسة النه عندما سكروا                     

ا يظل في الشوارع بعثته يتعلم صنعه بس هو الـي           مدرسة بيتونيا والنه تغير عليه الجو محبش المدرسة فبطل يروح على المدرسة فبدل م             

  طلب يترك المدرسة آه طب في حد في األسرة عنده مرض أو اعاقه 

وأنا عندي دهنيات في الـدم وعنـد ابنـي           % 35- 30أنا عندي ابني الكبير عنده مشكلة دسك النه صحتله ضربه في الظهر سببت عجز               

  أخرى دوالي 

   سنين فيها 10ب قديش صار الكم في الدار هلكيت تقريبا حوالي ال اجار ط, بتكم ملك وال أجار 

  بدي اسالك شو االحتياجات الطارئ الي بتحسي اسرتك بحاجة الها وانت بتقدريش تلبيها في الفترة الحالية 

  نكم كلكم مثال الترفيه عدا االكل والشرب احيانا بتكون الحياة نفسها يعني اللبس مثال المتعة احيانا بدي تحكي بالتفصيل بدي اسمع م

يعني هسا بالنسبة للمواد االساسية مثل االكل فش مشكلة لكن بالنسبة للمصاريف احيانا بمر عليك وقت معكش تـشتري بنطلـون                     : االبن  

 سنة بحاجة الى شراء اواعي      21 شيكل حك بكيت دخان فأنا كشب عمري         10معكش  تشتري اواعي النه فش مصاري احيانا بكنش معي           

 شكل في اليوم فما بقدر اعيش حياتي فأنا خسرت أبوي وصحتي وشغلي النه فش شغل فلما بقارن حـالي                    30- 20ان فاقل شيء بدي     ودخ

من الي مع الشباب لو االمر وقف على األكل فش مشكلة بس عندك مـصروف الـدار                  % 1مع الشباب بلقيش معي زي الشباب او حتى         

 شكل للدار اقل معدل بين أكل وغاز وكهرباء ومي وهذا شيء بحسسك             100لزم مصروف   ومصروف مي وكهرباء ومدارس فاقل شيء بي      

بالعجز وخاصة لما بكون واحد بصرف على الدار بقدرش بتحملش بحس حاله انه الزم يشتغل اكثر بس حتى لما بزيـد المعـاش يظلـك                         

  تحسي بدك اكثر وبدك اشي يعوظك 

  بدك إياها هال يعني أوالدك محتاجينها أو البيت يحتاجها ومش قادرة تلبيها ؟ايش غير المصروف والملبس بتحس أشياء طارئة 

  االم في شغالت كثيرة 

االبن يعني انا هلكيت بالنسبة الي انا عندي مشكلة الدوالي في رجلي وبالنسبة لوضعي انا بحاجة للجيزة في اقرب وقت ممكـن النـي إذا                         

اذا بدي اتجوز فش مصاري ولو تجوزت بدو يزيد همي اكثر من األول الني أنا هلكيـت                 عملت العملية وكان عندي اوالد فش مشكلة بس         

كاني متجوز الني بصرف على عيلة من سة افراد فلما بدي اتجوز ويجيني ولد او ولدين بدي اصير اصرف على عشرة عيلة من عـشرة                 

ر اسرة الي الجيزة بدها مصاريف يعني بدك مصاريف         افراد بدو يصرف عليها واحد هذا بشكل عجز ويحرمني من الجيزة ويحرمني يصي            

   اغورات شكل 10 االف دينار وأنا معيش 10بدك عفش بدك ذهب بدك مصاريف اقل شيء بدك 

  يعني انت محتاج لعملية ومش قادر تسويها هذه العملية ؟

 االف شكل بس المشكلة مش المصاري المصاري بقدر ادبرهن من الناس بس المشكلة ان اتجوز                5العملية مش قادر اسويها العملية بتكلف       

  االم الدكتور بنصحش بعملية النه الزم يتجوز ويخلف قبل ما يسويها النة بقدرش يعمل العملية اال تيتجوز ويخلف فهذه صفت مشكلة 



  تحكيلي بالتفصيل اكثر يعني من  ناحية التعليم  من ناحية الصحة ؟طيب انت خالتي بدي 

 شكل انا واوالدي االثنـين وبـدهم        150يعني بالفعل من فترة صار حساسية في عيون اوالدي الثالث فاختهم على الدكتور ودفعت كشفية                

   شكل فشتريت الدواء كل شهر لواحد والشهر الجاي لواحد 150دواء ب 

  مجال الصحة ؟طب اش كمان في 

االم في االبن يعني انا بالنسبة للعالج لسا بكمل عالج لحد اليوم بس عالجي بالنسبة لمصاري الصحة بتكفيش االم يعني في شغالت كثيـر                        

 شكل في الشهر في ابو ريا عالج طبيعي عشان اخفف نسبة العجز انا وقفـت                300\200بطلبوها المدرسة  االبن العالج اقل شيء بكلف         

  ج بعد تقريبا سنة النه فش مصاري صفيت قاعد العال

االم من جديد صار يشتغل ويحط معي من فترة ما توفى ابوه وقبل اخرى مكنش يشتغل طب بالنسبة للتعليم انت شـو بتحـسي انـه الزم                           

تفصيل يعني احيانا شغالت كتب     اوالدك في التعليم انت عارفه كيف احيانا الطلبات الي بطلبوها االوالد انا بقدرش اوفرها كلها زي اش بال                 

 شكل اشتري فيهـا مـواد       20شغالت بنطلبها البنت شغالت طباعة بطبعوا عن مواضيع كله هاظ حمل يعني لما بتيجي البنت بتحكي بدي                  

ي شيكل كاتحسبيهن على بعظهن بدهم هظاك المبلغ في اليوم وبدهم مصروف حوال           6 شكل هاظ يكفي بدي منك       10بتيجي البنت تقلي بدي     

  0شيكل بقدريش ادفعهن هذول في اليوم 20

شيكل لو كـل    300يعني انا معاشي الف شيكل بدي من الف شيكل اقل شئ دخان وبالنسبة الي قاعد بوفر بدي اقل شيء في الشهر                      : االبن

  0 شيكل بدون ما اطلع بره او اشرب او اكل بره او اروح على أي محل 10يوم باخذ 

 شيكل  يعنـي بـده       8بطلبوها بعرفش هي غالية من بره وال كيف بعني مجد اشترى علبة تلوين و دفتر رسم                 يعني هي الطلبات الي     : االم

 وهذا بده هيك وهذا بده هيك يعني مش كل االشياء بتقدري توفريها خاصة في هاظ الوضع يعني ابوهم كان بقـدر يوفرهـا                        8وهاذا بده   8

  0فرها كلها ويجيب بس انا حاليا في الوضع الحالي ال بقدرش او

  0طب ايش كمان غير التعليم والصحة اشياءناقصه لالوالد - 

انا عندي استهالك في البيت على اساس عندي عيله يعني تموين انا بستهلك يعني انا معدلي في الشهر بدي كيس طحين شهري انا مش اقل  

في الدار عيله و انـا معهـم        6عني انا عندي    من شهر رز نفس االشي يعني بدك كل شهر او شهر ونصف بدك كيس طحين بديش ابالغ ي                 

سبعه  بدهم واجبات باستمرار وتنسيش مواد الغسالة يعني هذا دواء الغسالة اخرى استهالك كله بدك تمونيه وتجيبيه يعني الكهرباء يعنـي                      

ه فلما بنكسر عندي فاتورة كهرباء      بتيجيكي فتورتين يعني بتيجي شهر بعد شهر ادفعها بتيجي الشهر الي بعده فتورتين الشهر هاظ والي قبل                

  او مي هاظ محل وبك غاز هاي عبء يعني أي شيء بنقدرش نقول انه مش عبء عليك 

  :طب شو في احتياجات انتو شاعرين مش قادرين توفروها ؟  شو في احتياجات انت محتاجيتيها وشاعره اهلك مش قادرين يوفروها 

  ادوات رسم جيبي مواضيع احنا بنقدرش نجيب الحاجات هادي هو في مثال المعلمات يقولوا جيبي : البنت 

يعني لما تيطلع بتوخذ شيكلين وهي صبيه يعني هي بتقنع فيهن بس هني الها مش كفاية الشكلين لو بدها تشتري سندويشة او كنينـة                        : االم

  عصير الشكلين كفاية الها 

لالسرة غير االكل واللبس شو في احتياجات طارئة شاعرين مش قادرين        يعني ايش في كمان احتياجات انتو شاعرين مش قادرين توفرها           - 

  توفروها 

اكثر اشي اقلك اذا في حدا بينطرح عنا يموت اكثر اشي الني عنيت من هذه المشكله جوزي انطرح بدون مستشفى لو كان عنا امكانيـات                         

 النه فش معنا امكانيات النه تعمل فحص يكلفك او تروحـي      كان يمكن يعيش بعد رحمة ربنا النه للعالج الزم نروح على مستشفى رام اهللا             

على دكتور خاص يكلفك ففش النا يا رام اهللا يا المخيم بس االشياء الى على قدنا نحمد اهللا انه الواق مبنتعرضش لمشكلة انه ولد ينطرح بده                  

  عالج

شيكل سويت اول جلستين النه كان معي مصاري 500الي يعني انا على مستوى مشكلة بسيطه الطواحين عندي طواحين  بتكلف حو: االبن

اخوه عنده وجع في : االم(بس وقفت العالج هلكيت النه فش معي مصاري مع انه بحاجه لعالج النه في وجع بسناني نفس االشي اخوي 

  الطواحين مش قادر اعالجه اقلك قادر اعالجه بكذب عليك 



 1200ل من وين بدي اجيبهن فوقفت عالجي قلت خليها توجع من هان تأقيض معاشي  شك500االبن اذا بدي اروح على الدكتور بدي 

 شكل هذول مش رح يصرفن على 300- 200 شكل مصروفي بظلش 300 شكل بدي منهن 800 شكل بظل 500شيكل بدي منهن 

  الكهرباء وعلى الدار هاي من ناحية عالج طبعا انا مكملتش عالج بالنسبة الي في ابو ريا 

   هو انا اكثر اشي يمكن بتقدريش توفره هو العالج االم ال

فش بناءا على المخصصات الي بتيجيكم هل هذه        , اش احتياجات انتو محتاجينها في الوقت الحاضر غير العالج مش قادرين تلبوها لبيتكم              

  المخصصات بتكفي كل احتياجاتكم وال في احتياجات مش قادرة هذه المخصصات تلبيها ؟

 عارفة كيف االحتياجات الي قاعد باخذها لبتي باخذ اجزاء بسيطة مش كل  االحتياجات قاعد بوفرها لبيتي يعني هسا لو طلب                      أل احنا انت  

  مني بنطلون بجيب له بس بجبش لثاني بنطلون 

ها قصارة بدها شميمته  االبن  يعني بصراحة بقلك الحيط الباينة بعرفش اذا شفتوها وانت داخلين تاكة رمل يعني حجرها مبني يعني هاي بد                   

بدها بطون واذا اجت الشتوية المي رح تدخل جوى وفش معنا مصاري تساوي الحيطة وهي حيطة الدار فش مصاري مثال انـا اسـوي                        

  السور تاع الدار عشان متنزلش المي علي هي الدار اطلعي عالشارع من ورنى بتشوفيها 

  خلوا على الدار وخربوا فيها وصرلي ثالث شهور هيهم اليوم بلشوا يشتغلوا عندي االم انا بشتغلوا عندي تعون االشغال النه الجيش د

طب ايش في احتياجات اخرى انتوا غير الحيطة الي اذا اجت الشتاء رح تهر عليكم وغير مالبس اوالدك شـو احتياجـات ثانيـة انتـوا                          

  محتاجينها في الوقت هذا احتياجات طارئة ؟

  .االم كل احتياجات البيت 

بن اكثر انه الواحد يشتغل ويكون معاشه منيح يلبي كل احتياجاته اما لما يكون معاشه مش كفايه انه وال كفايه للدار بقـدرش يلبـي أي                          اال

  اشي اله 

االم انا بالنسبة الي لو في عندي دخل من البيت بخش علي من بيتي افضل من انه يخش علي دخل من بره بس بدي اطلع عـن بتـي ام                              

  والد وبدي اشتغل للساعة اربعة او الساعة ثالث بدي اخسر واحد من اثنين يا بخسر بتي واوالدي يا الشغل هندها ست ا

طب بدنا نفرض انه مثال اعطينكم مبلغ معين من المصاري بدنا تصرفوا في اشي معين في رام اهللا وفي منطقة سكنكم انتـو فـي ايـش                           

  بتستغلوا هذا المبلغ ايش النقص ؟

  ال وال النا ال انتوا بشكل عام االبن اقلك بصراحة اول ايش مش رح تسرق من هذه المصاري االبن الها و

  االم ال مش هيك قصدها 

 شكل شو في اش تصرفوها فيه مش الك انت شو في احتياجات طارئه بتحتاجها منطقتكم                10000احنا قصدنا لو اجاكم مبلغ معين لنفرض        

  هاي منطقة رام اهللا ؟

ها بصراحة انا بعرفش اللف والدوران يجب اكون دغري في الحارة هاي فش وال واحد محتاج غير الناس الفقرة والناس الي                     االبن اقلك ايا  

  بستاهلوها مزبوط فش اربعة او خمسة دور في رام اهللا كلها النه في ناس بتسرق وعايشه وفي ناس مسخمه بتقدرش توصل الشي 

  ن رام اهللا والبيرة ومخيماتها قدرة والجلزون واالمعري ؟طب المنطقة كلها شو محتاجه انت بتحكي ع

االبن انا بحكي عن هاي المنطقة ال بدنا رام اهللا كلها شو االحتياجات الطارئة هذا المجتمع محتاجها شو محتاج اهم شيء المستشفيات شـو                        

ش عبء علية بالنسبة للعالج يعني لما تروحـي         بنسوي في المستشفيات يعني العالج مش يكون مجانا بنسبة خفيفة بحيث المريض ما يكون             

 شكل طب لو بدي ابات ليلة في مستـشفى رام اهللا            700تتعالجي بدي اروح على المستشفى الشيغ زايد او رام اهللا بدك ليلة تبات فيها بدك                

 يكون رخيص يعني الدواء الي بكون       يعني بدي ابيع الدار عشان اقدر اتعالج فاهم شيء الواحد بدو يتعالج يكون العبء خفيف عليه والدواء                

   شكل 300 او 200 بس بتكلفته او راس ماله بدون ربح او مثال لما بدك تبات في مستشفى يكون 50 يباع ب 100ب 

  ايش غير المستشفى بتصرف فيه المصاري ؟ اشي غير المستشفى 

   يضرب الدبابة  االم طيب االوالد بتعرفي هذا الجيل الصغير بطل بدهم مدارس صار بدهم  حجر

 طالب بامكانهم يوخذوا قاعـة  10000االبن اقلك ايها بصرحة كمدارس مثال منطقة رام اهللا سكرت البلد عش ايام يعني في رام اهللا حوالي                   

ركت في المنع او في الجامع زي ما كان يصير في الجامع عندها يلموا الطالب من الشارع بدل ما ينسوا الي اخذه زي ما صار معي انا ت                          



 اضطرت في لحظات طيش اطلع من المدرسة لـضرب الحجـار فـضيعت              89/87 لما سكرت في االنتفاضة      97– 96المدرسة ومعدلي   

مستقبلي في المدرسة منعت كل شيء بينما كانت معدالتي منيحة كان ممكن اطلع متعلم احسن وضعي فلو بتعلموا الطـالب هـذول فـي                        

 الحارات بضربوا على الجيش مثال اغلب الوالد الصغار استشهدوا النه فش مدرسة تـضبهم ال                مدرسة وقت المنع بعلموهم بدل يرحوا في      

بيت مثال هاي عندها سته لما ابنها بدو يطلع بدها تقله تعال لو مردش بدها تلحقوا في الحواري مش رح تقدر يعني قد مـا يكـون بلمـوا                      

مش حافظة القران نفسه احنا نسينا الدين لو انا عايشين عالدين كان احنا بالف              الوالد في غرفة وحدة بلموهم يحفظوا القران يعني في ناس           

  نعمة 

  شو كمان احتياجات غير المستشفى غي التعليم وغير الصحة شو مجاالت محتاجة اشي كمان ؟

  االبن كمؤسسات اواعي مثال 

  االم ال شغالت اهم من هيك 

  حكيتوا الصحة المستشفيات محتاجة التعليم االوالد شو اشي ثاني , شو االحتياجات الطارئة الي منطقتكم محتاجتها 

  االبن في دور خربانه فش ناس تصلحها معهاش مصاري يعني ممكن انهم يحطوا لجنه في دار خربانه يصلحوها 

  االم ال في ناس بتشتغلش في رام اهللا بتشحد بتشتغلش بعرف كثير شباب الهم اوالد ودورهم 

  ش شو يعملو ؟طب هذول الي بشتغلو

  االم بشتغلوش 

   واحد اوالد صغار فش الهم معيل النه اجره مكسورة عنده اوالد في المدرسة وفش اال مرته بشتغل 12االبن في ناس عندهم 

  االم لو بتقيموا مشاريع مثال نشيطة الي توظف حدى من البيت يانسوانهم يا اوالدهم في ناس كثير قاعدين هيك 

  ك شو بتقترحي يساولوهم طب الناس الي زي هي

  االم شغلة عمل اشي يشتغلوه 

االبن بالنسبة للمساعدات انا بنصحش أي واحد يعطي مساعدة مالية ليش النه بدو يعطي مصاري رح يتعود انه رح يجي مساعدة مش رح                       

  يشتغل 

  االم يعني ساعدتيه شهر ولي بعده ولي وراه بتحليش مشكلة المصاري يعني شغلة موقته 

  و يسولوهم طب ش

  االم في مشاريع في اشياء يسوها يعني 

االبن يسوا شو يكون مناسب للشخص يعني انت عندك عجز في ظهرك شو الشغل الي بناسبك يعني بناسبني اكون شفير سيارة يحطوا اسم                       

 عن طريق المؤسسة يمكـن  الشخص رقم تلفونه والوظيفة الي هو بحاجة الها في مجال اني ادور عمل شغل عن طريق المؤسسة لما يكون     

يكون العبء خفيف يعني ممكن  المجال يكون اكثر فيشوف شو المجال الي بقدر يشتغل فيه فهي استفدت بني ادم بـشتغل اشـي بعطيـه                          

  مصاري 

 يعني بده سنه    االم بعدين صناعة يعني في رام اهللا فش مدرسة صناعية يتعلم فيها االوالد هلكيت بدك تعلم ابنك ميكانيكي بتعلمي عند واحد                    

  سنتين بقدر  يوخذ الصنعه ويتقنها 

  االبن في مدارس صناعة بس مدارس الصناعة تكلفتها اكثر مع انه الواحد نفس المدرسة 

  االم مش داخل رام اهللا يماه

ـ                       ف بـدو يكـون     االبن زي كانه داخل جامعة ثاني اشي غربة يعني انت عارفه مجتمع لما بكون فيه شباب اكثر من الفين ثالث االف كي

  الوضع بعدين بده مصاريف اكل وشرب رح يكون عبء عليه اكثر من الجامعة يعني الجامعة بدها اقل من انه يروح يتعلم ميكانيكي 

  االم بعدين مش الكل بصحله وبدك تودي ابنك على اريحا انا بقدرش ابني على اريحا 

  ل الصحة احنا بدنا دعم تعليم االوالد اذا المدارس سكرت في التعليم طب بفهم منكم انا انكم بتحكوا عن المستشفيات يعني في مجا

  االم يعني يعلموا االوالد اشياء يستفيدوا منها 



طب اصالح المنازل حكيتوا عن فتح مشاريع تشغل الناس حكيتوا عن مدرسة صناعية ايش في كمان مجاالت ثانية بحاجـة لـدعم احنـا                        

   والتعليم وغير المدارس الصناعية وغير فتح مشاريع صغيرة حاجات طارئة في منطقتنا غير الصحة

االم انت عارفة هذه الحارة لو بصير منع تجول وبتصارب واحد بموت بين ايدينا النه فش عالجات اولية وسعاف اولي مفش مثال غرفـة                        

  فيها ادوات عالج 

   ما تيجي االسعاف االبن يعني غرفة عالج اولي لو الواحد تصاوب يكون في مجال يسعفوه عبين

  االم اقلك اخرى لو انحرقت دار مفش طفاية تيجي طفي الحارة فكل مناطق رام اهللا هاي مش بس الحارة 

االبن لو بسير تسكير في رام اهللا انا بتوقع كثير ناس هان بتموت من الجوع لو بتالقي واحد في الحارة هاي عنده كيس طحين او اكثر من                           

  اه في ناس شايفة البندورة بتشوفهاش اال على التلفزيون عجنه بعطيكي الي بدك اي

  طب غير االسعاف االولي شو بتحتاج هذه المنطقة 

  االم هي اكثر اشي هيك النها هذه منطقة سكنية 

ي الحارة  ها% 100االبن برظه في شغله ثانية بالنسبة للتوزيع الي بصير في المنطقة لو بستلمها لجنة مزبوط وبتوزعها على الناس مزبط                    

   واحد بتخذ حصة سة سبع دور  12بتعيش في نعمة واي منطقة بتعيش بنعمة النه في ناس بتسرق بعرف ناس عندهم 

يا جماعة احنا بنرجع ناكد لو كان في مبلغ محدد في أي مجاالت طارئة بتصرفوه في منطقتكم شو االحتياجات الطارئـة الـي بحتاجهـا                         

توا انكم بحاجه لغرفة اسعاف اولي حكيتوا انكم  بحاجة الطفائية لو صار حريق حكيتوا عـن مـدارس    منطقتكم حكيتوا اشي كثير مهم حكي     

صناعية حكيتوا عن فتح مشاريع تشغل الناس حكيتوا عن االعمار للمنازل الخربانه عن التعليم حكيتوا وعن الـصحة شـو فـي كمـان                        

  احتياجات طارئة محتاجتها هاي المنطقة ؟

  زي ايش يعني االم مش عارف كيف 

  …غير الصحة والتعليم وفتح مشاريع 

  االبن انا بالنسبة الي كاحتياجات شخصية 

  االم أل بشكل عام احتياجات المنطقة 

  االبن بقدرش الواحد يحكي بس هذول الشغالت 

  االم فش بس يعني لو بتسكر رام اهللا بتالفي محالت فاتحة بس فش دكتور بكون فاتح واالسعاف بتكنش قريب 

  طب غير هيك 

بس هيك يعني احيانا اكثر بكون موجود بس اغلب الناس بتنحشر في البيوت كل النسوان عندهن عيله بوفرن في البيوت الغاز احيانا بشح                       

  على العالم هون الغاز ليش النه بكون في محل بسكر النه بصير عليه منع 

االولي اذا بدنا نرتبها حسب االهمية انو اول واحد يعنـي حكيتـوا عـن               طب هذه االشياء الي طرحتوها المستوصف االطفائية واالسعاف         

الصحة عن تعليم االوالد وعن اعمار المنازل الخربانه وعن فتح مشاريع صغيرة وعن مدرسة صناعية واسعاف اولي واطفائية وحاجـات                    

  اساسية زي طحين طب هذول لو بدك تحطهن في اولويات اني اول وحدة اهم وحدة فيهم ؟

  البن التعليم والمستشفى   االم التعليم والمستشفى ا

  انو اول التعليم وال المستشفى ؟

  االم ال المستشفى بتعرف ليش النه حياة االنسان تبدأ من وين 

يع صغيرة االبن التعليم  البنت التعليم   اذا نمشي مع االغلبية اوال التعليم بعدين الصحة طب حكيتوا عن اعمار منازل خربانه وفتح مشار

  ومدرسة صناعية مين بعدهم بيجي  ؟

  االبن اعمار المنازل النه بتوقع على ناس رح تموت والشتوية هاي بتسبب انهيار الدور 

احنا في عنا ناجي اسالمي رام اهللا فاضي مع انه احنا اللي اسسنا النادي مكنوش يعطونا حق االولوية مكنوش يعطونا حقنا في : االبن

  .ا سكر النا طلعنا منه بامكانهم هاظ النادي يستغلوهالنادي هاظا خس

  :بامكانهم يعملو ملعب لالوالد هوايات لالوالد ويعطو التعليم فترة فيه: االم



الناس استغلوا انه فاضي فصار يصير فيه شغالت سرقة وما سرفة كان يجينا دعم وما يسويش وال برنامج كان في للكمبيوتر : االبن

  .برنامد في النادس اكثر مدال بتعلم فيه الواحد سدوا وال اشي فيهوالتعليم يعني شو 

مع انه االفضل يكون .  شب مش حرام شباب زي هذول يتعودوا على القهوة30- 20روحي على القهوة بتالقي القهوة مليانة حوالي : االم

يرة في رام اهللا مهملة لو انها تحت الصيانة والمراقبة كمان في اثار كث. في نوادي يقضوا فيها وقتهم ويمارسو هواياتهم زي الرسم السباحة

  .كان بتعمر وبضل النا كمان االبار الموجودة بحاجة لصيانة وهاي بدها مصاري

  .كمان احنا في حاجة كبيرة لمقابر النه احنا في حالة مجزرة فش مقابر ممكن يكون هذا عن طريق صندوق الزكاة: االبن

  . ممكن نتبرعلهم بمالبس بدهم اكل وشرب يعني ناس معاقين بقدروش يصرفو عل حالهم نعتني فيهمكمان في مدارس معاقين: االم

الحاجة لمستشفيات النه الواحد اذا مرض فش حجا يسعقة في هذه المنطقة وكمان مساعدات مالية في ناس محتاجة انا في بني ادم بعرفو 

 واحج في الدار وهو لحالة وعمره حولي ستين سنه فش حدا معيل 13ين يعني هو بقبلي عنده ثمن بنات وثلث والد  عمرهم ست وثمن سن

كمان مرضى الصرع عنا حالتين احنا في رام اهللا .  ايام بتلقيش في داره طحين9- 8عنده يعني هو بياع كعك لما مرات البلد تسكر فش 

ا يصير بسكير على رام اهللا بشتروا علبة الدوا يعني الى عندهم مرض الصرع بصرفوا الدوا من المخصصات الى الهم ببالش بس لم

  .  شيكل بتكفيش عندنا جارة بتعاني بنتها وجوزها علبة الدوا بتحيبها بس ليومين50ب

  :ترتيب الحاجات حسب االولويات

ج التوعية ومشاريع صغيرة في الدرحو االولى التعليم وبعد التعليم الصحة وبعد الصحة البنية التحتية ومعديها االسعاف الاولي وبعديها برام

  .وبعدها نوادي ومالعب لالطفال

. من ناحية التعليم في الصف واحج وستين ولد على كل درح اربع طالب فاحنا بحاجة لصفوف اكثر واساتذه اكثر خاصة في حالة التسكير

  .وضروري يصير في باصات خصوصي لطالب المدارس سرفيس بمواعيد محددة خاصة في الشتا

  .حنا فش عنا اسعاف اولي في المدرسة وال مالعب كفاية وال مقاصف كفايةا: البنت

في ظهره يعني ال % 40في مجال الصحة فش تامين صحي هذا ابني الماكنة اخذت ايده شو استفاد ال تامين وال اشي والثاني عندة اعاقة 

  . غادبشتغل وال اشي كمان هون فش عيادة وال صحية كانت هون ونقلوها الخر الدنيا 

كمان مهم يكون العالج بسعر مناسب للشخص مش تعجيز النه الواحج اذا بده يدفع الف شيكل عشان يعاح ابنه بظل تيموت النه : االبن

ودكاترة شاطرين ما يتجبروش في الناس وكمان .فش عنده مصاري كمان يكون في صيدلية خاصة للمستشفى ويكون السعر فيها رخيص

كمان الطعوم لالطفال من سن سنة ونصف وهو بعطو .نة مش متوفرة مثل ادوية الدهنيات والضغط وغالية كثيراالدوية لالمراض المزم

  .الطعوم الشهرية هاي مش موحودة وغالية ومش متوفرة هون كمان الفحوصات الطبية غالية كثير

  :البنية التحتية

ي وفي بيوت صغيرة كثير البلدية ما بتسمحش يكبروها وفي بيوت هي اكثر اشي الدور هاي  بحاجة لترميم وفي دور خربانة بتخشها الم

  .فيش فيها كهربا وفي بيوت فش فيها حمامات وفي ناس فش عندهم مي بسحبو مي وكهربا من الجيران وبدفعو معهم الفواتير

  :برامج التوعية

مية عن طريق برامج  تعليم للناس اللي بعرفوش يقرو توعية بالنسبة لالسعاف االولي هي اهم شي ثاني شغلة االطفائية كمان تعليم محو اال

  .ويكتبوا

  :االحتياجات االساسية

طحين سكر رز زيت تامين البيت يعني خاي المواد االساسية لما بتكون خلص البيت بقلقش النها اهم اشي وبعدين في عجز في الزيت في 

  .ناس معندهاش تشتريه

  :ترتيب اولويات حاجات التعليم

  .ء صفوف بعدين بجي التقوية وبعدها االساتذه وبعدها حصص اضافية بعدها اسعاف اولي وبعدها المقصف بعدين المالعببنا: االم

  :ترتيب اولويات الصحة



توفر الدواؤ وبعديها االطباؤ النه لو في عيادة احيانا بكنش في دواء بعدها توفر عيادة في المنطقة وبعدين طعومات االطفال وبعدها : االم

  .صيدليةال

  :ترتيب اولويات البنية التحتية

  .برمسم البيوت حاليا و توفر الكهرباء والمي اهم شي بعدها عمل حمامات وحفر امتصاصية وبعدها يزيدوا عدد البيوت والغرف

  :اولويات برامج التوعية

  .اسعاف اولي واطفائية وبعدين محو االمية

  :اولويات الحاجات االساسية

  .رز ثم زيت ثم سكراهم شيء الطحين ثم 

  :المشاريع المقترحة

مؤسسة يلجا الها المواطن علشان يشتغل، وكمان الصحية كانت موجودة عنا هان في رام اهللا التحتا في حارتنا لو ترجع في محلها القديم 

ع خياطة هون في موجود كمان فش مشاري.  ساعة شفتات انه يكون دكتور مناوب فيها لحالة طارئة24مطرح الشرطة فيها ادوية واطباء 

  .مصانع في رام اهللا صعب نوصلها

  :المخاوف

او اللي يستلموها يكونو مش منظمين وهم بدهم نظام . بنخاف انهم يسرقو ويقصوا في الناس قص وفش يكون تعاون مع الناس اللي هون

  .مدارس واي مشروع بتنفذفش اشي بمشي واهم شي في الصحة ميكنش في واسطات ومش بس للصحية على كل شي التعليم ال

  :الخدمات المتوفرة

اذا كان في طبيت بكون طبيب عام . التنظيم مسؤول عن كل شي وفي عيادة للهالل االحمر تفتح ساعتين على شو بدها تلحق على الناس

 اسالمي راماهللا كان بعمل فحوصات، فش وال نادي كانت هون السرية بس هاي ما بقدر أي حدا يدخلها النه كل شي فيها بمصاري، نادي

  .فاتح بس هسا خرب وفش في اشي

  :الوصول الى الخدمات

  فش مشكلة في الوصول لهاي الخدمات النه تنظيم رام اهللا مسؤول عن أي شيء

  :خدمات البلدية

  .حية وما بتطلع عليناالبلدية بالنسبة النا صفر وما بتقدم اشي غير التنظيفات المفروض يكون في مجاري النها بلدية عنصرية بتدعم المسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )1(الحالة الدراسية 

  .عاطل عن العمل كان يعمل في إسرائيل وتعطل عن العمل بسبب الظروف الحالية

  :وصف عام للعائلة

، ست بنات و ثالثة اوالد باالضافة الى االب واالم، بنتان 9االسرة تقفطن في ممخيم االمعري عدد البناء فيها 

  .ضافة الى ابن متزوج ويقطن في منزل فوق العائلةمتزوتان باال
  :االوالد المتبقين في المنزل

  وصلت حتى ثالث اعدادي/  سنة التدرس22بنت 

  توجيهي/  سنة18بنت 

  اول ثانوي/  سنة 15ولد 

  يعمل في االلمنيوم/  سنة 15ولد 

  اول اعدادي/ سنة13بنت 

  سادس ابتدائي/ سنة 12بنت 

  :االب

 في العايلة بس اجماال الولد المتزوج بشتغل، الي حوالي سنة بدك تقولي عشان االوضاع هاي، كنت اشتغل في القدس، وال حدا بشتغل" 

 - بالنسبة لوضع منزل العائلة- انقطاعي عن العمل هو مشكلة ما يغرك اذا الدار. غرف، االبن الوسط عنده زراعة كلى3البيت ملك، في 

  .الوالد شيكل ل50يومي يومي بدون اشي بدك 

  :وفي سؤال لالم حول احتياجات العائلة

  .كل اشي، أي اشي، الولد بطلب حذاء فش من ناحية االكل الواحد بقدرش يجيبه والواحد بحاول يحصر حاله

  .  في التوجيهي مش مقدرتش تدخل بيرزيت، صارت تقول الناجح والساقط واحد92الوضع االقتصادي سيئ، بنتي جابت 

  .تري اشي زي الناسالواحد مش عارف يش

  :البنت

  . شيكل يدوب ومنطلبات الجامعة كثير20وال اشي في كتب الجامعة اخذتهم من وحدة فش مقدرتش اشتريهم باليوم 

  :االب

واهللا بالنسبة لالوالد بنحاول نختصر المصروف مايغرك مدارس وكالة في مصروف واشياء الواحد المفروض يدفعها، ما لبيناش لالوالد 

  . هايالطلبات

  :االم

  .اللبس، االكل، المشروب، باالمرة، فواتير الكهربا والمي كل يوم بتيجي فاتورة وفش مصاري ندفعها

  :وفي االنتقال للحديث عن الحاجات الطارئة الخاصة بالمجتمع

  :االب

  .مشروع الواحد ممكن اذا توفر المبلغ في غرفة زيادة ممكن يفتح دكان او مشروع فيها

ثير عاطلين عن العمل ممكن نفتح لهم مشروع يستفيدوا منو هالشباب العاطلين عن العمل ممكن تطوير المخيم مثل تزفيت ممكن في هان ك

  .الشوارع ومدة الشوارع او جمعية خيرية توفر كل شهر مواد معينة وتتابع مشاكل الناس

دور اللي زي علب السردين الخربان هذا عنده دار ممكن الواحد يقعد يفكر تزفيت الشوارع ورصف الشوارع واشياء كثيرة، وهاي ال

  . خربانه وهذا عنده دار باالجار في دور خربانة بالشتاء المي بتالقيها نازلة على روس والدهم

  :من ناحية التعليم

  .تعليم الوكالة شو تعليم الوكالة يوم بدوام وعشرة ال



  :الصحة

مكن تكون عيادة مساءية ممكن الواحد يتاجر بيت او غرفة ممكن طبيب يقعد فيها كم م. العيادة طول الوقت مسكرة فش الواحد بموت بداره

  .ساعة

  .تعليم محو االمية النه في المخيم في كثير اميين

  .االطفال اللي بيلعبوا في الشوارع الزم يالقولهم مكان يلعبوا فيه، مساحة او شقفة ارض يكون فيها العاب مرتبة مزبطة

وح يتثقف او مراكز كمبيوتر النادي كان في كمبيوتر والجيش خرب وكسر لما يكون في مراكز ثقافية ثانية ممكن يروح المكتبة الواحد بير

  .واالوالد بتعرفوا على الكمبيوتر. الواحد يقضي وقته

  .مالعب لالوالد ونوادي وبالنسبة للفتيات يفتح لهم مركز تعليم خياطة او كوافير

  :االولويات للمجتمع

  رص عمل للعاطلين عن العمل توفير ف .1

   شيكل 30 عيادة مسائية كثير مهمة، العيادة تشمل طب عام ودكتور سنان في ناس كثير بطلعوا على رام اهللا يدفعوا  .2

   مراكز لالطفال  .3

   محو االمية .4

   مراكز ثقافية .5

  مراكز مهنية .6

  

  .اول هم تزفيت الشوارع وفي زي ما تقولي جنبات الطرقات واسوارها انهالت

ان على مستوى مرة فكرنا في مشروع انو زي بناء شقق سكنية لالزواج الشابة مثال واحد بدوا يتزوج فش محل يسكن فيه فكرنا انو كم

  .نعمل كم سكنة صغار باقل تكلفة ومزبطش النه فش تمويل في ارض عند المدرسة

  . هي زي ما تقولي بالنسبة لقضية العيادة المساءية وتشمل عيادة اسنان

 صور اشعة وتحاليل، مختبر وتوليد ما توليد بحاجة لفحص توليد يشمل الفترة المسائية النه مرات الوحدة بصير معها الم او وجع كمان

  .مضاعفات بدل ما تطلع على رام اهللا يكون في داخل هالمخيم مركز اشعة مختبر تحاليل وكل اشي

  .دربوا عليه االوالداالطفال يكون الهم مركز كملعب هيك كساحة مركز كمبيوتر ي

  .مكتبة عامة تكون مكتبة الواحد من هالشباب وهالشابات يطالعوا ويقراو يقرولهم قصة او كتاب معين ممتاز هذا

  .برمجة كمبيوتر زي ما كان في النادي بس اتدمر وراح، انترنت فش هان بالمرة

  . شيكل100ن معو يدفع  شيكل ومي100دورات تقوية لالعدادي للتوجيهي،دروس خصوصية على الحصة 

التعليم بتعرفي يعني نسبة كبيرة في المخيم اميين نشاط الهم يكون دروس في محو االمية للرجال والنساء، ويكون اساتذه متخصصين في 

  .المجال النه هدول نساء كبار ورجال

 لو في الشارع ييجي اخصائي وينزعوا هالخوف بالنسبة كمان يشمل هذا االشي نزعة الخوف من اطفالنا مثال هاي بتنام جنب امها بتخاف،

  .من هاالطفال

  :في مجال المشاريع

  اكثر اشي اهمية

  بناء الشقق .1

   معمل الطوب .2

   تزفيت الشوارع .3

  

  :في مجال الصحة



  عيادة مسائية  .1

   اسنان .2

   المختبر  .3

  توليد .4

  صور اشعة .5

  

  :في مجال االطفال

  اول شيء االرشاد .1

  المالعب .2

   مركز الكمبيوتر .3

  

  :تعليمفي مجال ال

  تعليم محو االمية .1

   مكتبة عامة .2

  دورات تقوية .3

  مركز انترنت .4

  

  افكار محددة

  انا بقولك بناء الشقق عند مدرسة البنات 

  .معمل طوب مش عاطل لو في ارض فالن من الناس انا بقولك بتوفر على الناس، العاطل عن العمل بشتغل فيه

  المخاوف

ة ممكن الخوف من الوضع ما بسمح او تستمرش، ممكن برده انو المشروع هذا في الظروف انها تنجح او تفشل، هي اجماال كل بداية صعب

  .هاي يخاف الواحد ينسرق هالمحل

  : من ناحية الخدمات المتوفرة و تقييمها

  :الخدمات الصحية

  . تشمل اشياء كثير نسائية وباطنية وادوية، فحص مختبر حوامل 2- 8في عنا عيادة بتداوم من 

  :التقييم

يحة ال ممتازة وبيجوا عليها من برا هذا قانون بالوكالة دايما في ادوية متوفرة اكثر بسبب الميداني االردني،مليحة ممتازة مش بطالة بس من

  .لو مساءية بكون افضل

  :خدمات المركز النسوي

ثير وفيه اقساط، فيه تجميل وخياطة هذا بسمع انو في تعليم مهني زي تعليم تجميل بس مش ناجح كثير النو بمصاري ومش فاتح ابوابه ك

  .وروضة فش كثير اقبال عليه اكثرية البنات قاعدين في الدار النو في اقساط بتصعبوا، النها طالعة من المدرسة بسبب المصاري

  :خدمات نادي الشباب

  .المادةبس مجمد هالقيت كان هو ثقافي رياضي بس ثقافة كنا مفكرين نبني فوق مكتبة عامة بس ما نجح عشان 

  :خدمات نادي الطفل

  .العاب لالوالد الصغار خدماته والشي يمكن االوالد ينبسطوا شوي، المحل صغير مش هذاك المكان

  :خدمات المستشفى االردني



  .فش فحص واخذت كمشة دوا لطبت

  :خدمات المدارس

س انكليزي بوصلوا التوجيهي ومش عارفين في مدرسة اعدادية كبيرة مدرسة اناث ومدرسة ذكور،ممتازة المدارس بس فش فيها تأسي

  .انكليزي

  .تقييمها جيد جدا

  :خدمات مركز المعاقين

في نقص كثير مثال ابو ريا عنده كافة االجهزة عنده . اذا في معاقين بساعدوهم، بس الخدمات فش هذاك العناية بتعرفي المعاق بدو عناية

  .اطباء عنده عالج طبيعي ومساجات وتدليك

  يبة واحنا بنحمل كرت مؤن العيادة قر

  المركز النسوي بنوصل فش أي مشكلة

المؤسسات اللي في رام اهللا مثال الواحد بدو يتعالج في رسوم في مصاري يدفع وبالنسبة للمركز الصحي في رام اهللا مش بالساهل الواحد 

  .يروح عليه

  .الغير وكالة بفلوس زي دكتور االسنان يعني هان مرة كل اسبوع بيجي

  . شيكل دمار90تشفيات خاصة مثل مستشفى الرازي مصاري نار كشفية مس

غير الصحة مثل مؤسسة االصالح القساط الجامعات ما اعطونيش منحة النه بقولوا ماعيناش منح لهون بس لبرا، يعني صار الناجح 

  .والساقط واحد

دينار 1000، على مستوى مدارس خاصة مابقدر ادفع صعب نوصل المؤسسات االهلية النه معاك مصاري اهال وسهال ما معك اهللا معك

  .لما بقدر ابعث ابني على الوكالة تقريبا ببالش

زي مركز االصالح قالو لها خالل يومين بجوكي، وكل شي . بنعبي طلب وبتكون حبالهم طويلة في مؤسسات كثير مثل وزارة التربية

  .واسطة

  . شيكل ودايما ناقص2 حبة حقها هذا الولد دائما بوخذ دوا في نوع دايما ناقص كل

  

  
 



  مقابلة السيد قدورة فارس

  6عمارة مخماس ط/ مكتب المجلس التشريعي: المكان

  التاسعة والنصف صباحا: الوقت

  2002-10-16:التاريخ

  

  االحتياجات على مستوى االسرة 

  اوال بالنسبة للموضوعين الرئيسيين من اصل ثالثة رئيسية وهي 

  العالج  .1

   التعليم .2

  حاجات اساسية للبيت  .3

موضوع العالج مع وجود االنتفاضة فاقم المشكلة حيث كان بيد السلطة حل المشكلة عن طريق خلق نظام تامين صحي فعال يشمل توفير                      

  .االدوية والعالج، يكون للمواطنين من خالله القدرة على العالج

د نظام تامين صحي فعال وان تخصص الـسلطة ميزانيـة للتـامين             احنا عنا في الصحة مثال اصال مشكلة قبل االنتفاضة، يفترض اعتما          

  .الصحي

بحكم انقطاع الناس عن العمل بما فيهم الناس المقتدرين استغلوا فرصة االنتفاضة وعملوا تامين صحي مجاني مما أدى الى تراجع في دخل          

الدوية المحلية كادت في كثير من الحيان ان تدمر         الصحة من التامين الصحي وترتب على ذلك تراكم ديون على وزارة الصحة لشركات ا             

  .مصانع االدوية المحلية

السلطة مطلوب منها حتى تستمر في اخذ االدوية من المصانع الزم تسدد ديونها وبالتالي المـصانع وقفـت تزويـد          

  .االدوية
  .صل عليه والمواطن المسكين ما بوخذكذلك تتجنب وزارة الصحة شراء بعض االدوية الغالية الثمن فالمواطن اللي له واسطة يح

  .الشكاوي المقدمة في مجال الصحة يفترض ان تقدم لمجلس الوزراء ويتم مناقشتها ووضع سياسات

  .المؤسسات االهلية الزم تعمل الية تنسيق مع السلطة علشان تخفف االعباء

نائهم فما بطعموهمش، يجب ان توضع دراسة توضـح قـديش           المطاعيم المفروض السلطة توفرها مجانا النه االهل ما بقدروا يوفروها الب          

  .تحتاج السلطة من المطاعيم لالطفال سنويا وتاخذهم على شكل مساعدة محددة لمطاعيم االطفال

  :التعليم

عاجتـه  هذا الموضوع بالتحديد صارت في مساعي لم      . ايضا كان في مشكلة قبل االنتفاضة وتفاقمت المشكلة لالسر اللي عندها اوالد كثير            

  . وفي خطوات مقبلة في المستقبل مثل صندوق االقراض الكويتي

  .المؤسسات االهلية من خالل قنواتها ان تقدم طلبات اقراض للطالب وبرايي عدم االعتماد على الجامعة الن هذا يهدد مستقبلها

  :المدارس المهنية

  .اسة بناء على خطة تنمية حسب حاجات المجتمعبعرفش قديش ممكن تكون نسبة االقبال على هذه المدارس وهذه بدها در

 مدارس مهنية في محيط رام اهللا،       3في رام اهللا يوجد     . مفهوم الناس حول المدارس المهنية النها اسرع وبتخرج الطالب منها للعمل مباشرة           

  .ضرورية، ضرورية بس انها تدفع بعمال لسوق العمل بدون دراسة مشكلة

  :دورات االسعاف االولي

في الريف عن طريق عدة مؤسسات وهي موضوع اساسي ومهم النه في كثير مرات صارت حاالت اختناق مـن الغـاز، وهـذا                       حصل  

  .موضوع يحتاج الى شرح نصف ساعة لست الدار بتعرف كيف تتعامل



  :االرشاد النفسي

اس اساسا عندهم مفهـوم خـاطئ حـول         كثير مهم للناس بس انه في ناس ما بتقدر تيجي تقول لهم عن الخوف وهو مش القي يوكل فالن                  

  .الموضوع النفسي

  :توفير االساسيات

تحديدا في التعامل مع المساعدات العينية سواء من الخارج او من الثماني واربعين، في عنا انحراف في التعامل مع المساعدات يعني الزم                      

  .اخذ حتى لو مش محتاج

وهـي  . ة فعال على المحتاجين فالمؤسسات لم تعمل دراسة عن العائالت المحتاجـة           يمكن الكميات اللي اجت لو انها توزعت بطريقة عادل        

  .فرصة للمؤسسات تتعرف على وضع المجتمع على اساس لو توفرت المساعدات توزع بطريقة تحل االشكالية

  :فرص عمل للنساء

" خياطة، نسيج،غنم "اضة، بس لما تخطر في بالنا فكرة        هذا مطلوب دائما بس هذا شعار كبير النه البطالة مشكلة بنعاني منها حتى قبل االنتف              

  .بس هل في سوق للبيع، في مصانع وقفت

  :تراكم الفواتير

يعني شو بدي احكيلك، بتالقي وانا بتعامل مع وسط مناضل اسرى، جرحى، اول مايعتقل الشب اهله بيجو بساله عـن وضـعه، واحنـا                         

  .د انو احد االشياء اللي الزم نتعود عليها انا نكون صادقينبنعودهم على طريق معينة في التعامل، فانا اعتق

  :توعية الشباب

المؤسـسات  . نكون واعيين فـي الوضـع الطبيعـي       % 100هذا موضوع يكون على االجندة دائما النه الشباب المستقبل اذا احنا بحاجة             

لشعارات والخطب، المفروض تكون عـن طريـق        المفروض يكون عندها برامج لتوعية الشباب، بس مش عن طريق التوعية النظرية وا            

  .وبذلك يتم خلق اختالط بين الريف والمخيم والمفاهيم المختلفة. مشاريع مثل العمل التطوعي

المؤسسات لم تقوم بطرح برامجها برؤية واضحو في مجال التوعية سواء للشباب او الطفولة او موضوع المراة المفترض ان تخرج عـن                      

  .نطاق التقليدية

  :مراض المزمنةاال

  .هذه مشكلة كبيرة، نحن بحاجة لدراسة تعرفنا على حجم االفراد اللذين يعانون من االمراض المزمنة وهذه مسؤلية وزارة الصحة

  :التعليم

 سوف يصبح لدينا دوام صباحي ومسائي وبالتالي المشكلة ستكون اكبر ولذلك اعتقد بان وجود صفوف جديدة                 2010حسب دراسة في عام     

  :طالب في الصف مستحيل ان تصل لهم أي فكرة كذلك هناك امور اساسية50والد ضرورة حيث ان وجود لال

   توفير غرف صفية .1

   توفير مختبرات .2

   توفير كمبيوتر .3

  :ترتيب االولويات على صعيد المجتمع كالتالي

   الصحة .1

   الرعاية .2

   توفير فرض العمل .3

   التعليم .4

   المراة  .5

  :في مجال الصحة



انا اعتبر المسالة االهم عندنا تتوفر العقلية النوعنا عقلية عالم ثالث، هذا العقل موضوع             .  عقلنا غير عقل، وبدنا بير بترول      بدنا اوال يصير  

 مليون يفتـرض    120ثقافة، كيف من الممكن ان تتحدث عن االصالح ويفهم الوزير انه موجود تحت رقابة، التامين الصحي عنده ميزانية                   

  .  مليون80بس ينضاف الها مش ينصرف 

  :وفي ترتيب اولويات الصحة

  نحن نعم بحاجة الى مستشفى .1

  كما ان توفير االدوية تحديدا لالمراض المزمنة  .2

   سيارات االسعاف في المناطق التي اليوجد فيها .3

   عمل مراكز صحية تكون اوسع الخدمات فيها في نطاق المراة الحامل والطفل .4

طبيا، على الرغم من ان الناس في الدول الغربية من مكان الخر من اجل العالج هذا ال يعنـي                   كل محافظة من المفوض ان تكون مستقلة        

  .انهم متخلفين

  :في مجال الرعاية

التتفلسف على جائع اوال ان توفر مقومات العيش ومن ثم االرشاد، ولكن الحديث عن المسنين ليست حاجة طارئة الننا في مجتمـع فيـه                        

  .ي االنتفاضة وهناك ما هو اهم منهااسرة وهذه ليست اولوية ف

  :في مجال توفير فرص العمل

  . هذا مهم جدا خاصة في تعمير ما خرب من ناحية بتشوف اشي تعمر ومنو بتشغل عمال .1

  . في موضوع الدواجن مطلوب من السلطة حماية المزارع الن السوق مشاع بمعنى ان تحمي السوق من البضاعة االسرائيلية .2

  .ك للدولة ولكن عن طريق المؤسسات االهلية ممتاز كثير الزيتون ليس مل .3

 موضوع القروض هذا سالح ذو حدين الن السوق ليس محميا والقروض قيمتها ليست عالية وال توجد دراسة للمشروع وبالتالي                    .4

  .فهو يخسر

  . عمل مصنع صابون ممتاز .5

  :في مجال المراة

  . يحل مشكلة الن هناك مشكلة بطالة والسوق لدينا مشلولاذا بتتحول المراة الى منتجة هذا مفيد لكن هذا لن

  :المخاوف

   الحكومة لن يعارض احد .1

   ممكن يصير توظيف حسب الواسطة  .2

   اموال المشاريع ما يخافوش يصير سرقة النه الممولين صاروا يعرفو كيف يراقبوا المصاري  .3

يع يعني حتى في حالة انتهاء االنتفاضة سنبقى بحاجة الى كـل          في حالة انتهاء االنتفاضة هذا مسؤولية المؤسسات الممولة للمشار         .4

  .ماذكر

  :بالنسبة للمشاريع المقترحة

  .هذه المشاريع لن تنجح بسبب وجود مضاربة قوية من البضائع االسرائلية فمثال تنوفا مغرقة السوق

  :اقتراح مشاريع معينة

  .من اجل مساعدة التعليم باجور قليلةافترض ان انشاء المدارس الخيرية الخاصة هذا شيئ مفيد جدا 
  



  مقابلة جميل هالل

  :الحاجات الطارئة على صعيد االسرة

الحديث عن ظرف خاص وطارئ فالتركيز على ان هذه االحتياجات ظهرت في ظل اعادة احتالل وفي حالة مكشوفة من تاثير سلبي على                      

 الموارد المالية وعدم قدرة الموارد البشرية على التنقل وتجريـف االراضـي             دور القطاع العام والزراعة وتدمير البينة التحتية ونقص في        

  .والقصف

تحديدها بظرف زمني محدد في ضمن درجة عالية من االنكشاف الن هذا يبرز اهمية طابع االحتياجات التي ستاخذ طـابع اغـاثي مـن                        

  .تخفيف وضع البكالة وعدم القدرة على الوصول الى الخدمات

الظروف من الممكن لالولوليات ان تتغير من اغاثي او تشغيل طارئ لتوفير دخل محدود لالسر التي فقدت مـصدر دخلهـا          في حال تغير    

  .العادي

  :الصحة

عدم القدرة على تامين تكلفة العالج احيانا كان فش االدوية مش متوفرة صحيح معهم تامين صحي بروحوا على العيادة بالقـوش االدويـة              

منة فبضكروا اما يتدينوا عشان يشتروها او يلجاوا الى الطب الشعبي، هذه اكيد حاجة طارئة حيث هناك عدم قـدرة                    خاصة لالمراض المز  

  .على تلبية تكاليف العالج

  :التعليم

  .ايضا كثير من االسر اصبحت غير قادرة على تامين رسوم المدارس ومتطلباتها مريول وغيرها

  .يهم النها تشمل الكثير من فئات الشعب، كبار السن، المطلقات، االراملهذول مجالين ادا في امكانية للمعالجة ف

  :البطالة

كذلك نـسبة  . صحيح انه نسبة البطالة في رام اهللا اقل بسبب ان نسبة اعلى من السكان يعملون في السلطة وفي رواتب حتى لوكانت متدنية               

ولهـذا  . باالضافة الى القطاع الخاص زائد الجامعة الموجودة واسـاتذتها        عالية تعمل في المؤسسات غير الحكومية المتمركزة في رام اهللا           

  .هناك نسبة كبيرة لم تفقد عملها مقارنة بالقرى التي فقدت الكثير من اعمالها

  :العيادات

او معاقين اكثـر    هي من االحتياجات الرئيسية من حيث االولويات على الصعيد المادي وانعكاسه على االسرة حيث االسر التي لديها اوالد                   

وبالتالي عدم قدرتهم على تغطية الجانب الصحي لعدم شمول التامين زائد المعاناة الهل القرى التي لـيس فيهـا                   . تاثر باالحساس بالوضع  

  .عيادات

  :االرشاد النفسي

 كل حارة اوفي كل مدرسة والكثيـر        االثر النفسي وتحديدا على االطفال المتلقي لها هم االطفال وهم بالتالي بحاجة الى االرشاد النفسي في               

  .منها يعالج بدون حاجة الى دكتور ولكن عن طريق اخراجهم من الجو

  .هذه احتياجات حقيقية

  

بالنسبة لدورات االسعاف االولي، سيارات االسعاف دائما موجودة وهم االقدر على توفير الرعاية وهو بكون مجهز االدوات، اذا بـالقرى                    

  .ت التي ال يوجد فيها سيارات اسعافبوافق او بعض المخيما

  .ال اعتقد انها ذات اهمية في منطقة رام اهللا

  .الحدائق العامة لالطفال برام اهللا والبيرة ليس هناك حاجة الن االطفال حولوا الشوارع الى مالعب فهي ليست حاجة طارئة او ملحة

ولذلك ال اعتقد انها حاجة طارئة ولكن في بعض المناطق ممكن ولكـن             التخلص من النفايات، لكن البلدية كانت تعمل على جانب الخدمات           

  .ليس بشكل عام



  :الحاجات على مستوى المجتمع

المفروض التمييز بين حاجات طارئة وامور تنموية ليس لها حاجة االن، فتوفير المصانع والدورات وغيرها حاجة مهمة في كـل مجتمـع          

ت الن السوق يصبح  احيانا بحاجة لمهن معينة وبشكل عام صـحيح ان التركيـز عنـدنا علـى                    واعادة تدريب ايضا لهم في كافة المجاال      

الدراسات االكاديمية وتجنب الدراسات المهنية وفي مرحلة البناء نحن بحاجة الى دراسة مهنية، ولكن هذه االحتياجات تكون لمجتمع عادي                   

  :هذا التشغيل الطارئ قد يعاني من كونهله اولوية لكن . وليس لمجتمع مدمر بحاجة الى تشغيل طارئ

  "اجره محدود" قليل الدخل  .1

  "ال يستمر لفترة طويلة" مؤقت  .2

  .اذا توفرت فرص تشغيل طارئ لفترات اطول او حتى تزول االزمة قد يوفر الكثير من الحاجات االساسية

تية، وبين وما هو حاجة للناس، وهو من الصعب فـصله           هنالك خلط بين المفهوم التنموي العام للمجتمع من صحة، تعليم، زراعة، بنية تح            

  .عن الحاجات الطارئة

  .الكثير من االقتراحات تقول شو الزم يصير مش شو ممكن يصير في ظل الحاجة الى موارد

  .من الشعب باعاقة ممكن ان توض على شكل طارئ ودائم% 3- 2على صعيد الرعاية للمعاقين يوجد مانسبته 

سعاف الي امراة او طفل او أي حدا بحتاج لعالج طارئ بس اذا في امكانية لتوفير موارد حيث ال يوجد امكانية للدفع،          ممكن تتوفر سيارة ا   

  .بسهل على الناس

  .التخلص من النفايات مش طارئة الن هذه المشكلة بسبب االحتالل

 تحتاج رعاية اجتماعية من توفير الحد االدنى مـن          الرعاية االجتماعية مزبوط هذه ضرورية وطارئة، فتصوري العائالت التي فقدت شهيد          

  .االحتياجات

  . في حاجة الى اعادة تثفيف الى ضرورة ما يفرضه الوضع علينا حول المفاهيم من رجل وامراة

يبا غائـب   االندية للشباب في اشكالية ال توجد مؤسسات نشطة ترعى الشباب وتوفر مراكز لتطوير مواهبهم يلتقوا، واالهتمام بالشباب تقر                 

عن المجتمع وهذا يدفع للهجرة او يعبو وقتهم بااللتحاق باالحزاب السياسية وجزء كبير من المتعلمين يفكروا بالهجرة الدائمة وهذا يحتـاج                     

في هذا الوضع هي اشكالية طارئة خاصة في وضع الحرمـان           . الى التفكير باحتياجات الشباب والشابات وقليلة المؤسسات المهتمة للشباب        

من العمل والدراسة وقد تصبح المخدرات والسرقات والعصابات اسهل لذلك اعطيها اهمية واولوية والحديث هنا عن فئة واسعة وكبيرة من                   

  . وتحت نصف المجتمع اطفا فش عندهم اشي غير المدرسة14

  .ة للبيوتمجال الزراعة على صعيد رام اهللا ليست لكن في القرى ممكن اال اذا اصحاب الحواكير المجاور

  .اماكن لالطفال في رام اهللا ليس هناك حاجة طارئة النها موجودة

التطريز ال النه مين بدو يشتريه واساسا المالبس معبية البلد واعتقد انها لن تكون قادرة على المنافسة، بس في حاجة لتوفير فرص عمـل                        

ة عالية تشكي من شروط صعبة على القروض، وضرورة ادخالها في           للنساء بما فيها التصنيع الغذائي وهنا تبرز مشكلة القروض حيث نسب          

  .دورة تستفيد منها في تشغيل القرض

  :ترتيب االولويات

  :الصحة

هي احتياجات ضرورية وليست طارئة حيث ان بعضها متوفر، اما ان مستشفى رام اهللا بحاجة الى تطوير واختصاصيين صحيح خاصـة                     

  .الطباء هي ضرورية بشكل عاملمن يزور المستشفى كما ان دورات ل

  .زيارة االطباء للمنازل ليست حاجة طارئة كذلك البطاقات ليست حاجة طارئة ولكن هي ضرورية بشكل عام

يوجد خلط بين االحتياجات الدائمة وبين االحتياجات الغير طارئة ولكن من ناحية احتياجات المستشفى ممكن ان تدقق مع المستشفى لتفصيل              

  .االحتياجات

  الخ..انا راي بالنسبة لتوفير االدوية ضرورية خاصة لالمراض المزمنة من السكري وضغط الدم

  .بنك الدم خاصة في حالة التاكد من ان البنك الحالي غير كافي وفي وضعنا يكون بنك دم شيء مهم



  .دورات اسعاف في المدارس وهناك حاجة لغرفة اسعاف وشخص مسؤول

  .رة اسعافمخيم الجلزون بحاجة الى سيا

  :االرشاد والتوعية

جزء منها واضح انه ليس طارئ انما هو حاجة دائمة وهي مسؤولية المدارس وهي جزء من التقيف الفردي وهـي ضـرورية وليـست                        

  .طارئة

  .الدورات ليست طارئة

شكل دائـم علـى المـشروع    تاهيل المعاقين وخاصة معاقي االنتفاضة هي حاجة عامة وليست طارئة حيث انها تحتاج الى مؤسسة تعمل ب              

  .وباستمرارية

  .نشاطات الطفل مش طارئة

  .الحضانات ضرورية ولكن ليست طارئة

  .رعاية للمسنين واندية ليست طارئة وانما هي ضرورية

  .رعاية اسر الشهداء وتوفير موارد لهم ممكن

  :توفير فرص العمل

  .حظوره الوحيد، مع انه لن يحل المشكلة لكنه قد يخفف منهااعمار البلد هو شيء ممتاز ولكن اشكالية عدم االستمرارية هذا م

  :الزراعة

مساعدة المزارعين هذه مهمة النهم يواجهون سرقة االرض واالستيطان والمستوطنين وتنجح حوالي رام اهللا لوجود المـستوطنات حيـث                   

غذائي هذا حاجة طارئة ودائمة حيث كلما قل االعتماد         اراضي بحاجة الى اعادة استصالح، وين فينا زيادة االعتماد على الذات بتوفير امن              

  .على اسرائيل وفرت على الناس

  قطف الزيتون 

  .هذه مفيدة ومن مصلحة المزارعين قطف الزيتون في أسرع وقت ممكن للهروب من المستوطنين 

  .المرأة لهاالمؤسسات التي تقدم قروض عليها تقديم دراسة جدوى والمراقبة على المشروع حيث تضمن إدارة 

  مشاريع للنساء

  .في إطار المكان التي توجد فيه النساء امكانية عمل مشاريع في نطاق السكن يالقي رواج  تحديداً بالريف وهذا يساهم جداً 

  مصنع صابون في رام اهللا 

  .هذا يجب أن يخضع لجدوى 

  ألبان/ مصنع ألبسة 

  مجتمع صغير ومقر

  فرص العمل 

  . في البنية التحتيةالتشغيل الطارئ وتحديداً - 1

  تشجيع مشاريع النساء - 2

  .دراسة مشاريع تشغل عدد من النساء ولكن تحتاج لدراسة جدوى اقتصادية  - 3

  :المرأة

كل ماله عالقة بالمسواة في الحقوق هذا شيء داعم حيث المؤسسات التي تعمل على هذا الصعيد، ليست حاجة ملحة وراهنة وهـي جـزء                  

  .ومن دور المؤسسات

مراة، التاثير االساسي للنقص في الدخل يقع على عاتق المراة وعليها ان تتاقلم مع تبعات التوتر النفسي، كل ما من شانه التخفيف                      مشكلة ال 

كيف تغذي االسرة بربع المبلغ السابق دون حرمان االسرة من أي حاجة خاصة فـي وجـود                 . عليها مهم النها معنية بادارة محاربة الفقر      

  .ر الدم وتوجيه النساء الى ما هو افيد لالسرة وارخصحاالت كثيرة من فق



  :التعليم

 طالب ومشكلة في توفير الحاجات، هذه تحتـاج الـى حـل متـراكم،               50هذا ليست طارئ من كل النواحي ولكنه صحيح ان المعلم عنده            

  .مدارسومحتاجه الى متابعة وهذا في اطار العناية بالشباب وخاصة من خالل توفير اجهزة للشباب في ال

  :خطة طوارئ للتعليم

هذه ضرورية ولكن على عاتق وزارة التعليم او اللجان الشعبية في طرق الدارة المجمع المحلي بشكل افضل عن طريق هيئات تعمل على                      

  .الموضوع

  . سنوات لتوفير ملعب لكل مدرسة او مكتبة10كل هذا ليس طارئ تحتاج لخطة 

  .سور للمدرسة، بجوز لبعض المدارس

  .ادة في المدرسة او غرفة اسعاف مهمة بشكل عام وخاصة في الوضع الحاليعي

  . سنين كان الزم تصير10مرافق صحية ليست طارئة وانما ضرورية من 

  .دعم الجامعات حاجة ضرورية

ى الـوطن يـشمل     التعليم اهم شيء هو منع الوضع الراهن من ان يوقف التعليم سواء الجامعي او المدرسي وهذا يحتاج لخطة على مستو                   

  .الجامعات والمدارس وهذه يجب اعطاؤها اولوية النه بدون تعليم ليس هناك مستقبل الي بلد

  :ترتيب االولويات من وجهة نظره

   الصحة - 1

   التعليم - 2

   توفي فرص العمل - 3

   الرعاية االجتماعية - 4

   المراة - 5

  المخاوف

 اكفاء بعيدون عن الواسطة والمحـسوبية كـذلك ضـمان          هي مخاوف مشروعة حيث يجب ان يكون من يشرف على ادارة المشاريع ناس            

  .التنفيذ االسلم

  .انتهاءها بانتهاء االنتفاضة هو وارد النها حاجات طارئة

  اقتراح مشاريع محددة

  .ضرورة تطوير قدرة مستشفى رام اهللا االستيعابية على صعيد المعدات والكادر الصحي/  الصعيد الصحي - 1

  . يعه وتفكير خالق من اجل استمراره التعليم يستمر بضمان عدم تقط - 2

 التشغيل في مشاريع الطوارئ يتركز باالساس على اعادة اعمار وترميم مادمره االحتالل سواء من بنية تحتيـة او مرافـق                     - 3

  .عامة

  



  مقابلة سهام البرغوثي

اب التجربة الملموس هـذه جـزء منهـا         على صعيد االسرة االمور التي من الصعب تلبيتها اول شيء ان هذه االمور لها بعد تنموي من ب                 

ما قبل االنتفاضة كانت احتياجات وبخاصة الصحة بمفهومها العام، خاصة هناك فرق بين المدينة والمخـيم     . احتياجات دائمة وليست طارئة   

.  والحصاروالريف من حيث ضعف الخدمات الصحية المقدمة ولهذا اصبحت في وضعنا الحالي حاجة ماسة في ظل وضع من منع التجول                   

  .والحاجة الى االسعاف االولي والتثقيف الصحي فهي حاجة دائمة وطارئة وخاصة في مجال التطعيم

 قــضية النفايــات ممتــازة النهــا قــضية دائمــة وضــرورية فــي االحيــاء ســابقا فــي المدينــة كــان هنــاك ســيطرة ولكــن  

  .االن ال

ةهذه ضرورة دائمة تفاقمت مع الوضع الراهن وترتبط بها         % 13ت عن   خلق فرص عمل للنساء هي شيء دائم حيث لم تزيد نسبة العامال           

ايجاد المدارس المهنية حيث اصبح لدينا مشكلة في حالة فقدان المعيل لعمله، تخرج المراة للعمل وبالتالي مؤهالتها ال تسمح لها للعمل في                      

 تؤهلها للعمل وفي حالة وجودها كمعيلة لالسرة فـي حالـة            ادوار مختلفة فلجات للعمل فقط في مجال التنظيف وذلك لغياب الدورات التي           

  .استشهاد الزوج او سجنه او فقدانه للعمل

  .الوضع الصحي للجميع هي حاجة طارئة

الطارئ هو الطعام والملبس وهذه مشكلة ينظر اليها من بعد تتنموي ولكن في هذه الفترة يجب ان تاخذ طـابع اغـاثي، حيـث الحالجـة                          

  .الى مؤسسة تعينهالدىالناس للجوؤ 

  :التعليم

  .االقساط طارئة يمكن سابقا لم يكن لها ظهور لكن اليوم ظهرت قضية االقساط والمواصالت سواء للشب او البنت وخاصة للبنات

  :العالج النفسي

بة مباشـرة فـي     هذا ظهر في الوضع الراهن خاصة لدى االطفال وامهات االطفال النه جزء من التضامن وخاصة الذين يعانون من اصا                  

االسرة ولديهم اوضاع صعبة وجزء من التوترات النفسية تعكس علىالتجاوب مع الحياة وشعور االم بالخوف والعجز عـن حمايةاالسـرة                    

  .فتتولد االضطرابات لدىاالسرة وبخاصة االم وهذا وضع صعب حيث انه من المفروض ان توفر االم الطفالها االمن

  .ضع خطة شاملة لكيفيية عالج القضية التي هي عبارة عن تراكمات للكثير من المعاناةلكن ليس هناك رؤية لكيفية و

االطفال سريعي النسيان بتحريك ما بداخلهم عن طريق انشاء مالعب وحدائق لالطفال فهي متنفس لالطفال حيث اصبحت متطلبا ،مـسرح                   

 وفي خضم الوضع يجب اخراج طاقات الطفل في امـور ونـشاطات             .للدمى، نوادي لالطفال، المخيمات الصيفية هناك حاجة لهذه االماكن        

  .عامة

  :علىصعيد المجتمع

  .االنتفاضة كشفت عن امور ليست طارئة فمثال قطاع الشباب والحاجة الى مراكز ثقافية وشبابية

النساء يحاولن العمل لوحدهن وهذا     النساء شيء دائم النها غير مؤهلة وال تعمل،الجمهور يحتاج الىخدمات حيث ان التنمية تهتم باالنسان ف               

  .ليس صحيح

اهمال الزراعة بشكل كبير واجاه العمال الى العمل في اسرائيل، هناك موارد كيف ممكن خلقمشاريع لعمل انتاج فـي الـسوق، اسـتثمار                       

  .جاد سوقاالراضي للوصول الى اكتفاء ذاتي حيث توجد الكثير منها ولكنها تحتاج الى خطة شاملة تتضمن االنتاج واي

  :االولويات حسب االهمية

   خلق فرص عمل بالدرجة االولى .1

   الصحة .2

   التعليم .3

   الرعاية االجتماعية .4

   المراة .5

  :الصحة



واضح انها احتياجات طارئة وليست دائمة ومهمة في هذا الوضع وخاصة دورات االسعاف االولي ووجود فريق صحي في كل حي وهي                     

  .طارئة وخاصة اننا في حالة حرب

  :عيةالتو

اثـار  . جزء منه طارئ واالخر دائم، المعتقلين والجرحى والشهداء خاصة وان مردود هذه الحاالت سيء على االسرة في الوضع الحـالي             

  .الخوف والحماية الذاتية بداخل االحياء او على صعيد االحياء خاصة في ازمة المنع والضرب والحصار

المجتمع الننا مجتمع  شاب هناك حاجة لخلق فرص عمل امامهم، وتغيير للمفـاهيم لهـم                قضايا الشباب هي دائم وما هو دور الشباب في          

فالشباب ينطلقون امـا    . وتغيير رؤيتهم، النهم سوف يخلقون المجتمع وهذه برامج جدا مهمة للشباب و الشابات وال يجوز تهمسش دورهم                

  .للقتال او لالستشهاد

  .القة باالزمةالحضانات والمسنين هي شيء دائم وليس لها ع

  :توفير فرص العمل

تحديدا بالنسبة للنساء ليس هناك فرص عمل بسبب طبيعة االقتصاد والمتجه للعمل في اسرائيل انا اشـوف االن هـذا ملـح وان يطـور                         

  .كاستراتيجية دائمة الستيعاب النساء

هتمام بالقطاع الزراعي على اساس قاعدة متينة من دراسات المشاريع التشغيلية الطارئة مهمة ولكنها ال توجد قاعدة اقتصادية هامة فمثال اال  

  .تضمن االستمرارية النها ببساطة حلول جزئية اغاثية غير واقعية

  :المراة

احتياجات طارئة ودائمة وهناك قضية تحويل النساء الى جزء من بناء قيادات نسوية تكون فاعلة من خالل دعم المنظمات النسوية وتمكين                     

فة المجاالت في سبيل جعلها قيادية بالتدرج من الحي الى المنطقة الى البلد وهذا يحتاج الى دعم حيث نسبة ضـعيفة للتمثيـل                       النساء في كا  

  .النسوي

  :التعليم

القضايا المختلفة مـن    . هناك خلط بين الطارئ والدائم، بمعنى وضع حماية دولية هام جدا في مجال حماية االطفال وهي حاجة طارئة االن                  

كذلك مـن   .ف الصفية هذه ليست طارئة ولكنها من المفروض ان تكون في مجال سياسات الخطة االستراتيجية لوزارة التربية والتعليم                 الغر

المهم ضمان استمرارية وحماية عملية التعليم وقدرة المدارس على التكيف ضمن الظروف من اجل االستمرارية مع صعوبة الوضـع اال                    

  .انها حاجة طارئة

  :المخاوف

هذه المخاوف حقيقية فعال حين ان هناك حاجة الى االستمرارية لتغيير الطارئ الى دائم وكذلك خوفهم من عدم وجود الشفافية والمـسائلة                      

  .واليات لحسم هذه المسألة وهذا يدل على عدم الثقة في المؤسسات كما ان المؤسسات تحصل على تمويل لتغطيةالمصاريف االدارية

  :ةالمشاريع المقترح

  .التاهيل المهني للبنات وتنويع التخصصات والتعليم غير الرسمي

  .اقامة مشروع للنساء يتضمن منطقة صناعية لمراكز تشغيل نسوية مثل خطوط انتاج صابةن وخط انتاج للصناعات الحرفية
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  برنامـج دراسـات التنميـة

  
  
  

  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  محـافظـة أريحـا

  

  

  

  
  ريمـا جـالد

  

  

  
  

  

  

  2002تشرين أول / أكـتوبـر 
  

  ).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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  مقدمــة: أوالً
  

 تجمعاً سكانياً؛ مدينة أريحـا      11جد في محافظة أريحا     بموجب التقسيمات اإلدارية في وزارة الحكم المحلي يو       

وبلغ .  دونم 700,000ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر إضافة لثمانية قرى، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة             

 . فرداً 31501،  1997–عدد السكان الكلي في محافظة أريحا حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت           

 فرداً  14744عدد سكان المناطق والتجمعات الحضرية بلغ        . من اإلناث  15222و  الذكور   من   15886منهم  

، والمقيمـون فـي     %19.2 فرداً مـا نـسبته       6051، وعدد سكان المخيمات بلغ      %46.8يشكلون ما نسبته    

% 63. 6.0ومتوسط حجم األسرة في محافظة أريحـا        %. 34.0 فرداً يشكلون    10706التجمعات الريفية بلغ    

جهـاز  الحسب  (.  سنة وأكثر  60فقط  % 2 سنة و  59-20منهم بين عمر    % 35 سنة،   20السكان أقل من    من  

   ) 1997المركزي لالحصاء الفلسطيني، 
  

تعتبر منطقة أريحا ذات ميزة جغرافية وتاريخية وأثرية وسياحية؛ وبها العديد من األماكن والمعـالم األثريـة                 

 م عن مستوى سطح البحر وهذه أخفض        250 مدينة في العالم وتنخفض      فمدينة أريحا أقدم  . التاريخية والدينية 

  . بقعة في العالم، فشكلت عوامل جذب للسياحة الداخلية والخارجية
  

يعتمد اقتصاد محافظة أريحا بشكل عام على الزراعة، السياحة، الخدمات والعمل في المستوطنات المحيطـة               

تقرير الفقر نسخة غيـر     (من القوى العاملة    % 41ن في الزراعة    تقدر نسبة العاملي  . بأريحا وفي منطقة الغور   

  )نهائية
  

يوجد في مدينة أريحا مديريات لمعظم وزارات السلطة تقدم خدماتها للمواطنين إضافة إلى مؤسـسات غيـر                 

 مؤسسة يتمركز الغالبية العظمى منها في مدينة أريحا، يمتد نشاط وخـدمات             44حكومية يقدر عددها بحوالي     

ا لكافة منطقة األغوار، بعضها اآلخر ال يمارس أي نشاط، وقسم منها فروع لمؤسسات مركزها خارج                بعضه

  . المحافظة، غير أن المؤسسات التي تقدم خدمات في األغوار محدودة
  

تعتبر محافظة أريحا وبالذات المدينة من أوائل المدن الفلسطينية التي فـرض عليـه االحـتالل اإلسـرائيلي                  

غالق وحفر جيش االحتالل اإلسرائيلي حول معظم طرقها خندق ليزيد في فعالية الحصار ويحرم              الحصار واإل 

مما أدى إلى شل الحركة السياحية سواء السياحة الداخلية و الخارجية وذلـك بمنـع               . الناس من حرية الحركة   

 25حية والمقدر عـددها     مما أدى إلى إغالق معظم المنشآت والمطاعم والمنتزهات السيا        . الدخول إلى المدينة  

 2000 عامال وأصحاب العمل دخلهم، منهم       2520وبالتالي فقدت الغالبية العظمى من العمال والمقدر عددهم         

اتحـاد  ( عـامالً وعاملـة      750عامل فلسطيني في الكازينو، يقدر عدد العمال من أريحا في القطاع السياحي             

-35لعالية ومرتبطة بشدة إحكام اإلغالق وتتـراوح بـين          كما تعتبر البطالة من النسب ا     ) . 2002النقابات،  

علماً أن محافظة أريحا تعاني من البطالة الموسمية الرتباط الغالبية من القوى العاملـة فـي العمـل                  %. 55

  . الزراعي
  

كما تضرر القطاع الزراعي من الحصار اإلسرائيلي حيث تراجعت مساحة األراضي المزروعة في محافظة              

وذلك بسبب  ). 2002مديرية زراعة أريحا،    (  دونم   28,830 لتصل إلى    1999 دونم عام    50,000أريحا من   

الحصار واإلغالق للمناطق الفلسطينية ومنع خروج المنتجات الزراعية لألسواق المحلية في الضفة والقطاع؛             
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وتجريـف مـساحات    ومنع التصدير للخارج؛  وإغراق األسواق بالمنتجات اإلسرائيلية المنافسة في األسعار؛            

  . شاسعة من األراضي إضافة إلى شح المياه
  

  منهجيـة العمـل: ثانيــاً
  

تعقد الورشة المركزة تم حصر المؤسسات غير الحكومية العاملة في المنطقة، واختيار الفعالة منها، والطلـب                

بما يضمن تنـوع    مستفيدة من برامجهم بعد أن تم وضع تصور أولي للمشاركين والمشاركات            /بترشيح مستفيد 

في المناطق التي ال يوجـد      . للمشاركين والمشاركات بناء على؛ الجنس، منطقة السكن، المهنة، التعليم والعمر         

  . بها مؤسسات عاملة تم االستعانة بالمعارف ورؤساء المجالس القروية لدعوة المشاركين والمشاركات
  

 مشارك ومشاركة مـن معظـم     22ا بمشاركة    في مدينة أريح   2002-10-15عقدت الورشة المركزة بتاريخ     

ضمت نساء ورجال، مـع اخـتالف فـي         ). مدينة، مخيم وقرى الغور   (التجمعات السكانية في محافظة أريحا      

األعمار ومجاالت العمل والمستوى التعليمي في المنهجية الثانية والختيار الحالتين الدراسيتين تم طلب أسماء               

الجتماعية والمعارف في المنطقة وذلك العتماد أكثر حالتين مالئمـة مـن           ألسر مقترحة من مديرية الشؤون ا     

الحالـة  : تمت الدراسة باستخدام أسلوب الزيارة المنزليـة      . حيث الوضع االجتماعي االقتصادي األكثر تهميشا     

خـامس  الدراسية األولى، من سكان مدينة أريحا، ألسرة مؤلفة من تسعة أفراد ترأسها امرأة مطلقة في العقد ال                

أما الحالة الثانية فهـي     . عدد من األبناء يعانون من إعاقات عقلية وأمراض نفسية وجسمية مزمنة          . من العمر 

ألسرة، من سكان مخيم عقبة جبر، يرأسها رجل في العقد الرابع من العمر، يعيل أسرة مؤلفـة مـن ثمانيـة                     

حاليا يعاني من البطالـة وبالتـالي سـوء         أفراد، عامل بناء في إسرائيل فقد عمله نتيجة الحصار واإلغالق،           

الوضع االقتصادي ومؤخراً أصيب من جيش االحتالل اإلسرائيلي بعيار ناري في ظهره أثناء عمله في منطقة                

  . رام اهللا
  

السيد عبد الكريم سدر رئيس بلديـة أريحـا؛         : أخيراً وفي المنهجية الثالثة أجريت أربعة مقابالت مع كل من         

سلي، نشيطة نسويا وعضو في عدد من المنظمات غير الحكومية؛ السيدة عواطف عبد الغنـي               السيدة نبيلة الع  

قاضي محكمة صلح أريحا والسيد حسن جرمي، رئيس مجلس قروي الزبيـدات ورئـيس لجنـة التخطـيط                  

  .  في األغوار الوسطى إضافة لعملة معلم مدرسةاإلقليمية
  

  التحليـل: ثالثـاً
  

  

  احملاور الرئيسية 
 نوقش في الورشة المركزة القضايا واالحتياجات التي يشعر المشاركين والمشاركات بأهميتهـا وتـشكل                   

احتياجات طارئة وملحة لهم ولمجتمعاتهم المحلية، فكانت القضايا في عدة مجاالت، تم تـصنيفها لتـسعة                

طلب . شباب، السياحة والعمل الصحة، التعليم، الزراعة، البنية التحتية، المرأة، المعاقون، ال       : قطاعات عامة 

من جميع المشاركين والمشاركات التصويت بإعطاء نقاط تتراوح بين صفر وعـشرة لخمـسة قطاعـات       

حسب ما يعتقدون أنها تمثل أولوياتهم، وبعد حساب النقاط تم ترتيب األوليات فحصل أعلى قطـاع علـى                  

: عات حـسب األولويـة كالتـالي      فأصبح ترتيب القطا  .  نقطة 1.90 نقطة وأدنى قطاع حصل على       8.95

                                                           
   جلنة التخطيط جمموعة من االس القروية يف منطقة واحدة تشترك يف ختطيط وتنفيذ مشاريع مشتركة
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أدناه ) 1(جدول رقم   . التعليم، العمل، الزراعة، الصحة، السياحة، البنية التحتية، المرأة، المعاقون والشباب         

يوضح القطاع والنقاط التي أعطيت له والترتيب حسب األهمية من وجهة نظر المشاركين والمـشاركات               

  : مع مالحظات حول التصويت للقطاع
  

  )1(م جدول رق

  قطاعات االحتياجات مرتبة حسب األولوية

  القطـاع
متوسط 

  النقاط
  مالحظـات حول التصويت  الترتيب

  غالبية المشاركين والمشاركات  األول  8.95  التعليم

  غالبية المشاركين والمشاركات  الثاني  8.09  العمل

  رجال القرويون السياحة والعاملون في الزراعة من المدينة ونساء و  الثالث  8.04  الزراعة

  القرويون أكثر من المدينة والمخيمات  الرابع  6.14  الصحة

  اشترك المعنيون بالسياحة والمزارعون وبعض الشباب بأهمية هذا القطاع  الخامس  5.19  السياحة

  النساء والرجال القرويون  السادس  3.14  البنية التحتية

  بعض النساء وبعض الرجال  السابع  2.57  المرأة

  المعاق والنساء  الثامن  1.90  قينالمعا

  الشباب وبعض الشابات  الثامن  1.90  الشابات/الشباب
  

  بترتيب األولويات كما عبر عنها املشاركني واملشاركات   
بعد تحديد القطاعات الخمسة ذات األولوية بدأ نقاش االحتياجات في كل قطاع، مـع التنويـه بإمكانيـة                  

أجريت المرحلة الثانية من التـصويت لتحديـد        . عطاء الفرصة بذلك  إضافة احتياجات أخرى لم تذكر وإ     

بعض القطاعات أدرج تحتهـا أقـل مـن خمـسة           (األولويات الخمس األولى لالحتياجات في كل قطاع        

  ). احتياجات
  

يوضح القطاعات واالحتياجات التي برزت في كل قطاع مرتبة حسب األولويات           ) 2(الجدول التالي رقم    

  :مشاركين والمشاركات للقطاعات الخمسة األولىبموجب تصويت ال

  
  )2(جدول رقم 

  االحتياجات في القطاعات ذات األولوية مرتبة حسب األولوية كما صوت عليها المشاركون والمشاركات

معدالت التصويت   األولويات األهم

  10من 

  قطــاع التعليــم؛: أوالً

  8.00  .اط في الجامعات المحلية والخارجفي األقس) المحتاجين(مساعدة الطلبة الجامعيين .1

  5.2  .توفير قروض ميسرة للطلبة الجامعيين.2

  4.8  .في أجور المواصالت) ثانوي وجامعي(مساعدة الطلبة المحتاجين .3

  4.4  .تخفيض رسوم وأقساط أبناء الفقراء طالب المدارس ورياض األطفال/تسديد/إعفاء.4

  4.2  .رسوم قليلة ألبناء الفقراء/نيةرياض أطفال مجا) فتح(بناء أو تأسيس .5
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  3.3  إنشاء مكتبة إلعارة الكتب الجامعية وتوفير المراجع للطلبة الجامعيين.6

  3.2  .مساعدة الطلبة المعتقلين في السجون.7

  2.7  .برامج لمحو األمية.8

  2.3  )الجفتلك، النويعمة(بناء مدارس ثانوية في القرى التي تخلو منها .9

  2.0  ).النويعمة(وية في القرى التي تخلو منها فتح مدارس ثان.10

تشغيل خريجي التوجيهي وطلبة الجامعات كبدائل ومساعدين في المدارس التي معلميها مـن             .11

  من الوصول للمدارس) المعلمين(خارج القرى حال عدم تمكنهم 

1.5  

  0.9  حل مشكلة التسرب من المدارس التي أحد أسبابها عدم وجود مدارس.12

  قطــاع العمـل؛: اثانيــ

  8.8  مشاريع إنتاجية؛ مشاريع صغيرة توفر بعض فرص العمل باإلضافة ألصحابها.1

ة المشروع وأفراد األسرة در للدخل لتغطية نفقات        /مشاريع فردية صغيرة تعتمد على صاحب     .2

  .واحتياجات األسرة

7.5  

بلديات والنقابة ومـا    فرص عمل من خالل المؤسسات العامة كال      / توفير وإيجاد برامج لخلق   .3

  .شابه

7.4  

خاليا نحل، تربية األغنـام، الـدواجن، أبقـار،         : مثل) اقتصاد منزلي (مشاريع بيتية لألسرة    .4

  .زراعة األعشاب الطبية، الحديقة المنزلية، استثمار األرض لعمل أفراد األسرة

7.4  

  6.2  مشاريع صغيرة للمعاقين.5

  5.9  مشاريع جماعية من خالل قروض.6

  قطــاع الزراعــة: ثــاًثال

  8.8  توفير سيولة للمزارعين للبدء بالموسم الزراعي على شكل منح أو قروض ميسرة.1

حماية المنتجات الفلسطينية ببرامج توعية لمنع تسويق وعـدم شـراء المنـتج اإلسـرائيلي               .2

  .ومقاطعته

7.8  

  7.6   والكوارثمساعدة المزارع في األزمات والطوارئ/ إيجاد صندوق طوارئ لتعويض.3

  7.1  حل مشكلة التسويق بفتح مجال التصدير.4

  7.1  بناء سوق مركزي لبيع المنتجات الزراعية.5

  5.0  بناء ثالجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية للحفاظ على األسعار.6

  قطـاع الصحـة: رابعــا

  9.8  ائم منهافتح عيادات صحية لبعد القرية عن مراكز الخدمات والعيادات، وتشغيل الق.1

  9.6  توفير األدوية لوجود نقص فيها.2

في القرى مثل طبيب قابلة قانونية، وتـدريب الكـوادر          )  ساعة 24(توفير كوادر طبية دائمة     .3

  .العاملة مثل اإلسعاف والتمريض

9.6  

  9.0  سيارة إسعاف.4

  8.9  مساعدة في رسوم العالج.5

  قطــاع السياحــة: خامسـا

السياحية بدل األضرار والخسائر التي   ) مطاعم ومنتزهات (ب المحالت   دفع تعويضات ألصحا  .1

  .لحقت بالمطاعم والمنتزهات لتمكينهم من االستمرار بالحياة والعمل

9.6  

  9.5   سنوات3قروض سياحية ِبإعفاء ال يقل عن .2
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للقيام بأعمال الصيانة على سـبيل      (تحويل بعض من فرص العمل لمحالت القطاع السياحي         .3

  .والقيام بالعمل سواء عمال بطالة أو من أصحاب أو أبناء المحالت السياحية) الالمث

9.5  

  9.2  إعادة بث الروح في القطاع السياحي وترميم المحالت السياحية.4

 
  :خماوف وقلق اموعة املشاركة حال تنفيذ املشاريع 

 لتلبية االحتياجات التي برزت،     بطرح التساؤل حول المخاوف والقلق الذي يساورهم في حال تنفيذ مشاريع          

أثار المشاركين والمشاركين في الورشة المركزة عدد من المخاوف والقضايا المقلقة حول تنفيذ المـشاريع       

  : سواء من تجربتهم أو من ما يواجهونه أو يسمعونه عن تنفيذ المشاريع وكانت هذه المخاوف كما يلي

مثل اختيار  ( على المشاريع من حيث اختيار المستفيدين        عدم ثقة في المسؤولين والقائمين والمشرفين      −

  .من حيث المحسوبية والمحاباة والقرابة) العمال لفرص العمل، بطاقات التموين

عدم العدالة في التوزيع من حيث تفضيل المدينة على القرى النائية والمهمشة، أو تفضيل العمل فـي                  −

  .قطاع على آخر

  .ألولويات لالحتياجات بين ما يراها المواطن والمؤسسةالخوف والقلق من اختالف رؤية ا −

عدم القدرة على تنفيذ مشاريع محددة أو تلبية احتياجات محددة الرتباطها بسياسات عليا أو عراقيـل                 −

  ). مثل حل مشكلة التسويق وتصدير المنتجات(من االحتالل اإلسرائيلي 

  .قدرة على التسديدالخوف من ارتفاع نسبة الفائدة مما يمنع أو يحد من ال −

  .الخوف لربط القروض بضمانات كبيرة −

بنظام مساءلة ومحاسـبة كـفء      ) منفذو المشاريع (عدم وجود إشراف على المسؤولين عن المشاريع         −

  ). عدم وجود شفافية في العالقة مع المواطن(

 -ياجـات إحباط من جدية النظـر لالحت     (عدم وجود ثقة باالهتمام الحقيقي إليجاد حلول لالحتياجات          −

السياحة وعدم التوجه الحقيقي لحل المشكلة الناتجة عن اإلغالقات رغم توجه المتضررين لعدد مـن               

  ). المسؤولين والمعنيين
  

  احلاالت الدراسية-2
تم إجراء الحاالت الدراسية من خالل زيارة منزلية ألسرتين من األسر المهمشة وتعاني من سوء الوضع                

  . إحدى الحالتين من المدينة والحالة الثانية من مخيم عقبة جبر. االقتصادي في منطقة أريحا
  

  احلاجات اخلاصة والعامة كما طرحتها احلاالت الدراسية 
من خالل الزيارة وبطرح األسئلة على كلتا الحالتين الدراسيتين، ومشاركة مـا أمكـن مـن أفـراد                  

   :األسرتين يمكن إجمال ما طرح من قبل الحالتين بالنقاط التالية

المساعدة في العالج الصحي خاصة األدوية غيـر المتـوفرة، واحتياجـات االبـن للغيـارات                 −

  . والحفاضات

  . لألسر الفقيرة) مساهمة المريض في العالج لحاملي التأمين الصحي(اإلعفاء من رسوم العالج  −

  . المساعدة في األقساط الجامعية −

  المساعدة في مواصالت الطالب الجامعيين −

  مل للشباب مثل العمل في البناءتوفير فرص ع −
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  مشروع صغير مثل فتح بسطة −

  فرص عمل في مجال التخصص −

تخصيص رواتب شهرية منتظمة للمحتاجين وعدم اقتصار المساعدات على مـساعدات عينيـة              −

  )مؤن فقط(
  

  : املخـاوف والقلــق   
  : شاريع بالمخاوف لتاليةعبرت الحالتين الدراسيتين عن المخاوف والقلق الذي يساورهما في حالة تنفيذ م

  المحسوبية لألقرباء والمعارف −

  التسجيل للمؤسسات دون فائدة −

  المؤسسات ال توزع المساعدات التي تصل لها للناس −

  عدم وجود ضمير عند األشخاص المنفذين للمشاريع −

  .  توزيع المساعدات من المؤسسات على نفس األشخاص −

  

  :العقبات يف وجه وصوهلم للخدمات 
 من خالل الحاالت الدراسية بعض اإلشكاليات والعقبات في وجـه وصـولهم للخـدمات               كما وردت 

  : المقدمة

  الخجل من التوجه للمؤسسات للشعور بأن هذه تفضل من الجمعيات أو المؤسسات وليس حق لهم −

  عدم المعرفة في عن الخدمات أو المساعدات المقدمة من المؤسسات أو المعرفة المتأخرة −

  لمؤسسات التي تقدم المساعدات أو الخدماتعدم المعرفة با −

  . عدم الثقة بجدية المؤسسة في تقديم الخدمة للناس −
  

  :النظرة للخدمات املقدمة يف املنظمات األهلية وآلية التعامل معها 
. شكلت الحالتين نموذجين مختلفين للتعامل مع المؤسسات بشكل عام والمنظمات األهلية بشكل خاص            

، ونتيجة التعامل لسنوات طويلة بسبب الوضع الصحي لألبنـاء،          )سيدة سكان أريحا  ال(فالحالة األولى   

تعتبر نفسها ال تعرف المؤسسات إال أن من الواضح قدرتها على االتـصال والمعرفـة بالخـدمات                 

الموجودة، ولدى تقديمها طلب للمساعدة من إحدى المؤسسات وعدم الموافقة رفعـت الـشكوى مـن                

 حتى اسـتطاعت    1948 والحصول على عناوين لممولين من فلسطيني عام         خالل االتصال بصحيفة  

  . الحصول على المساعدة
  

اعتماده الدائم على عمله لم يسبق أن حصلت األسرة  على خدمات مـن              ) أسرة العامل (الحالة الثانية   

ا، منظمات غير حكومية، الزوجان ال يعرفان حتى أسماء معظم المؤسسات في أريحا، رغم محدوديته             

غير أن السنة األخيرة خاضت األسرة بعض المحاوالت الخجولة وباءت بالفشل مثل الحصول علـى               

والتقت األسرتين بعدم الرضـى عـن الخـدمات المقدمـة لعـدم تلبيتهـا               . مساعدة أو فرصة عمل   

  . الحتياجاتهم
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  :املقابالت الفرديــة-3  
السيد عبد الكريم سدر رئـيس      : ريحا وهم أجريت المقابالت الفردية مع أربعة من شخصيات منطقة أ        

بلدية أريحا؛ السيدة نبيلة العسلي ناشطة نسوية وعضو في عدد من المنظمات غير الحكومية؛ الـسيدة         

عواطف عبد الغني قاضي محكمة صلح أريحا والسيد حسن جرمي رئيس مجلس قـروي الزبيـدات                

  . لعملة معلم مدرسةورئيس لجنة التخطيط اإلقليمية في األغوار الوسطى إضافة 
  

  :التعقيبـات على االحتياجـــات
  

بعد مراجعة االحتياجات مع الشخصيات التي تمت مقابلتها تم ذكر بعض التعقيبات على هذه القضايا                

واختلفت وجهات نظر بعض الشخصيات في االحتياجات عما طرحه الناس؛ أحدهم يـرى أن هـذه                

 عادية، ومنطقة أريحا رغم الضرر الذي حـصل         مطالب ليست طارئة بل مطالب ألوضاع وظروف      

  . بها إال أن معظمه ضرر غير مباشر وهناك خلط بين ما هو طارئ وما هو دائم
  

وبالتعقيب على القضايا المحددة فكانت حول سيارة إسعاف لألغوار قريباً ستعمل حيث وبطلب مـن                

على سيارة اإلسعاف وحاليـاً     الدكتور صائب عريقات وزير الحكم الحلي تمت موافقة وزير الصحة           

أمـا  . في المراحل النهائية من اإلجراءات إلدخالها من الخارج واستالمها، متوقع تشغيلها خالل شهر            

العيـادة  .  ساعة 24العيادات فكل قرية فيها عيادة لكن الحاجة لزيادة أيام الدوام وساعاته لتصل خدمة              

مع خطة وزارة الصحة وكما يبدو ال يوجـد إمكانيـات           المبنية في النويعمة لم يتم التنسيق في البناء         

  . تشغيل في الوزارة

 لم يتم الموافقة من الجانـب       Cأما قضية المدارس في الجفتلك فأسبابها سياسية، ألن المنطقة مصنفة            

اإلسرائيلي على البناء بها علماً أن جميع قرى الغور دون استثناء تم بناء مدارس ثانوية بها، ووصلها                 

ا بشبكات مياه وكهرباء قطرية، البعض مع شركة كهرباء القدس واألغلبية مع الشبكة القطرية              وشبكه

  . اإلسرائيلية كباقي محافظات الشمال

المشاريع المقترحة لالقتصاد المنزلي البعض أيدها والبعض أبدى تحفظاً عليها لعدم جدواها بالرجوع              

 موضوع القابلة القانونيـة إال بـشروط خاصـة          كما ظهر تحفظ على   . للتجربة في االنتفاضة األولى   

  . وملزمة من وزارة الصحة حول العمر والتأهيل وما شابه

كما برز تحفظ حول قضايا السياحة أن المطالب محدودة جداً، والمشكلة الرئيسية في كل القطاعـات                 

لطرق الرئيـسية   سياسية، البعض اعتبر أن مشكلة السياحة الخارجية بدأت مع اتفاقية أوسلو بتحويل ا            

البعض اعتبر أن القطاع السياحي بإمكانه الصمود ولـم         . إلى االلتفافية وعدم دخول السياح إلى أريحا      

والبعض اعتبر أهمية المطالب لكن عدم تعميمها فال بد من دراسة للمـستفيدين حتـى               . يعتبره أولوية 

لمساهمة حسب االستطاعة ولو    تصل الخدمة لمستحقيها مثل اإلعفاء من رسوم المدارس مع استمرار ا          

كما تحفظ البعض على مطلب تشغيل خريجي التوجيهي كمساعدين للمعلمين في فترات            . بشكل رمزي 

  . اإلغالق لعدم فائدة ذلك أكاديميا والمشاكل منه أكثر من فائدتها

أما حول أولوية القطاعات أيضا برز اختالف في ترتيب هذه األولويات؛ أحـدهم يعطـي األولويـة                  

األولى لقطاع العمل، وآخر يعطي الثقافة أولوية أولى، وثالثة منهم اعتبر قضايا المرأة من األولويات               
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كما اعتبر البعض أن البنية التحتية والشباب يعتبـران مـن األولويـات    . الخمس بترتيب ثالث ورابع 

  . الخمس

  القضايا اليت مت التأكيد عليها -أ
واألولويات كما يراها الناس، وتم التأكيد من الجميع علـى القـضايا            بشكل عام هناك إقرار باالحتياجات      

  : التالية

  . قضايا قطاع العمل النعكاسه وتأثيره على جميع القطاعات • 

قضايا الصحة من حيث؛ عدم توفر األدوية دائما، والحاجة لزيادة دوام العيادات في األغـوار وتـوفير                  • 

  .  ساعة24خدمة على مدار 

  : مت إضافتها حسب احملاور الرئيسية اليت سبق ومت التصويت عليهاالقضايا اليت -ب
بمقابلة الشخصيات وطرح ما يرونه أولويات واقتراحاتهم في هذه األولويـات، رغـم اخـتالف رؤيـة                 

الشخصيات لترتيب أولوية القطاعات، ظهرت عدة قضايا تم تصنيفها ألولويات عامة، باستخدام التصنيف             

  . لورشة المركزةالسابق المعتمد في ا
  

  :قطاع التعليم
  ات والتدقيق في االختيار لمن يشغل هذه الوظيفة /رفع كفاءة المدرسين • 

  . زيادة اإلشراف على المدارس الخاصة • 

  . حاجة المدارس إلضافة غرف صفية • 

  .بناء مدارس ثانوية للبنات في األغوار حيث جميع المدارس مختلطة • 

  . ة الثانوية خاصة للبنات للحد من التسرب وظاهرة الزواج المبكررفع وتنفيذ إلزامية التعليم للمرحل • 

  . الدراسة للمستفيدين قبل تقديم الخدمة مثل اإلعفاء من رسوم المدارس • 
  

  :قطاع العمل
برامج خلق فرص العمل لها أهمية خاصة فهي إسعاف أولي للعامل المتعطل والمؤسسة التي يتم العمل                 • 

  . فيها

  )عواطف(سطات وعدم مالحقتهم ومحالفتهم ومنعهم من العمل تسهيل وتنظيم عمل الب • 

رفع األجور في برامج خلق فرص العمل حتى تكون مقبولة وتحل جزء من مشكلة البطالة أو الـضرر                   • 

  على العمال

إضافة للمشاريع الصغيرة المنزلية، االقتصاد المنزلي فتح مركز نسوي لجمع المنتجات وبيعهـا لحـل                • 

  . اءمشكلة التسويق للنس

فتح سوبرماركت كبير على شكل تعاونية أو مشروع جماعي يـوفر فـرص عمـل للنـساء وييـسر                    • 

  . المشتريات بأسعار مقبولة

توفير فرص عمل للطلبة في اإلجازات الصيفية، ذكور وإناث، واالستفادة منها في البنية التحتية وتجميل              • 

  .  أو الجامعية ويخفف عن كاهل األسرةمما يشكل مصدر للطلبة لتغطية النفقات المدرسية. الممنطقة
  

  :قطاع الزراعة
  ) حل لمشكلة المزارع وفائض التسويق واأليدي العاملة(مصنع بالستيك للزراعة  • 
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  . مصنع تعليب خضار ومنتجات زراعية، مخلالت ورب بندورة • 

  صندوق الطوارئ للمزارع هام جداً • 

  توزيع بذور مجانية لالقتصاد المنزلي • 

  فلسطيني بحاجة لدعم جاد من السلطةحماية المنتج ال • 

إنشاء سوق خضار في الجفتلك لموقعها كمفترق طرق، حيث كل سنة يضيع ماليـين الـشواكل                / إقامة • 

  . بسبب استغالل التجار للمزارع والتحكم باألسعار

ضرورة مشاركة وزارة الزراعة بتوفير بذور وأسمدة وعالجات بأسعار أرخص من السوق لمـساعدة               • 

  . المزارعين

  .التنسيق والتشاور واالتفاق بين المزارعين لألصناف المنوي زراعتها للمحافظة على األسعار • 

  تأجير األوقاف لألراضي بسعر رمزي ومساهمة الزراعة بتقديم بذور وأشتال بأسعار رخيصة  • 

توفير اتحاد المزارعين تراكتورات في كل منطقة الستخدامات المزارع بسعر رمزي للمـساهمة فـي                • 

  . ض تكاليف اإلنتاجخف
  

  :قطاع الصحة
  رفد مستشفى أريحا بالكوادر الطبية المؤهلة والكفؤ •
  

  :القطاع السياحي
  ضرورة االهتمام في القطاع السياحي خاصة الفنادق الكبيرة والتي تشغل عدد أكبر من العاملين  • 

ها كما في الحديقـة     تنسيق فعاليات وأنشطة من قبل وزارة السياحة وأصحاب المحالت السياحية لتشغيل           • 

  اإلسبانية وتوزيع الفعاليات بشكل دوري على كل المحالت
  

  :مختلف القطاعات
  . مساعدة المؤسسات في النفقات التشغيلية فهي تضمن استمرار الخدمات وتشغيل األيدي العاملة • 

  االهتمام بالجانب الثقافي وخاصة لفئة الشباب والمرأة • 

  . ة ربة البيتالتركيز بالدورات على المرأة وخاص • 

 سنة خاصة أن هـذه المرحلـة        15-10االهتمام باألطفال خاصة الطفولة المتأخرة والمراهقة من عمر          • 

  العمرية خطيرة وفيها يحدث انحرافات ويحول منهم قضايا أحداث

  . مراكز مهنية للمرأة خاصة في مرحلة المراهقة • 

  .  المياه خاصة في فصل الصيفدعم أسعار تنكات المياه لالستعمال المنزلي لتكرار انقطاع • 

  التوعية ألهمية للتدريب المهني المرتبط بفرص عمل • 

  . تخفيض رسوم الدورات المهنية خاصة لجيل الشباب بحيث تكون الرسوم رمزية • 

  . مركز لإلعاقات الحركية • 

  . مساعدة المعاقين بتوفير األجهزة الطبية المساعدة والمساعدة بثمنها • 
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  : المخـاوف والقلـق-ج
  

أما حول المخاوف والقلق فالبعض لم يثر قضايا المخاوف، أو بسطها كثيراًً، البعض تقدم بأسلوب عملي                

للقضاء على هذه المخاوف بتوفير مراقبة حقيقية وإجراءات واضحة وسليمة منذ البداية في المشروع أو               

تأكد مـن نظـام المحاسـبة       قبل البدء به، وأن تتضمن االتفاقية لدى توقيعها الخطة لصرف المبلغ، وال           

  . للمؤسسة التي ستنفذ المشروع وضبط الموضوع من خالل تقارير شهرية وتقييم لإلنجازات والصرف
  

كما عقب البعض على قضية المخاوف أن هناك نوع من الخلط لدى المواطن من حيث المؤسسات التي                 

 والمساعدات الطارئـة التـي تـم        تقدم الخدمة كالخلط بين توزيعات وكالة الغوث والشؤون االجتماعية        

ومـن  . وتبقى القضية أخالقية للمؤسسات العاملة . توزيعها من خالل لجنة الطوارئ والمؤسسات األهلية      

. خالل المتابعة يتم ضبط كثير من القضايا كما حصل في توزيع الكوبونات لمشروع الصليب األحمـر               

  . ال حتى ال تحصل االزدواجيةومن المهم التنسيق بين المؤسسات العاملة في نفس المج

عدم األمان في حالة بناء منشأة أو مصنع من عدم تعرضه للتدمير والقصف من جـيش االحـتالل                   • 

  . اإلسرائيلي

  . عدم توفر إمكانيات مادية كافية لتغطية االحتياجات والمطالب الرئيسية • 

عـود علـى المـستفيدين؛ أي       النفقات اإلدارية للمشاريع والرواتب واألجور أكبر من الفائدة التـي ت           • 

  المستفيد والرابح منفذي المشروع

  التفرد في إدارة مشروع؛ ال بد من وجود لجنة مشرفة  • 

عدم الدراسة الحقيقية للمحتاجين واالعتماد على الظاهر مما يؤدي إلى تكرار األسماء في أكثر مـن                 • 

  . مؤسسة خاصة لدى المؤسسات التي تقدم المساعدات

  :تنتاجـاتخالصـة واس: رابعا
  

الغالبية العظمى من المشاركين والمشاركات في كل من الورشة المركزة والحاالت الدراسـية والشخـصيات               

أولت التعليم وفي كافة مراحله أهمية خاصة، واعتبر التعليم هو أحد اآلليات لتغيير الواقـع نحـو األفـضل                   

  . والحصول على فرص عمل مناسبة
  

 مشروع يوجد اختالف بين مخاوف المشاركين والمـشاركات فـي الورشـة             المخاوف والقلق في حال تنفيذ    

المركزة والحاالت الدراسية والشخصيات؛ المشاركين أثاروا عدد من المخاوف بينما اختلفت رؤية الشخصيات             

  . لهذه المخاوف، حيث البعض تهاون بها والبعض طرح الحلول لضبط هذه المخاوف والحد منها
  

ل أن غالبية الحاجات، التي عرضت من المشاركين والمـشاركات، واقعيـة وممكـن              عبرت الشخصيات بشك  

 من الشخصيات اعتبرت قضية المرأة      3واختلف ترتيب األولويات بين الشخصيات والمشاركين حيث        . تنفيذها

تأخـذ  أولوية بينما في الورشة لم تعتبر من األولويات الخمس األولى، قد يفسر بأن قضية المرأة ما زالت ال                    

االهتمام العام لعدم انتشار العمل في هذا الموضوع، وكلما زاد الوعي بأهمية هذه القـضية وارتفـع الوضـع         

وما زال قطاع المعاقين ال يأخذ االهتمام الكافي سواء علـى صـعيد             . االقتصادي يزداد االهتمام بهذه القضية    

ممـا تعرضـت المحافظـات الفلـسطينية        الخدمات أو اعتباره كأولوية خاصة أن منطقة أريحا تعرضت أقل           
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األخرى من أضرار مباشرة نتيجة القصف واالعتداء اإلسرائيلي، فالجرحى في االنتفاضـة عـددهم محـدود                

  . واإلعاقات الناجمة أيضا محدودة
  

العتماد االقتصاد في محافظة أريحا على الزراعة والسياحة برز هذان القطاعان من ضمن األولويات، إضافة               

  . م والعمل والصحةللتعلي
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  قـحالمـال
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  تقريـر الورشـة المركـزة 
  

  15/10/2002: تاريخ عقد الورشة المركزة

  مدينة أريحا - قاعة منتزه الروضة: مكان عقد الورشة

   مشارك ومشاركة22: عدد المشاركين والمشاركات
  

  :آليـة تنظيـم الورشـة المركــزة

  :التحضيـر للورشـة المركـزة: أوال

وذلك باالعتماد على التقـسيم اإلداري فـي وزارة الحكـم           ) قرى ومخيمات (يد منطقة أريحا إدارياً     تحد • 

  . المحلي وجهاز اإلحصاء المركزي

  .حصر المؤسسات العاملة في منطقة أريحا، تصنيف هذه المؤسسات حسب نوع الخدمات ومنطقة عملها • 

  . مؤسسة عاملة في مجاالت عدة20اختيار  • 

، العمر،  )مدينة، مخيم، قرية  ( للمشاركين والمشاركات بالتوزيع حسب الجنس، المنطقة      إعداد جدول أولي   • 

  . المهنة وغيره من المواصفات بما يضمن نوع من التوزيع والتنويع

  .االتصال بالمؤسسات لترشيح مستفيدين من خدماتها • 

  .االتصال بالمرشحين للمشاركة لتأكيد المشاركة والهدف منها • 

ض رؤساء مجالس الهيئات المحلية لترشيح مشاركين ومشاركات من بعض القرى التي            تم االستعانة ببع   • 

ال يوجد خدمات لمؤسسات غير حكومية بها، ولضمان عدم حضور غالبية المشاركين من المـستفيدين               

  . من مؤسسة واحدة
  

  : تنفيـذ الورشـة المركـزة: ثانيـا
  

  :وقـت الورشـة

 الساعة التاسعة والنصف صباحاً واستمرت لغاية الساعة الثانية         2002-10-15بدأت فعاليات الورشة بتاريخ     

  .والربع بعد الظهر تالها وجبة غذاء لجميع المشاركين والمشاركات
  

  :وصف المجموعة المشاركة

مدينة أريحا، مخيمي عقبة جبـر وعـين        ( مشارك ومشاركة من معظم مناطق أريحا        22شارك في الورشة    

 نساء وفتيات والباقي    8منهم  ). -عوجا، مرج نعجة، مرج الغزال، الزبيدات، الجفتلك      ال-السلطان وقرى الغور  

 مـا بـين   هـن /همكما تنوعت مجاالت عمل   .  سنة 65-18المجموعة ما بين  تراوحت أعمار   و. رجال وشباب 

عاملة زراعة، عامل فقد عمله في إسرائيل، متعلم عاطل عن العمل، طالب وطالبات جامعـة               /مزارع، عامل 

صيانة أجهزة إلكترونيـة،    (طالبات أقسام مهنية    /طالبات سنة أولى جامعة وسنة رابعة، طالب      /ين طالب ما ب 

، عاملة في مشروع إنتاجي لجمعية خيرية، عامل فنـدق         ينمعاقعضو اتحاد ال  صاحب بقالة صغيرة    ) جرافيك

الزواجيـة  كمـا تنوعـت الحالـة       . والدة طفل معاق   وربات بيوت    ورياضي، صاحب مطعم ومنتزه سياحي    

كما تنوع المستوى   . ، نساء متزوجات، أرملة، عزباوات رجال متزوجون، شباب غير متزوجين         )االجتماعية(
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وأعاله مـستوى جـامعي، الـبعض       ) ابتدائي(التعليمي للمجموعة حيث أدنى تحصيل مستوى رابع أساسي         

  ). نة أجهزة إلكترونيةصيا(بمستوى إعدادي، والبعض ثانوي وأحدهم دبلوم مشاركة خريجة تدريب مهني 

  :فعاليـات الورشـة

بداية تم التعارف بين أعضاء المجموعة المشاركة والباحثة، تالها عرض لمحة موجزة بالتعريف على برنامج               

  . دراسات التنمية ومشروع رفيد وهدف الدراسة والورشة التي هي جزء من الدراسة

مشاكل في / ا هي االحتياجات التي ال تستطيع تلبيتها بدأت بسؤال بسيط من إطار أسرة كل مشارك ومشاركة م         

  تلبية االحتياجات الرئيسية في أسرتك؟

بدأ شاب، معاق حركيا، باإلجابة بحاجته لتطوير بقالته؛ وسرعان ما تجاوب المشاركين والمـشاركات  إلـى                 

 االحتياجات العامة التي    تلبية/وهذه مالحظة مهمة بأن جميع المشاركات والمشاركين تريد تطوير        (اإلطار العام   

تساعد على تلبية االحتياجات الخاصة، مع تصور أن النساء تهتم بالمجال الخاص ومجال البيـت أكثـر مـن                  

  .الرجال، ولكن لم يكن هناك فرق باإلجابة بين النساء والرجال فكالهما توجه إلى احتياجات المجتمع العامة

 ألف دوالر ما هي االحتياجات التـي        30-10يتراوح بين   طرحت سؤال في حال وجود مبلغ محدد من المال          

  ترونها ملحة أو طارئة في منطقتك؟

حيث بعضهم كان خجال ولـم      (بادر كبار السن باإلجابة على االحتياجات، ثم حفزت فئة الشباب على النقاش             

عـض  شارك معظم المشاركين والمشاركات في النقاش على الـصعيد الخـاص وهـذه ب             ) يناقش فقط يستمع  

  : الحاجات كما طرحها أصحابها

؛ طرح مشكلته أنة يستطيع العمل بشكل محدود ولديه دكان صـغيرة وهـي              ) سنة 45(تحسين، معاق حركياً،    

 سنة يحاول تطوير البقالة من خالل المؤسسات ولم يـستطع حيـث             16مصدر الدخل الوحيد له وألسرته منذ       

  . المؤسسات لم تقدم له إال دعم بسيط ومحدود

ن شاب من الزبيدات؛ عنده أرض ال يستفيد منها وحاجته الخاصة الحصول على مساعدة لزراعة األرض                حس

  . أو عمل مشروع زراعي

خالد النمري مزارع؛ حاجته أن نتيجة الخسائر من جراء القصف اإلسرائيلي وتجريف األراضي وعدم تسويق               

ديون حتى يتمكن من استكمال العمـل فـي         المحصول تراكمت عليه الديون وبحاجة لمساعدة وقروض لسد ال        

  . الموسم الزراعي

أغلق المشروع الذي تعمل به مدة سبعة أشهر لوجود مشكلة تسويق           ) عاملة في مشروع خيرات أريحا    (شادية  

  مما حرمها من العمل والدخل، 

وهـي ال تـستطيع     أمينة؛ لها ابن يدرس في ألمانيا ويريد أن يكمل الدراسات العليا ال يوجد مصدر لمساعدته                

تقديم الدعم المادي له تطلب مساعدة مالية لمساعدة ابنها الستكمال الدراسة ومساعدة الطلبة الجـامعيين فـي                 

  . الخارج

سـيتم  (تم طرح ونقاش عـدد مـن االحتياجـات        ) المدينة أو المخيم أو القرية    (باالنتقال للحاجات في المجتمع     

الزراعـة؛ الـصحة؛    :  قطاعات رئيسية فكانت كالتالي    9اجات إلى   ، تالها تصنيف هذه االحتي    )إدراجها الحقاً 

رغم أن تصنيف االحتياجات إلى قطاعات      . البنية التحتية؛  التعليم؛ المرأة؛ العمل؛ المعاقين؛ السياحة والشباب        

ال يعني أن كل قطاع مستقل بذاته بل هناك تداخل بين معظم القطاعات حيث التشغيل أو العمل ال ينفصل عن                    

قضايا الشباب والشابات ال تنفصل عن قـضايا العمـل، قـضايا            . طاع المرأة والمعاقين والزراعة والسياحة    ق

  . التدريب المهني ال تنفصل عن قضايا التعليم والعمل
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 مشارك ومشاركة على  القطاعات العامة التسعة الختيار القطاعات الخمس ذات األولويـة،              21تم التصويت   

  . المشاركة/خمسة قطاعات ذات أولية كما يرتبها المشارك ل10بإعطاء عالمة من 

  

 التي بناء عليها تم تحديد      10يوضح ترتيب القطاعات وعدد النقاط ومتوسط النقاط من         ) 1(الجدول التالي رقم    

  :ترتيب أولوية القطاعات بها

  )1(جدول رقم 

  قطاعات االحتياجات مرتبة حسب األولوية

  

  القطاع  الرقم
مجموع 

  النقاط

متوسط 

  النقاط
  مالحظات حول التصويت  الترتيب

    األول  8.95  188  التعليم.1

    الثاني  8.09  170  العمل.2

    الثالث  8.04  169  الزراعة.3

    الرابع  6.14  129  الصحة.4

    الخامس  5.19  109  السياحة.5

    السادس  3.14  66  البنية التحتية.6

    السابع  2.57  54  المرأة.7

    الثامن  1.90  40  المعاقين.8

    الثامن  1.90  40  الشابات/الشباب.9

  

بعد تحديد األولويات بدأ نقاش االحتياجات في كل قطاع، مع التنويه بإمكانية إضافة احتياجات أخرى لم تذكر                 

بعض القطاعات أدرج   (أعيد التصويت لتحديد األولويات الخمس األولى في كل قطاع          . وإعطاء الفرصة بذلك  

   ).تحتها أقل من خمسة احتياجات

يوضح القطاعات واالحتياجات التي برزت في كل قطاع مرتبـة حـسب األولويـات              ) 2(الجدول التالي رقم    

بموجب تصويت أفراد المجموعة للقطاعات الخمسة األولى، باقي القطاعات أدرجت االحتياجات كما أثيـرت              

  :دون ترتيب، كما تظهر الجهة التي أثارت كل احتياج

من القرى بالتأكيد على حاجة األغوار الشمالية للخدمات وخاصـة          ) نساء ورجال  (ألح الغالبية من المشاركين   

  . في قطاع الصحة، التعليم، البنية التحتية والزراعة الفتقارها لهذه الخدمات والحاجة الماسة لها
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  )2(جدول رقم 

  القطاعات واالحتياجات في كل قطاع مرتبة حسب األولوية
  

 عدد  القطــاع واالحتياجــات

  النقاط

متوسط 

  النقاط

ــب  المطالـ

  باالحتياج

  مالحظات حول التصويت

  قطــاع التعليــم؛: أوالً

فـي األقـساط فـي      ) المحتـاجين (مساعدة الطلبة الجامعيين    .1

  .الجامعات المحلية والخارج

168  8.00    

    5.2  110  .الجامعيينتوفير قروض ميسرة للطلبة .2

غالبية المشاركين والمشاركات أمهـات،     

  ات، /آباء، فئة الشباب

فـي أجـور    ) ثـانوي وجـامعي   (مساعدة الطلبة المحتـاجين     .3

  .المواصالت

100  4.8      

تخفيض رسوم وأقساط أبناء الفقراء طالب المدارس       /تسديد/إعفاء.4

  .ورياض األطفال

النساء منحن األصوات لقـضية ريـاض           4.4  93

  . األطفال أكثر من الرجال

رسوم قليلـة ألبنـاء     /أطفال مجانية رياض  ) فتح(بناء أو تأسيس    .5

  .الفقراء

88  4.2      

إنشاء مكتبة إلعارة الكتب الجامعية وتـوفير المراجـع للطلبـة           .6

  الجامعيين

69  3.3      

      3.2  68  .مساعدة الطلبة المعتقلين في السجون.7

      2.7  57  .برامج لمحو األمية.8

    2.3  48)النويعمةالجفتلك، (بناء مدارس ثانوية في القرى التي تخلو منها .9

  2.0  43  ).النويعمة(فتح مدارس ثانوية في القرى التي تخلو منها .10
  أثير من النساء

  

تشغيل خريجي التوجيهي وطلبة الجامعات كبدائل ومساعدين في        .11

المدارس التي معلميها من خارج القـرى حـال عـدم تمكـنهم             

  من الوصول للمدارس) المعلمين(

أثيــر مــن    1.5  32

  الرجال

  

حل مشكلة التسرب من المدارس التي أحد أسبابها عـدم وجـود     .12

  مدارس
19  0.9  

    

ــدد   قطــاع العمل؛: ثانيــا ع

  النقاط

متوسـط  

  النقاط

ــب  المطالـ

  باالحتياج

  مالحظات حول التصويت

      8.8  184  مشاريع إنتاجية مشاريع صغيرة توفر بعض فرص العمل  .1

ة المشروع وأفراد   /مشاريع فردية صغيرة تعتمد على صاحب       .2

  .األسرة مدر للدخل لتغطية نفقات واحتياجات األسرة

  األغلبية    7.5  158

فرص عمل من خالل المؤسـسات      / توفير وإيجاد برامج لخلق     .3

  .العامة كالبلديات والنقابة وما شابه

  األغلبية    7.4  157

خاليا نحل، تربية   : مثل) اقتصاد منزلي (مشاريع بيتية لألسرة      .4

نام، الدواجن، أبقار، زراعة األعشاب الطبيـة، الحديقـة         األغ

  .المنزلية، استثمار األرض لعمل أفراد األسرة

  التوجه األقوى من نساء ورجال القرى    7.4  153
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ــن   6.2  131  مشاريع صغيرة للمعاقين  .5 ــر م أثي

  معاق وفتاة

  النساء ومعاق صوتوا أكثر من الرجال

      5.9  124  مشاريع جماعية من خالل قروض  .6

  قطاع الزراعــة: ثالثــاً

توفير سيولة للمزارعين للبدء بالموسم الزراعي علـى شـكل          .7

  منح أو قروض ميسرة

ــن   8.8  185 ــر م أثي

  المزارعين

األغلبية خاصة المزارعين والعـاطلين     

  عن العمل من القرى ويملكون أرضا

حماية المنتجات الفلسطينية ببرامج توعية لمنع تسويق وعـدم         .8

  .راء المنتج اإلسرائيلي ومقاطعتهش

173  7.8      

مـساعدة المـزارع فـي      / إيجاد صندوق طوارئ لتعـويض    .9

  األزمات والطوارئ والكوارث

159  7.6      

      7.1  150  حل مشكلة التسويق بفتح مجال التصدير.10

  المزارعين والشباب من المدينة    7.1  150  بناء سوق مركزي لبيع المنتجات الزراعية.11

ثالجة مركزية لحفظ المنتجات الزراعية للحفـاظ علـى         بناء  .12

  األسعار

105  5.0      

  قطـاع الصحـة: رابعــا

فتح عيادات صحية لبعـد القريـة عـن مراكـز الخـدمات               .1

  والعيادات، وتشغيل القائم منها

206  9.8    

    9.6  201  توفير األدوية لوجود نقص  .2

في القرى مثـل طبيـب      )  ساعة 24(ير كوادر طبية دائمة     توف  .3

قابلة قانونية، وتـدريب الكـوادر العاملـة مثـل اإلسـعاف            

  .والتمريض

201  9.6    

    9.0  188  سيارة إسعاف  .4

  المشاركين من القرى أكثر من المدينة

  الغالبية من المدينة والقرى    8.9  186  مساعدة في رسوم العالج  .5

  قطــاع السياحــة: خامســا

) مطـاعم ومنتزهـات   (المحـالت   دفع تعويضات ألصحاب      .1

السياحية بدل األضرار والخـسائر التـي لحقـت بالمطـاعم           

  .والمنتزهات لتمكينهم من االستمرار بالحياة والعمل

201  9.6    

    9.5  199   سنوات3قروض سياحية ِبإعفاء ال يقل عن   .2

للقيام (ي  تحويل بعض من فرص العمل لمحالت القطاع السياح         .3

والقيام بالعمل سواء عمال    ) بأعمال الصيانة على سبيل المثال    

  .بطالة أو من أصحاب أو أبناء المحالت السياحية

199  9.5    

إعادة بث الروح في القطـاع الـسياحي وتـرميم المحـالت              .4

  السياحية

193  9.2    

  صاحب المنتزه والمزارعين 

  قطـاع البنيـة التحتيـة: سادسـاً

        إنارة الشوارع .1

        شبكة مياه  .2.1

        شبكة كهرباء قطرية.3

  صوات من النساء والقرىأغلبية األ
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عـين  (المـسؤولية   / تمديد مياه لمناطق غير محددة التبعيـة        .4

  )السلطان والديوك

      

        )مدينة وقرية(فتح وشق وتعبيد شوارع داخلية .5

        خزان للمياه.6

        )قرى(بناء قاعة عامة .7

  ةقطـاع المــرأ: سابعــاً

التمييز في قبول تشغيل أو توظيف الفتيات خريجات المراكـز          .1

  المهنية

      

        .فتح مراكز مهنية وعقد دورات مهنية للفتيات.2

        .عدم وجود فرص عمل.3

        .مشروع إنتاجي جماعي للنساء.4

األصوات للمرأة كانت قليلة ولم تعتبـر       

أولويــة حتــى مــن بعــض النــساء 

  . المشاركات

  قطـاع المعـاقين: ثامنــاً

          .توفير كوادر مؤهلة للعمل مع المعاقين.1

          .تطوير مراكز المعاقين الموجودة.2

          خلق فرص عمل وتشغيل للمعاقين.3

          دمج األطفال المعاقين.4

  قطــاع الشبـاب: تاسعا

الشباب والشابات صوتوا لهذا القطـاع              بناء مقر للنادي.1

  ساءأكثر من الرجال والن

دورات توعية للشباب والشابات وتشجيعهم في المدينة، القرى        .2

  .والمخيمات

        

          فتح مراكز مهنية وثقافية للشباب.3

توجيه الشباب والشابات لدورات تدريب مهنية لمهن لها فرص         .4

  .عمل

        

          توفير فرص عمل للشباب.5

  

  :عمخاوف وقلق المشاركين والمشاركات حال تنفيذ المشاري

بطرح السؤال عليهم حول ما يقلقهم وما هي مخاوفهم في حالة تنفيـذ مـشاريع معينـة، أثـار المـشاركين                     

والمشاركين عدد من المخاوف وقضايا تقلقهم من تجربتهم أو من ما يسمعونه عن تنفيذ المشاريع القائمـة أو                  

  : حال تنفيذ المشاريع لالحتياجات التي عبروا عنها وهي كما يلي

مثـل اختيـار    (ة في المسؤولين والقائمين والمشرفين على المشاريع من حيث اختيار المستفيدين            عدم ثق  • 

  .العتبارات المحسوبية والمحاباة والقرابة) العمال لفرص العمل، بطاقات التموين

عدم العدالة في التوزيع من حيث تفضيل المدينة على القرى النائية والمهمشة، أو تفضيل العمل في قطاع                  • 

  .عين على حساب قطاع آخر أو إهمال قطاعات أخرىم

الخوف والقلق من اختالف رؤية األولويات لالحتياجات بين ما يراه ويحتاجـه المـواطن وبـين رؤيـة            • 

  .المؤسسة المسؤولة أو المنفذة
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عدم القدرة على تنفيذ مشاريع محددة أو تلبية احتياجات محددة الرتباطها بسياسات عليا أو عراقيل مـن                  • 

  ). مثل حل مشكلة التسويق وتصدير المنتجات(حتالل اإلسرائيلي اال

  .في حالة القروض الخوف من ارتفاع نسبة الفائدة مما يمنع أو يحد من القدرة على التسديد • 

  .الخوف لربط القروض بضمانات كبيرة ال يتمكن العديد من األشخاص العاديين من تلبيتها • 

عـدم  (بنظام مساءلة ومحاسبة كفء     ) منفذو المشاريع (مشاريع  عدم وجود إشراف على المسؤولين عن ال       • 

  ). وجود شفافية في العالقة مع المواطن

 السياحة  -إحباط من جدية النظر لالحتياجات    (عدم وجود ثقة باالهتمام الحقيقي إليجاد حلول لالحتياجات          • 

ن لعدد مـن المـسؤولين      وعدم التوجه الحقيقي لحل المشكلة الناتجة عن اإلغالقات رغم توجه المتضرري          

  ). والمعنيين

  

  :مالحظات الباحثة

  . حضور عدد جيد ومتنوع من المشاركين، من مجاالت وأعمار مختلفة • 

تميزت الورشة بالفعالية والتنظيم ومشاركة غالبيـة المـشاركين والمـشاركات فـي النقـاش وطـرح                  • 

  .االحتياجات

حية في أريحا، بعد بداية الورشة بأكثر مـن         حضر للورشة ثالثة من أصحاب المنتزهات والمطاعم السيا        • 

ساعة، برغم دعوة شخص واحد فقط وعدم وجود أي مؤسسة أو إطار خـاص بأصـحاب المنتزهـات                  

والمطاعم أو يمثلهم أو يقدم لهم أي خدمات، وذلك لرغبتهم بمعرفة الموضوع، وأعلنوا أنهم غير واثقـين           

المساعدة وهم محبطون جداً ويائسون من الوضع ومن        من إمكانية تنفيذ أي مشروع أو تقديم أي نوع من           

في الورشـة   . إمكانية تدخل أي جهة خاصة أنهم توجهوا لعدد من المسؤولين وأصحاب القرار دون فائدة             

  . تم إعطائهم مجال لصوت واحد فقط

ساد جدل بين الشباب وأصحاب المحال السياحية حول تخصيص بعض فرص العمل للمحالت الـسياحية                • 

لشباب قناعتهم برامج خلق فرص العمل للعمل في المؤسسات والمشاريع العامة وليس في القطـاع               ألن ا 

  . الخاص

  .المشاركين والمشاركات أعطوا األولوية للتعليم لقناعتهم بأهميته فالتعليم يمكنهم من تغيير الواقع • 

كما اهتمت المجموعة بالعمل وتوفير العمل فمن خالله يتم توفير كثير من االحتياجات الخاصة كالغـذاء                 • 

والتعليم، ولم يتم الطلب لمساعدات بل كان التوجه لمـساعدات بـشكل عـام لتيـسير أمـور الطـالب                    

ميـة كـالمواد    والمزارعين أو البدائل من خالل القروض ولم يالحظ الطلب لمساعدة في أمور الحية اليو             

  . الغذائية

برز القطاع السياحي كأحد األولويات العتماد المنطقة اقتصادياً، خاصة المدينة، على الـسياحة ووجـود                • 

عدد من المنشآت والمطاعم والمنتزهات السياحية، تعتمد على السياحة الداخلية والخارجية، كمـا يعتمـد               

  . القطاع الزراع جزئيا على السياحة
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  قطاعات عامة كما عبر عنها المشاركين والمشاركات في الورشة المركزةاالحتياجات 

  
  الترتيب  المتوسط  المجموع  النقــاط  القطاع

  الثالث    169    9  9  10  10  9  10  10  7  9  8  5  10  10  10  9  10  9  10  5  الزراعة

  الرابع    169            10  10  9  8  9  10  8  10  10  9  8  8  8  7  5  الصحة

      66                          10  8  9  9  10  5  5  10  بنية تحتية

  األول    188  10  10  10  6  8  10  10  10  10  10  10  10  8  10  5  10  10  8  9  5  التعليم

  السابع    54                            6  5  10  7  10  8  8  المرأة

  الثاني    170      10  10  10  10  7  9  10  7  9  8  9  6  8  10  7  10  10  10  فرص عمل

  امنالث    40                                10  8  10  5  7  معاقين

  الخامس    109                  8  9  10  8  10  9  10  5  10  10  10  10  السياحة

  الثامن    40                                6  9  8  9  8  الشباب
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  أريحـــا: موقع اللقـاء 

   2002- 10-15: التـاريـخ   

  

  أسماء المشاركين والمشاركات

  

  التعليم  المهنة-العمل  العمر  مكان السكن  االســم

  أول إعدادي  ربة بيت   سنة50  عين السلطان. م  خديجة زكريا فهيدات

  أول إعدادي  عاملة زراعية   سنة34  عين الديوك  إنصاف جابر إرميلية

  العاشر  مزارع   سنة31  النويعمة  عطية سالمة عواطلة

ر+فندق/عامل   سنة22  أريحا  زكريا موسى عاصي

  ياضي

  توجيهي

  تدائيرابع اب  عاملة زراعية   سنة31  الجفتلك  ماجدة محمد بالل

  توجيهي  عاملة مشروع   سنة30  مخيم عقبة جبر  شادية مصطفى حمزة

  توجيهي  طالب مهني   سنة19  أريحا  عالء ماهر خميس

  توجيهي  طالبة مهني   سنة22  أريحا  لمياء سليمان عواجنة

عاطل عن    سنة23  مرج الغزال  نادر محمود زعالن

  العمل

  توجيهي

  أولى جامعة  طالبة   سنة18  الزبيدات  ميمونة محمد عبد اهللا

  ثالث إعدادي  إسرائيل/عامل   سنة30  الزبيدات  حسن محمد سليمان

  جامعة  طالب جامعي   سنة23  أريحا  أشرف سميح الزربا

عاطل عن    سنة43  النويعمة  محمد يوسف عواطله

  العمل

  دبلوم محاسبة

  توجيهي  بقالة صغيرة   سنة43  عقبة جبر. م  تحسين محمد حمزة

  جامعة  طالبة جامعة   سنة24  أريحا  اتلونا داوود عريق

  توجيهي  ربة بيت   سنة47  عقبة جبر. م  أمينة عبد النبي حميدات

  توجيهي  مزارع   سنة34  أريحا  منذر بديع النمري

  سادس ابتدائي  مزارع   سنة55  أريحا  خالد بديع النمري

  سادس ابتدائي  مزارع   سنة65  مرج نعجة  محمد حسين أبو هالل

  أول ثانوي  مزارع   سنة55  ج نعجةمر  رائف فحماوي

  ثانوي  صاحب منتزه   سنة64  أريحا  فهمي غانم

  ثانوية عامة  مزارع   سنة53  العوجا  أحمد فرج صعايدة
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  )1(الحالة الدراسية رقم 

  

  2002- 10-18: تاريخ الزيارة

  :معلومات أساسية عن األسرة

  منـور الميمي: االسـم

  أريحا-صبيحة: العنوان

   سنة48: العمـر

  :خلفيـة عامــة عن األسرة

  : من خالل الزيارة والحديث مع ربة األسرة واألبناء يمكن استخالص الخلفية العامة التالية عن األسرة

  :الوضع االجتماعي

السيدة منور مطلقة منذ سبعة سنوات، سبق وكانت مهجورة قبل الطالق حيث الزوج ترك أوالده وبيته وحالياً                 

 أفراد،  9 سنة أنهت الصف السادس، ترأس منور أسرتها المؤلفة من           14 وعمرها   تزوجت. يعيش في األردن  

 سنة، مطلقـة    31ُحسن،  . االبنة سمية متزوجة وتعيش في األردن     .  أبناء، وتبدو أكبر من عمرها     5 بنات و  4

دت منذ سنتين وتعيش مع األسرة، لها ولدين كانا في زيارة األم أثناء الزيارة، وتعاني من مـرض نفـسي زا                   

 سنة مخطوبة طالبة سنة رابعة في جامعة القدس المفتوحـة،           24) عال(االبنة الثالثة   . حالتها سوءاً بعد الطالق   

األبنـاء  .  سنة طالبة مدرسة لكن تبدو غير عادية وبطيئة االستيعاب وتكرر رسوبها في المدرسـة     12الرابعة  

 شيكل لليـوم يبـدو قدراتـه        30طع بأجرة    سنة يعمل عامل في المزارع بشكل متق       26) عبد(الذكور أكبرهم   

 سنوات السنة سجل في جامعة القدس       6 سنة أنهى الثانوية العامة بنجاح قبل        25) عمر(االبن الثاني   . محدودة

 سـنة   14) أحمـد (يعانون من مشاكل صحية واالبن الخامس       ) سعيد(والرابع  ) عامر(االبن الثالث   . المفتوحة

  . طالب مدرسة

  :الوضع الصحي

الالفت للنظر أن عدد من أفراد األسرة يعانون من مشاكل صحية مزمنة؛ حيث كما سبق وتم ذكره االبنـة  من  

الكبرى تعاني من مرض نفسي، منذ بضعة أشهر بدأت تعالجها وتراجع العيادة النفسية حيث طـوال الفتـرة                  

. ي القلب قبل بضعة سنوات    أجريت لالبن عمر عملية ف    . الماضية لجأت األم للفتاحين والشيوخ والطب الشعبي      

 عمليـة  17عامر معاق عقلياً، سعيد معاق عقلياً وتم استئصال كليته، ولد بمشكلة ضيق في األمعاء أجريت له              

جراحية بعضها في هداسا والبعض في األردن، وما زال يعاني، واألم تعاني، من اإلخراج من بطنه وبحاجة                 

وهذه جميعها غير متـوفرة فـي       . ارم للغيار وبشكل يومي   لحفاضات، مراهم، شاش، قطن، معقم أكياس ومح      

  . الصحة وال تستطيع األسرة توفيرها

  :الوضع االقتصادي

تعتمد األسرة بشكل رئيسي على مساعدات الشؤون االجتماعية وجمعية رعاية األيتام والمحتاجين في أريحـا،               

إضافة لمساعدات من أهل البلد بمناسـبات       وعمل االبن عبد بمعدل يوم أسبوعياً وعنايته ببستان حول البيت،           

 مساء، وعـدم   8 – صباحاً   7االبنة عال سبق وعملت في المعابر لكن لطول ساعات الدوام، من            . دينية بالذات 

األسرة الجئة مـن    . السماح لها بالخروج للجامعة فضلت ترك العمل لمتابعة دراستها وحاليا تبحث عن عمل            

سجلين في بطاقة الوكالة، األم فقط تتلقى مساعدة بحصة واحـدة مـن وكالـة               اللد لكن الزوج واألبناء غير م     

  . الغوث
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  :السـكن

تعيش األسرة في بيت متواضع جداً قديم عبارة عن غرفتين من اللبن الطيني، تابع لبستان تقيم به األسرة دون                   

  . مقابل، البيت أثاثه بسيط جداً

  : كيفية تلبية احتياجات األسرة

سرة أن الوضع صعب جداً رغم تلقيها للمساعدة من أكثر من جهة لكن المشاكل الصحية العديدة                أفادت ربة األ  

كـذلك  . والمزمنة لدى أفراد األسرة تجعل من الصعوبة تلبية االحتياجات خاصة ما يتعلق بالعالجات واألدوية             

 6ل دراسته في الجامعة مدة      مشكلة الرسوم الجامعية تواجه األسرة صعوبة بالغة بذلك، علماً أن االبن عمر أج            

  . سنوات

  :االستفادة من خدمات المؤسسات غير الحكومية

لدى سؤال السيدة عن الخدمات التي تتلقاها من المؤسسات غير الحكومية والجمعيات أفادت أنها مـا بتعـرف    

جمعيـات  شئ عن الجمعيات وما تقدمه وأنا بحالي وما بتدخل في حدا، بعد إعطاء أمثلة عن المؤسـسات وال                 

المتوفرة والخدمات التي تقدم، وبعد إعادة التأكيد على أن ما تقوله للبحث فقط ولن يطلـع عليـه أحـد مـن                      

  الجمعيات، 

ذكرت أنهى تتلقى مساعدة حاليا من جمعية رعاية األيتام والمحتاجين لكن بعد عدة مراجعات ورفض طلبهـا،            

هة نظر السيدة، ولم تحصل على المساعدة إال بعد         بسبب خالف في الرأي بين زوجها ورئيس الجمعية من وج         

ألحد ) إنفاق(أن اتصلت بالمتبرعين من الناصرة بمساعدة جريدة كل العرب حيث تم إقرار المساعدة لها بتبني                

  . األبناء

  :نظرة أفراد األسرة للخدمات المتوفرة وتقييمهم لها

ر كافية إطالقاً، حيث ال تتوفر األدويـة خاصـة          بالنسبة الحتياجات األسرة ترى ربة األسرة أن الخدمات غي        

األبنـاء  . عالج الكلى لالبن سعيد، وال يتم تزويدها بالالزم لغياراته فهي حاليا تستخدم مالبس قديمة لغيـاره               

وبسبب الوضع الـصحي    . المعاقين عقلياً لم يتم قبولهم ألن وضعهم أصعب من الحاالت التي يخدمها المركز            

  . لم يقبل) البطناإلخراج من (لسعيد 

االبنة عال تعتبر أن تقديم المساعدات للمحتاجين على شكل مؤن ال يكفي وغيـر مناسـب فاألفـضل تقـديم                    

وتضيف أنها تقدمت بطلب لنقابة العمال للتسجيل للعاطلين عن العمل لكن لـم يـتم               . مخصصات نقدية شهرية  

  . مات مناسبة أو كافية وما تقدمه عبارة عن صدقةوالمؤسسات األهلية ال تقدم خد. تسجيلها بسبب العدد الكافي

  : قدرة أفراد األسرة على الوصول للخدمات واألسباب

من الواضح أن األسرة وخاصة األم لديها المعرفة بالمؤسسات العاملة في المنطقة سـواء حكوميـة وغيـر                  

وكما . ة؛ اقتصادية وإعاقات  حكومية من خالل طول تعاملها لكثرة وتعدد المشاكل في األسرة؛ صحية؛ اجتماعي           

عبرت عن طول معاناتها من التعامل مع المؤسسات وخاصة عدم قدرتها على الحصول على خدمات الوكالة                

كما عبرت عن حاجتها للمساعدة وتقدمت بطلب لجمعيـة رعايـة           . لعدم تسجيل األب كالجئ وبالتالي األبناء     

الزوج ورئيس الجمعية، فحصلت على أسماء الجهات التـي         األيتام والمحتاجين ولم تتم مساعدتها، لخالف بين        

تقدم المساعدات للجمعية، واتصلت بصحيفة كل العرب وحصلت على العناوين وبالتالي شكت وضعها، علـى               

  . إثرها تقرر لها مساعدة 

 األبناء كل منهما ذكر أنه تقدم لبرنامج فرص العمل، من خالل نقابة العمال، ولم يحـصل أي منهمـا علـى                    

  . البن لم يذكر أسباب إال عدم الموضوعية والمحسوبية. فرصة لمعرفة االبنة بموعد متأخر
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لكن من الواضح أن األسرة لديها معرفة بالمؤسسات والخدمات وعلى اتصال دائم ومحاولة دائمـة للحـصول      

  . على الخدمات والمساعدات

  : ما هي العقبات في وجه الوصول للخدمات

  :دمات اختلفت ما بين األبناء واألم فالعقبات بالنسبة لألبناء كانت كما يليالعقبات للوصول للخ

إحدى العقبات هي الخجل من المتابعة لشعورهم أن هذه ليست حق لهم بل تعتمد على قرار المؤسـسة                   • 

  . وهي منحة أو هبة من المؤسسة

  .  لعدم اإلعالن عن الخدمةعدم معرفتهم بالخدمة في الموعد المناسب بل تتم معرفتهم بشكل متأخر وذلك • 

المحسوبية إحدى العقبات مثل مساعدة أشخاص في الكوبونات وهم ليسوا عمال بل من أفراد األجهـزة                 • 

  . األمنية

  :أما بالنسبة لألم أهم عقبة هي

كذلك عدم وجود خدمات للمعاقين، حسب نوع       . عدم وجود الخدمات، مثل الخدمات الصحية عدم كفايتها        • 

   .إعاقة األبناء

  : نظرتهم للخدمات المقدمة في المنظمات األهلية وآلية التعامل معها

  ترى أنها ال تستطيع إلزام المؤسسات بتقديم الخدمات والمساعدات: األم

تنظر أنها صدقات، وال تخلو من المحسوبية، وتقدمت بطلب للحصول على فرصة عمل، برنامج خلـق                : عال

  .  متأخر، لم نعلم إال نتأخرفرص عمل، لكن لم يوافق على طلبي ألنه

 سنوات ولم أتمكن من الحصول على أي عمل         6محسوبية وال أحد يساعد أحد أنا أنهيت التوجيهي من          : عمر

وللمشروع اإلنشائي للعمل كعامل ولم أحصل على عمـل  ) قبل االنتفاضة (تقدمت بطلبات عدة للقرية السياحية      

  . ةوتقدمت لمشروع فرص العمل ولم أحصل على فرص

  :األولويات لالحتياجات كما يراها أفراد األسرة

  االبن عمر  االبنة عال  األم

ــالج    - ــي الع ــساعدة ف الم

: واحتياجات االبـن المعـاق    

  حفاضات، مراهم، مطهر

  المساعدة في رسوم العالج -

  المساعدة في المواد التموينية -

توفير فـرص عمـل فـي مجـال          -

  التخصص

مشاريع توفر فرص عمـل مثـل        -

  ، مشروع ألبان

تحسين الخدمات الصحية وتـوفير      -

  األدوية

تخصيص رواتب شهرية للمحتاجين     -

  وعدم اقتصارها على التموين

  المساعدة في األقساط الجامعية -

  المساهمة في مواصالت الطالب -

توفير فرص عمـل مثـل البنـاء،         -

  البسطات

  توفير األدوية  -

  المساعدة في رسوم العالج -

  توعية وتدريب الشباب -

 مع أفراد أسرة واحدة إال أن األولويات اختلفت حسب موقع ودور كل من األم واألبناء، فاألم                 رغم أن الحديث  

االبنة على وشك االنتهاء من الدراسة األولوية بالنسبة لها توفير فرص العمل            . األولوية عندها العالج والتموين   

ونتيجـة  . اعدة في األقساط الجامعية   االبن في بداية الدراسة الجامعية األولوية عنده المس       . في مجال التخصص  

لواقع الوضع الصحي عند األسرة اشترك الجميع في أولوية الخدمات الصحية بتـوفير العالجـات واألدويـة                 

  . والمساعدة في رسوم العالج
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  :القلق والمخاوف في تنفيذ برامج أو خدمات

ألسرة المخاوف التالية علماً أن األم      لدى سؤال ربة األسرة واألبناء عال، عمر، عن المخاوف والقلق أبرزت ا           

  : كانت متحفظة لكن األبناء كانوا أكثر جرأة

حيث سبق عدة مرات تمت زيـارات       . أن ما يتم سيكون تسجيل على الفاضي وال يتم تقديم أي خدمات            • 

  .لألسرة من مؤسسات أو يتم تقديم طلبات لجمعيات وال يتم أي شئ، كله على الفاضي

  . عدات بس ما بعرف إذا بيعطوا ناس وناس ألبنعرف أنو بيجي مسا • 

بطاقات التموين مـساعدة    (كل الجمعيات فيها واسطات ومحسوبيات العساكر بياخدوا من وزارة العمل            • 

  . والعاطلين عن العمل ما بياخدوا) الصليب األحمر

مات ال  يتكتم في حال وجود مساعدة أو أي خـد        ) خالي(الناس ما بتحب الخير لبعض حتى أقرب الناس          • 

  . نعرف إال بعد نهايتها

  . عدم تقديم المساعدات الكافية وما يقدم هو صدقة • 

  :مالحظات وتعقيب

األسرة تتلقى المساعدة من الشؤون االجتماعية وغيرها من المؤسسات، منذ عدة سنوات، ولم تخـرج مـن            -

  .حالة الفقر

  . لى فرصة العمل غير المالئمةرغم سوء الوضع االقتصادي فضلت االبنة متابعة الدراسة الجامعية ع -

رغم وجود التأمين الصحي المجاني إال أن األسرة ال تتلقى الخدمات التي تحتاجهـا خاصـة مـا يتعلـق                     -

  . بالحفاضات والغيار لالبن سعيد الذي يخرج من بطنه

  . األبناء المعاقين ال يتلقون أي خدمات للمعاقين -

  . المؤسسات بتقديم الخدماتالسيدة كررت عدة مرات أنها ال تستطيع إلزام  -

األبناء يشعروا بالخجل من التقدم بطلبات للمؤسسات وأن ما تقدمه المؤسسات صدقة أو منّة ولـيس حـق                   -

  . لألسرة

اختلفت رؤية وتصنيف األولويات لنفس األسرة باختالف األفراد فيها فأولوية البنت اختلفت عنها لألم وعنها           -

  . هم، مثل الحاجة للخدمات الطبية والمساعدة برسوم العالجلالبن، مع وجود قواسم مشتركة بين
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  2002- 10-19: تاريخ الزيارة

  )2(الحالة الدراسية رقم 

  

  :معلومات أساسية عن األسرة

  أبو قتيبة/ محمد اليطاوي : االسـم

  أريحا-مخيم عقبة جبر: العنوان

    سنة35: العمـر

  052249902: رقم بلفون

  :خلفيـة عامــة عن األسرة

  : من خالل الزيارة والحديث مع كل من رب وربة األسرة يمكن استخالص الخلفية العامة التالية عن األسرة

  :الوضع االجتماعي

 8إنـاث، أطفـال األكبـر       2 ذكور   4تتألف األسرة من رب األسرة محمد، الزوجة ميسر وستة أبناء وبنات،            

ب األسرة أصالً من يطا قضاء الخليل والزوجة        ر.  من األبناء طالب مدرسة    3. سنوات والصغرى شهر واحد   

أصال من الرملة سكان المخيم، لذلك الزوجة معروفة أكثر من الزوج في المخيم واتضح ذلك لدى السؤال عن                  

  . البيت

الزوج المعيل الوحيد لألسرة، يعمل عامل داخل الخط األخضر منذ أكثر من عشر سنوات وتعطل منذ سـنة                  

رام اهللا قبـل حـوالي      -ري في ظهره من الجيش اإلسرائيلي أثناء عمله في قرية جفنا          تقريبا، أصيب بطلق نا   

  . أسبوع، لم نعلم قبل الزيارة أنه مصاب حديثاً

  :الوضع االقتصادي

كما سبقت اإلشارة رب األسرة المعيل الوحيد لألسرة من ناتج عمله في البناء داخل الخط األخضر، حاليـا ال                   

ومنذ تعطله عن العمل األسرة تعاني ضـائقة        . متقطع جداً وحسب ما يتوفر من عمل      يعمل منذ سنة إال بشكل      

  . ألن الزوج غير الجئ األسرة ال تتلق أي نوع من خدمات وكالة الغوث، رغم أن الزوجة الجئة. مالية كبيرة

  :الوضع السكني

. ين أثناء عمل الزوج   ، ملك مؤلف من أربعة غرف، تم بناؤه على مرحلت         )بلوك(تعيش األسرة في بيت طوب      

  . وضع البيت وأثاثة جيدان

  :الوضع الصحي

بشكل عام الوضع الصحي ألفراد األسرة جيد، باستثناء رب األسرة الذي أصيب مؤخراً وحالياً تحت العـالج                 

، يتم تجديده كل ثالثة أشـهر، حـصلت         )تأمين انتفاضة (تملك األسرة تأمين طبي مجاني      . وال يستطيع العمل  

  . ية من نقابة العمالاألسرة عل

  :االستفادة من خدمات المؤسسات غير الحكومية

لدى سؤال الزوج والزوجة عن تلقيهما لخدمات من مؤسسات غير حكومية أو جمعيات مع ذكر أسماء بعض                 

المؤسسات والجمعيات على سبيل المثال للتعريف بالمقصود، واضـح أن كليهمـا ال يعـرف حتـى أسـماء               

ات التي تقدمها، الزوجة تسمع ببعض المؤسسات من خالل النساء في المخيم، لكـن لـم                المؤسسات وال الخدم  

  . يتقدم أي منهما ألي طلب ألي خدمة
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تقدم الزوج بطلب للمشاركة ببرنامج خلق فرص العمل المؤقتة من خالل البلدية لكن لم يحصل على فرصـة                  

  . تي قدمت سواء من الوكالة أو لجنة المخيمكما لم تحصل األسرة على أي نوع من أنواع المساعدات ال.عمل

  : ما هي العقبات في وجه الوصول للخدمات

عدم الحاجة سابقا لخدمات المؤسسات الكتفاء األسرة من عمل الزوج، راجعت األسرة عـدة مـرات وكالـة                  

 الغوث في المخيم للحصول على مساعدة مما يوزع على المخيم، الزوج حاول كذلك الزوجة، ولـم يحـصال                 

  . على أي مساعدة، علماً أن هناك مجال للتوزيع على بعض الحاالت غير الالجئة

  : نظرتهم للخدمات المقدمة في المنظمات األهلية وآلية التعامل معها

األسرة ما تعرفه قليل جداً عن المؤسسات، ومن خالل تجربتهم المحدودة من خالل التعامل مع نقابة العمـال                  

 ووكالة الغوث انطباعهم سلبي جدا، إضافة للخجل من الشعور أن الفقراء يأخذون فقـط               والبلدية، لجنة المخيم  

  . وهذه الخدمات ليست حق لألسرة

  :األولويات لالحتياجات كما يراها أفراد األسرة

  : بالسؤال لكل من الزوجين حول األولويات كان ترتيب األولويات كما في الجدول التالي

  األولويات كما تراها الزوجة  جاألولويات كما يراها الزو

التعليم وخاصة البدء والتركيـز علـى المراحـل          -

  األولى ومن رياض األطفال

  فرص العمل -

برامج خلق فرص عمل ولو مؤقتة مثل البنـاء أو           -

  أي مجال عمل

لمعرفـة  ) لجان أحياء (تشكيل لجان في كل مكان       -

احتياجات الناس، ألن المحتاجين يخجلـون مـن        

للنـاس  (اجهم وتقديم المساعدة لهم     التعبير عن احتي  

  ). المحتاجين

  التعليم -

  الصحة وتوفير األدوية  -

  فرص عمل  -

  

  :القلق والمخاوف في تنفيذ برامج أو خدمات

  .عدم الثقة في المؤسسات وخدماتها وخاصة في توزيع المساعدات • 

  . ال يوجد ضمير عند المسؤولين المنفذين للمشروع • 

  . ساعداتتكرار األسماء عند تقديم الم • 

  . عدم وصول الفقراء ألي شيء من الخدمات بسبب المحسوبية • 

  . عدم االهتمام من المؤسسات بالفقراء • 

  :مالحظات وتعقيب

  . من الواضح أن األسرة ال تعرف المؤسسات العاملة أو التعامل مع المؤسسات -

 out الوصول للحاالت كما يبدو أن المؤسسات تعمل فقط من خالل الحاالت التي تصلها، وال يوجد برامج -

reach programأو البحث عن حاالت جديدة  .  
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رغم دخول حاالت جديدة في فئات االحتياج لكن نمطية تعامل المؤسسات مع الحاالت الواضحة والمعلنـة                 -

وبالمعايير القديمة أو التقليدية لالستحقاق لم تجعل مجال للحاالت الجديدة التي وقعت فـي فئـة االحتيـاج                  

معها، المؤسسات لم تغير معاييرها، رغم وصول بعض المساعدات في فترة االنتفاضة إال أنه كما               للتعامل  

  . يبدو تم توزيعها للفئات التقليدية ومن خالل المعارف

  



  2002- 10-19: تاريخ الزيارة

  )3(الحالة الدراسية رقم 

  

  :معلومات أساسية عن األسرة

  عياش سلمان سليمان اقطيفات: االسـم

  أريحا-مخيم عقبة جبر: انالعنو

  1948مواليد /  سنة54: العمـر

  :خلفيـة عامــة عن األسرة

  : من خالل الزيارة والحديث مع كل من رب وربة األسرة يمكن استخالص الخلفية العامة التالية عن األسرة

  :الوضع االجتماعي

 سنة أحمد   13المدرسة، محمد   تتألف األسرة من رب األسرة عياش، الزوجة صباح وولدين ذكور طالبين في             

رب األسرة أصالً من سيناء سكن في غزة فترة طويلة ومنذ أواخر الستينات سكن في أريحا ومن ثـم                    . 11

  . انتقل للعيش في المخيم بالقرب من أهل زوجته

ب كما يؤمن بعض مطال   . الزوج المعيل الوحيد لألسرة، يعمل بجمع األسالك والخردوات من الحاويات ويبيعها          

واحتياجات األسرة من الخردوات والمخلفات التي يجمعها، مثل الحقائب المدرسية لألبناء، المالبـس، أثـاث               

  . كال الزوجين بسيطان جداً ومقتنعان في معيشتهما بشكل عام. للمنزل

  :الوضع االقتصادي

يـع األسـالك،    رب األسرة المعيل الوحيد لألسرة من ناتج عمله ومنذ سنوات عدة في جمـع الخـردوات وب                

عمل فترة بسيطة عامل نظافة فـي الكـازينو        . الكهربائية خاصة، ومواد األلمونيوم والنحاس لتاجر من نابلس       

 شيكل أسبوعياً، وحسب ما يجمع      20-15رب األسرة يقدر دخله من عمله بحوالي        . ومع االنتفاضة فقد عمله   

شؤون االجتماعية لكن تحصل على مواد تمـوين        ال تتلقى األسرة أي مساعدة من ال      . من الخردة الممكن بيعها   

خـالل المقابلـة    . كما تعتمد على مساعدات وصدقات من أهل الخير والمحسنين في المخيم          . من وكالة الغوث  

  . الزوجة بكت لشعورها بالحاجة وسوء الوضع المعيشي لألسرة

  :الوضع السكني

لكن األسرة لم تتمكن مـن  $ 4000الغوث بمبلغ ، تم بناؤه بمساعدة وكالة )بلوك(تعيش األسرة في بيت طوب  

  . استكمال البناء إلنفاقها جزء من المبلغ لمعيشتها

  :الوضع الصحي

الوضع الصحي بشكل عام جيد، أجرى عملية جراحية، وبسبب إعطائه موعد متأخر مـن الوكالـة أضـطر                  

  .  شيكل3000إلجرائها في مستشفى أريحا على حسابه بكلفة 

  :مات المؤسسات غير الحكوميةاالستفادة من خد

لدى سؤال الزوج والزوجة عن تلقيهما لخدمات من مؤسسات غير حكومية أو جمعيات مع ذكر أسماء بعض                 

المؤسسات والجمعيات على سبيل المثال للتعريف بالمقصود، واضح أن كليهما يعرف أسماء بعض المؤسسات              

الزوجة تسمع ببعض المؤسسات من نساء المخيم،     . يذكرلكن لم تتلق األسرة خدمات أو مساعدات إال بشكل ال           

لكن ال ترجع أحد وال تذهب ألي محل وتقول أنها تخجل وال تعرف كذلك تخـاف مـن الخـروج والـذهاب      

طلب الزوج مساعدة من جمعية رعاية األيتام والمحتاجين لكن لم يصرف لـه أي مـساعدة، ألن                 . للمؤسسات
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كما راجع الشؤون االجتماعية والوكالة لكن لـم        . ير وال تستحق المساعدة   رئيس الجمعية اعتبر أن األسرة بخ     

  . لكن حصل على مساعدة في البناء من الوكالة. يتم الموافقة على مساعدته ويقول أنه زهق من المراجعة

السنة (تلقت األسرة مرة واحدة مساعدة من جمعية اإلصالح الخيرية بعض المواد التموينية في شهر رمضان                

كما تعالج في عيادة اإلصالح أو اإلغاثة الطبية ألنها أرخص من العيادات الخاصة، أما في الحالة                ). لماضيةا

  . االضطرارية ليال تراجع المستشفى الحكومي

  : ما هي العقبات في وجه الوصول للخدمات

تبار عـدم الحاجـة     راجعت األسرة الشؤون االجتماعية، جمعية رعاية األيتام لكن لم تحصل على مساعدة باع            

  . ألن رب األسرة في سن العمل وقادر على العمل

  : نظرتهم للخدمات المقدمة في المنظمات األهلية وآلية التعامل معها

من خالل تجربة األسرة للحصول على مساعدة بالتعامل مع بعض المؤسسات، إضافة للخجل مـن التكـرار                 

  . مؤسساتواإللحاح بالطلب انطباعهم سلبي عن الخدمات وال

  :األولويات لالحتياجات كما يراها أفراد األسرة

  : بالسؤال لكل من الزوجين حول األولويات كان ترتيب األولويات كما في الجدول التالي

  األولويات كما تراها الزوجة  األولويات كما يراها الزوج

فرص العمل مثل الحراسة، عامل تنظيفـات أو         -

  . أي مجال مالئم للعمل

  .  توفير التأمين الصحيالصحة و -

  إكمال بناء البيت  -

  

  :القلق والمخاوف في تنفيذ برامج أو خدمات

  .عدم الثقة في المؤسسات وخدماتها وخاصة في توزيع المساعدات • 

  ). المحسوبية(عدم وصول المساعدات للفقراء ألن المسؤولين في المؤسسات يعطوا لألقارب والجيران  • 
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  )1(مقابلة فردية رقم 

  

  عبد الكريم سـدر: ســماال

  رئيس بلدية أريحا: المركـز

  بلدية أريحـا: مكان المقابلة

  2002- 10-20: تاريخ المقابلة

  

  :الحديث عن الورشة ومناقشة نتائجها

بعد عرض نتائج الورشة واألولويات كما تم التوصل لها في الورشة كان تعقيب السيد عبد الكريم أن هنـاك                   

ارئة والدائمة بعض هذه المطالب تعتبر ترفيهية، ويرى األولوية األولى للقضايا ذات            خلط ما بين الحاجات الط    

  . األثر المباشر

  :مناقشة األولويات التي طرحت في الورشة

فالبطالة في أريحـا    . التعقيب حول األولويات العامة أن قضايا العمل لها أولوية وتأثير على العديد من القضايا             

لكن كما يبدو   .  على شدة اإلغالق، فكلما كان اإلغالق أشد ارتفعت نسبة البطالة          تعتمد% 55-%35تصل إلى   

ال يوجد احتياج حقيقيي لقضية العمل حيث نفذت البلدية برنامج لخلق فرص عمل في البنية التحتية في مدينـة           

 لقضايا  كما.  شخص لم يعملوا حيث سجلوا وتوقعهم قبض المبلغ دون أن يعملوا           200 فرصة عمل    385أريحا  

برامج خلق فرص العمل    . البنية التحتية أهمية وأولوية حيث هذه لها تأثير على العمل وتوسيع مجاالت العمل            

  هامة جداً حيث أعتبرها كإسعاف أولي 

مـساعدة  . دعم المؤسسات الخاصة من خالل مساعدتها بمبالغ محددة للتـشغيل والـصيانة، تـسديد الـديون           

  لية للمؤسسة المؤسسات في النفقات التشغي

  :مناقشة األفكار المحددة التي طرحت في الورشة

بالنسبة للسياحة فعال لها أولوية لكن المشاركين أصحاب مطاعم ومنتزهات بينما القطاع السياحي الذي يـشغل             

أيدي عاملة واستثمروا مبالغ في مشاريعهم، مثل القرية السياحية ومشروع التلفريك واحتياجاتهم تختلف عـن               

واختزال مطالب القطاع السياحي بتوفير البعض من فرص العمل لـن تحـل      . اجات المنتزهات والمطاعم  احتي

  . مشكلة السياحة في أريحا

قضية االقتصاد المنزلي ليس مقتنع في هذا المطلب، تجربة االنتفاضة األولى في هذا الموضوع كانت جيدة                 • 

في المدينة حاليا   . في القرى ممكن تنفيذها   .  المدينة نوعاً ما لكن في هذه االنتفاضة ليست مجدية وخاصة في         

يوجد مشكلة لوجود زرائب غنم وبقر في األحياء السكنية وهذه تسبب مكـاره صـحية لكـن ال نـستطيع                    

  . محاربتها العتماد ناس كثيرون عليها في المعيشة

  :التحقق من المعلومات

عمل كثيراً في األغوار وتم بناء وفـتح مـدارس          األوضاع في األغوار الشمالية أفضل من السابق حيث تم ال         

بالنسبة للمدارس المشكلة فـي الجفتلـك       . ثانوية، عيادات تابعة لوزارة الصحة، اإلغاثة الطبية ووكالة الغوث        

  .  فلم يتح فرصة للعمل بسبب رفض الجانب اإلسرائيلي للترخيصCبسبب الوضع السياسي وتصنيفها ما زال 

اً سيتم العمل بها حيث تمت الموافقة عليها بمساعدة وزير الحكـم المحلـي الـدكتور                أما سيارة اإلسعاف قريب   

  . صائب عريقات
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عيادة النويعمة تم بناؤها دون الجوع لوزارة الصحة، حيث هذه الخدمات مثل المدارس قبل البناء ال بـد مـن                    

فة لوجود عيادة اإلغاثة الطبية في      موافقة الوزارة على وجود حاجة لهذه البناء وإمكانية أو قدرة لتشغيله، إضا           

  . فوزارة الصحة ال ترى أن تشغيل العيادة أولوية. المنطقة

من الصعب توفير طبيب في كل قرية حتى األطباء من القرى يقيموا في أريحا للعمل خاصة للعمل في القكاع                   

  . الخاص وفتح عيادات خاصة

ي تعود لوجود ديون بمبالغ كبيرة لشركات األدويـة علـى           أما ما يتعلق بنقص األدوية ال ننكر هذه القضية الت         

السلطة، البعض يحصل على أدوية دون مرض، وحصلت حالة لشخص يحصل على أدوية ويبيعهـا نتيجـة                 

  . البطالة، في حالة تفشي البطالة والفقر يحصل حاالت كهذه وغيرها

  :مناقشة مصادر قلق المشاركين في الورشة

ركين اتسم السيد عبد الكريم بالدبلوماسية واإلجراء العملـي ، حيـث اعتبـر أن               لدى بحث مصادر قلق المشا    

المحسوبية موضوع أخالقي، وأعطى مثال مشروع كوبونات المواد التموينية مـن الـصليب األحمـر بعـد                 

كما يوجد خلط، وصعوبة في التمييز لدى الناس بين توزيع الوكالـة،            . االنتقادات التي وجهت له أعيد ضبطه     

مساعدات الوكالة العامة ال تعتمد الحاجة بل الحق لمن         . شؤون االجتماعية ووزارة التموين أو لجنة الطوارئ      ال

ال بد من التنسيق بين المؤسسات العاملة في نفس المجال وتبادل المعلومات والقوائم لمنـع               . يملك كرت الجئ  

  عنية التكرار واالزدواجية، لكن لم نصل لهذه المرحلة حيث كل مؤسسة م

ال بد من وجود مراقبة حقيقية وإجراءات واضحة وسليمة في تنفيذ المشروع، وقبل تنفيذ المشروع، وذلك منذ                 

توقيع االتفاقية بوجود آلية للمحاسبة وخطة للصرف، مثال تلقت البلدية مشروع من النرويج قبـل اسـتالم أي                  

في البلدية، عندنا نموذج جيد يوفي بالغرض،       مبلغ تم إرسال شركة تدقيق عالمية اطلعت على نظام المحاسبة           

  . ضمن اإلمكانيات، بعد الموافقة على نظام المحاسبة تم استكمال التوقيع على االتفاقية

  مصادر قلق إضافية

  . عدم األمان في حالة بناء منشأة أو مصنع من عدم قصفه وتدميره من االحتالل • 

  

  : أفكار أو معلومات إضافية

  . دعم في النفقات التشغيليةمساعدة المؤسسات ب
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  )2(مقابلة فردية رقم 
  

  نبيلة العسلي: االســم

  ناشطة نسوية: المركـز

  البيت: مكان المقابلة

  2002-10-20: تاريخ المقابلة

  

  :الحديث عن الورشة ومناقشة نتائجها

 عضو جمعيـة سـيدات      السيدة نبيلة ناشطة نسوية وهي رئيسة دائرة شؤون المرأة العاملة في اتحاد النقابات،            

  . أريحا، أمينة سر لجنة حماية المستهلك، رئيسة فرع لجان المرأة الفلسطينية

بمناقشة نتائج الورشة مع السيدة نبيلة؛ تعتبر أن استمرار التعليم بكافة الوسائل من األولويات، مـع اسـتمرار            

 ومنها المساهمة المالية وحـسب      ضرورة المساهمة والمشاركة من األهالي ومن المواطنين في جميع القضايا         

االستطاعة، فبمجانية الخدمات ال تستطيع المؤسسات االستمرار بالخدمات؛ مثل ريـاض األطفـال والكتـب               

  . المدرسية والخدمات الطبية

  :مناقشة األولويات التي طرحت في الورشة

بـذلك  . ة، الزراعة والـسياحة   ترى السيدة نبيلة أن ترتيب األولويات هي للتعليم، الصحة، فرص العمل، المرأ           

  . تعتبر أن قضايا المرأة من األولويات الخمس التي يجب أن تؤخذ باالعتبار

  :مناقشة األفكار المحددة التي طرحت في الورشة

  : فرص العمل مهمة ومناسبة جداً مع مراعاة

سـسات  فرص العمل يجب أن تأخذ باالعتبار فرص عمل للنساء داخل وخارج البيت مـن خـالل المؤ                 • 

  . حيث تعطي فرصة تشغيل للمؤسسة وفرصة عمل للمرأة. القائمة

فرص عمل محلية تطوع لتجميل المنطقة وفرص عمل لحماية البيئة، للطالب، ذكور وإناث، في العطل                • 

  الصيفية

المواصالت مهمة جداً خاصة للمناطق التي ال تتوفر فيها مدارس ثانوية، والمساعدة فـي المواصـالت                 • 

  . خفيض نسبة التسرب من المدارسستساهم في ت

  :مناقشة مصادر قلق المشاركين في الورشة

بمناقشة مصادر القلق التي تساور المشاركين والحاالت الدراسية أكدت السيدة نبيلة على معظمهـا وأضـافت                

  :القضايا التالية

  اختيار األشخاص المنفذين يجب أن يكونوا ثقة • 

  .المتابعة والتدقيق في التنفيذ • 

  . العدالة في التوزيع، وعدم الدراسة الجيدة للحاالت تؤدي إلى عدم التوزيع العادلعدم  • 

تزييف أو غش في التوزيع كما حدث بإعطاء كوبونات التموين في الليل بعد أن أنهت موظفة التمـوين                   • 

  . توزيع الكوبونات على المستحقين

  . تكرار األسماء في أكثر من مؤسسة • 

  . المحسوبية في التوزيع • 
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ظام مسائلة جيد وعدم حصر اإلدارة خاصة المالية بيد شخص واحد بل ضرورة وجود لجنة مؤلفة من                 ن • 

  . عدة أشخاص

  :التحقق من المعلومات

أما ما يتعلق بالمعلومات الواردة في الورشة أفادت السيدة نبيلة أن الحاجات المطروحة هي حاجات ضرورية                

كافة الوسائل، أما القطاع السياحي فمشاكل السياحة في أريحا مـع           مع التركيز على الحاجة الستمرار التعليم ب      

اتفاق أوسلو بدأت المشاكل وخاصة لعدم دخول السياحة األجنبية ألريحا واستخدام الطرق االلتفافية بذلك ال بد                

 من وجود اتفاق خاص من السلطة مع إسرائيل لموضوع السياحة، وقيام وزارة السياحة بدورها خاصة أنها ال                

ضروري استخدام اإلعالم بشكل جيد لصالح السياحة ولتخدم المحـالت          . تعمل شئ أو نشاط خاص بالسياحة     

كما يمكن عمل معرض دائم، للسياح في وزارة السياحة، للتطريز والمنتجات المحلية مـع عنـوان                . السياحية

  . للمحالت التي يمكن الشراء منها

  للكوادر الطبية مستشفى أريحا كبناء جديد وجيد لكن يفتقر 

  : أفكار أو معلومات إضافية

  . ضرورة توفر بنية تحتية قوية تساعد األهالي وتنشط العمل • 

  . أكدت على ضرورة تنفيذ التعليم اإللزامي حتى الثانوية العامة خاصة للفتيات • 

فتح سوبرماركت كبير على شكل تعاونية أو مشروع جماعي للنساء يعطي فرص عمل للنساء ويـوفر                 • 

  . شتريات بسعر أقل للمستهلك، ويخفف من عبء المواصالتالم

  تأجير األراضي التابعة لألوقاف بأسعار رمزية مع توفير البذور بأسعار رمزية من وزارة الزراعة  • 

خلق نوع من التشاور والتنسيق بين المزارعين لنوع المحاصيل المزروعة لـضمان المحافظـة علـى                 • 

  األسعار 

كالتراكتورات في كل قرية، مثل مشروع اتحاد الفالحين، لتخفيف األعباء المالية           توفير اآلالت الزراعية     • 

  . عن المزارع

  . تغيير أساليب المساعدة وعدم التركيز على المساعدات التموينية بل فتح مجاالت إنتاجية وعمل • 

زليـة أو   فتح مشروع تعاونية أو مركز نسوي لمساعدة النساء على تسويق منتجاتهن من المشاريع المن              • 

  . الفردية في األغوار ولمنع استغاللهن في التسويق
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  )3(مقابلة فردية رقم 

  

  عواطف عبد الغني: االســم
  قاضي محكمة صلح أريحا: المركـز

  أريحا/ محكمة الصلح: مكان المقابلة

  2002-10-21: تاريخ المقابلة

  

  :الحديث عن الورشة ومناقشة نتائجها

عقولة وهي تعبر عن االحتياجات بشكل عام في المجتمع، لكن كما ترى أنها ليست         بشكل عام ترى أن النتائج م     

  . كافية، وممكن إضافة بعض القضايا

  :مناقشة األولويات التي طرحت في الورشة

ارتأت السيدة عواطف أن األولويات التي خرجت بها الورشة هامة لكن ترى أن هناك أولويات مثـل قـضية                   

كمـا تـرى التعلـيم      . والتركيز على المرأة ببرامج ثقافية خاصة موجهة لهـا        . مجتمعالثقافة أهم قضية في ال    

  . والصحة وفرص العمل والزراعة من األولويات إضافة للمرأة

  :مناقشة األفكار المحددة التي طرحت في الورشة

ـ               لكـن هنـاك    . ذتوافق على القضايا المحددة التي طرحت في القطاعات العامة وترى أنها عملية وقابلة للتنفي

ومراقبة هذه الفئة وتنفيـذ     ) األحداث (15-10ضرورة لتطبيق التعليم اإللزامي خاصة لفئة األطفال من عمر          

كما توافق علـى    . برامج ثقافية خاصة بها حتى ال يتحول نسبة منهم إلى أحداث من خالل قضايا ومشاكل لهم               

  . قضية األقساط الجامعية

والتدقيق في اختيـارهم فـي كـل مـن          ) الهيئات التدريسية (ن والمعلمات   أضافت ضرورة رفع كفاءة المعلمي    

  . كما أضافت ضرورة زيادة المراقبة واإلشراف على المدارس الخاصة. المدارس الحكومية والخاصة

أما في قضايا الصحة المطروح واقعي وضروري لكن مع تحفظ على قضية القابالت إال بربطهـا بالتـدريب                  

  . لسن لمن تعمل في هذا المجالوالتأهيل وتحديد ا

حول فرص العمل، البطالة تنتج الكثير من اإلشكاليات، بذلك ال بد من توفير فرص العمل مع رفـع األجـور                

مع ضرورة تسهيل   . فيها وعدم قصرها على أجر رمزي حتى من يعمل بها يستطيع أن يسدد بعض التزاماته              

فة العاملين بالبسطات أو تحويلهم للمحكمة رغم سوء الوضع         البلدية لقضية البسطات حيث عدة مرات يتم مخال       

  . والظروف االقتصادية

قضية السياحة في أريحا تعتمد على الحل السياسي فهي مرتبطة بالوضع السياسي، لكن ممكـن قيـام وزارة                  

ري السياحة بحل جزئي للقضية من خالل إقامة بعض الفعاليات والحفالت وتوزيعها على المحالت بـشكل دو               

  . وفتح المحالت مع تخفيض األسعار ورسوم الدخول. حتى يستفيد أكبر عدد منهم

  :مناقشة مصادر قلق المشاركين في الورشة

  :مصادر القلق تؤيدها وترى أن هناك مصادر قلق إضافية

  عدم توفر المصادر المالية لتنفيذ المشاريع • 

  . ايا المالية لمنع التالعب والمحسوبيةيجب تشكيل لجنة للتنفيذ وعدم حصرها بشخص واحد خاصة القض • 

المشاريع كثير منها ينفق منها نسبة عالية على الرواتب والنفقات اإلدارية ممـا يجعـل الفائـدة مـن                    • 

  . المشروع محدودة، والمنفذين هم المستفيدون من خالل الرواتب الممنوحة لهم
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  :التحقق من المعلومات

لكن ال تعتقد أن هناك تمييز في قضية المـرأة          . اقعية وهناك حاجة لها   تعتقد أن المعلومات الواردة منطقية وو     

مع شرح الموضوع أكثر لها وافقت على الموضوع خاصة في مجال المهندسات            . والتوظيف أو االستيعاب لها   

الزراعيات، وأيدت ما طرح من عدم الثقة وتشغيل خريجات المراكز المهنية التقنيـة فـي مجـال صـيانة                   

  . ت والجرافيكاإللكترونيا

  : أفكار أو معلومات إضافية

أكدت ضرورة التركيز على ثقافة المرأة خاصة ربات البيوت، وفتح مراكز مهنية للمرأة خاصة للفتيات فـي                 

  . واالهتمام باألطفال خاصة مرحلة الطفولة المتأخرة.  سن المراهقة وممن تسربن من المدارس

مهني الحرفي في المجاالت التي لها حاجة في سوق العمل، للشباب           كما أضافت أهمية فتح مجاالت التدريب ال      

  . والشابات، بأجور رمزية أو مجانية

كما أولت اهتمام لقضية البنية التحتية من إصالح وتعبيد الطرق، وشبكات المياه وضرورة الـدعم لخزانـات                 

 . المياه البيتية، وتنظيم إشارات المرور
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  )4(مقابلة فردية رقم 

  

  حسن جرمي: ماالســ

  . رئيس مجلس قروي الزبيدات؛ رئيس لجنة التخطيط اإلقليمية لألغوار الوسطى؛ معلم مدرسة: المركـز

  مقالة هاتفية: مكان المقابلة

  2002-10-25+21: تاريخ المقابلة

لتعذر إجراء مقابلة شخصية مع السيد حسن جرمي، خاصة أن سبق واعتقل مؤخراً مـن جـيش االحـتالل                   

  . ي وال يستطيع الحضور لمدينة أريحا، وهناك معرفة مسبقة به، تم إجراء المقابلة معه على الهاتفاإلسرائيل

  

  :الحديث عن الورشة ومناقشة نتائجها

يرى السيد حسن جرمي أن الورشة ونتائجها عامة جيدة واالحتياجات التي ظهرت بشكل عام منطقية وتعبـر                 

 اختالف في بعض القضايا أو تحفظ على بعضها مثـل ترتيـب             لكن هناك . عن احتياجات المنطقة بشكل عام    

  . األولويات العامة أو بعض القضايا المطروحة بشكل محدد داخل األولويات العامة

  :مناقشة األولويات التي طرحت في الورشة

  :حول ترتيب األولويات العامة رؤية السيد حسن جرمي لألولويات العامة الخمس كانت كما يلي

  . الصحة؛ الزراعة؛ قضايا المرأة؛ الشبابالتعليم؛

  :مناقشة األفكار المحددة التي طرحت في الورشة 

السيد حسن جرمي يرى أن المطالب واقعية ومعقولة ولو تم تطبيق بند أو بندين يكون هناك إنجاز جيد لصالح                   

  . المجتمع

ها حيث محافظـة أريحـا      عقب على المطالب الخاصة بالزراعة أنها مهمة جداً، ويرى أهمية خاصة ل            • 

وحول االحتياج لقروض ميسرة للمزارع أكد أهميتها       . بشكل عام واألغوار بشكل خاص تعتمد على الزراعة       

حتى يخرج المزارع من حالة التبعية للسماسرة، الكومسيونجي، الستغالل المـزارع فـي أسـعار المـواد                 

  . لتي يتم تحكمهم بهاالزراعية واستغالله بربطه في بيع المنتجات لهم باألسعار ا

  . ألهميتها خاصة تربية النحل واألغنام% 100كما عقب على أهمية مشاريع االقتصاد المنزلي ويشجعها 

أما حماية المنتج المحلي من الزراعة فهذا بحاجة لدعم وتنفيذ من السلطة وال يقع على عـاتق النـاس أو                    

  . المجتمع فقط

  . ة لعمل كثير وتوعية كبيرة بين المزارعينصندوق الطوارئ فكرته ممتازة لكن بحاج

قضية السياحة يرى أنها قريبا ممكن أن يعود القطاع السياحي وينتعش مع رفع الحواجز وفتح منطقـة                  • 

وال يعتقد أن القطاع السياحي بحاجة للدعم فبإمكانهم الصمود         . أريحا، أي القضية مربوطة بالظرف السياسي     

  . غالقواالستمرار بالصمود في وجه اإل

  . المدارس بحاجة إلضافة غرف صفية • 

مساعدة طلبة التوجيهي في التعليم ال يؤيدها إطالقاً النعكاسها سلبيا على التعليم من خالل تجربة البديلة                 • 

  . للمعلمة في إجازة األمومة

  . يوجد نقص كبير في كادر المعلمين والمعلمات في المباحث العلمية • 
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  :في الورشةمناقشة مصادر قلق المشاركين 

ال يرى أن المخاوف واقعية بل ممكن االستنتاج أنه يرى أن هناك تضخيم للوضع والمخـاوف، ويعتبـر أن                   

  . الذي يقلقه هو التعطيل الممكن من االحتالل لتنفيذ المشاريع. المشاكل جميعها بسيطة وقابلة للحل

  :التحقق من المعلومات

ب ضرورية وهناك حاجة لها لكن وضح إذا تعلم الشخص يتغلب           حول المعلومات الواردة أكد أن معظم المطال      

) من حيث األبنية والكادر الـوظيفي     (على الكثير من المشاكل، إذا تم تأهيل المدارس وبنائها على أسس سليمة             

  .  سنوات يتم التغلب على كثير من القصور الحاصل في التعليم في محافظة أريحا5خالل 

ية فيها مدرسة وهناك زيادة ملحوظة في بناء المدارس في السنوات األخيرة لكن             المدارس في األغوار كل قر    

لكن الحاجة لبنـاء    .  غرف صفية  5الحاجة إلضافة غرف صفية لهذه المدارس، مثال الزبيدات بحاجة إلضافة           

  . مدارس للبنات حيث جميع المدارس مختلطه وهذه ممكن أن تحد من تعليم البنات في المراحل الثانوية

 ليس من السهل الحصول على موافقة للبناء فيها، يوجد في الجفتلـك مدرسـة               Cمنطقة الجفتلك ألنها منطقة     

  . وكالة أساسية

واتـضح أن   . حول رياض األطفال قرية العوجا فيها روضتين، الجفتلك فيها روضة واحدة لكنها غير فعالـة              

.  في المؤسسة العامة وتريد الخدمـة مجانـا        المؤسسات العامة ال تنجح في رياض األطفال حيث الناس تطمع         

. حاليا مجلس قروي الزبيدات أقام مبنى لروضة أطفال ونفكر بتضمينها لقطاع خاص حتى نـضمن الفعاليـة                

  . الهدف ليس الربح للمجلس بل تحقيق الخدمة. الفقراء سيتم مساعدتهم من خالل المجلس بعد دراسة للوضع

ا عيادات مؤهلة لتكون مركز صحي وليس عيادة فقط، لكن المـشكلة فـي              الصحة؛ أغلب المناطق الريفية فيه    

عيـادة الجفتلـك    .  أيام في األسبوع فقـط     3حاليا دوام الطبيب    .  ساعة 24عدم توفر الكادر الدائم على مدار       

  .  ساعة24األغوار بحاجة لمركز طبي ووجود طبيب يعمل على مدار . تخدم معظم قرى لغور) إغاثة طبية(

إلسعاف سيتم استالمها قريبا حيث تمت موافقة وزارة الصحة من خالل دعم الدكتور صائب للطلـب،                سيارة ا 

  . كما تم االتفاق مع الهالل األحمر لتشغيلها ليوفر الكادر العامل المؤهل واإلنفاق على السيارة

القـدس أو الـشبكة     قضية الكهرباء والماء جميع قرى األغوار تم وصلها بشبكة الكهرباء سواء شبكة كهرباء              

وجميع القرى بها شبكات ماء جديدة أو يـتم تجديـد           . الجفتلك تمت الموافقة لربطها بالشبكة القطرية     . القطرية

  . شبكات الماء، الجفتلك مثال حاليا تحت التجديد

  : أفكار أو معلومات إضافية

زراعية وفتح مجال لتـشغيل     اقترح السيد حسن جرمي بعض االقتراحات للعمل ولها أهمية في حل المشكلة ال            

  :األيدي العاملة

  . إنشاء مصنع لتعليب المنتجات الزراعية بعمل المخلالت ورب البندورة • 

مصنع بالستيك للزراعة، لوجود حاجة حيث سيتم استهالل آالف األطنان من البالستيك الزراعي سنويا               • 

  . من المزارعين

 حيث معظم الناتج الزراعـي يبـاع فـي الـسوق            إنشاء سوق أو حسبة في الغور بالتحديد في الجفتلك         • 

ويخسر المزارعون ماليين الشواكل سنويا بسبب استغالل التجار للمزارع، أو          . المركزي في نابلس أو جنين    

ومزارع الغور ال يصل للسوق في أريحا الختالف طريقـة العمـل؛            . بسبب شراؤهم المنتجات من المزرعة    

حدودة ومن المزارع مباشرة، أما في الغور المزارعين ينقلوا بضاعتهم      مزارع أريحا يعتمد على بيع كميات م      

  . معا لبعد المسافة وزيادة تكاليف النقل الفردي
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أضاف السيد حسن معلومة حول األراضي في األغوار أن معظم المزارعين ال يملكون األراضي بـل                 • 

لحسيني؛ الضامن؛ المصري؛ وغيرهم،    يتم استئجارها من المالكين غير المقيمين في األغوار مثل عائالت ا          

باقي األراضي تعتبر أراضي دولة حيث يتم استئجارها من دائرة أمالك الدولـة تابعـة لـإلدارة المدنيـة                   

قرى الزبيدات؛ فصايل والجفتلك وال أي مزارع يملك أي متر أرض كلها مستأجرة من أمالك               . اإلسرائيلية

  . الدولة أومن مالكها من العائالت المذكورة
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  : مقدمـة: أوالً
  

  الوضع الديمغرافي

   السكان حسب نوع التجمع والجنسإجمالي

  نوع التجمع  ذكور  اناث  كال الجنسين
45471  22432  23039  

34.4%  49.3%  50.7%  
  حضر

76056  36836  39220  

57.6%  48.4%  51.6%  
  ريف

10563  5225  5338  

8.0%  49.5%  50.5%  

  مخيمات

132090  64493  67597  

100%  48.8%  51.2%  
  المجموع

  

أما متوسط حجم األسرة في محافظة بيت       .  أنثى 100 ذكر لكل    104.8 نسبة الجنس لألفراد الذين تم عدهم فعال هي          بينت النتائج أن  

يقيمـون فـي    % 8.0من السكان يقيمون في المناطق والتجمعات الحضرية، في حين أن ما نـسبته              % 34.4و.  فردا 5.8لحم فهو   

  )1997هاز المركزي لالحصاء الفلسطينين، الج (.يقيمون في التجمعات الريفية% 57.6المخيمات، و
  

 الكثافة السكانية ووضع المساكن

 1.78في محافظة بيت لحم بلـغ       ) عدد األفراد في الغرفة   (تشير إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء إلى أن متوسط كثافة السكن           

 فرد في مخيماتهـا،     1.74 فرد في ريفها، و    2.04 فرد في حضر المحافظة، مقابل       1.47فرد للغرفة، حيث يتوزع هذا المعدل بواقع        

 أفراد أو اكثر في الغرفـة،       3من األسر في محافظة بيت لحم تسكن في وحدات سكنية ذات كثافة سكنية تصل إلى                % 19.5حوالي  

الجهـاز المركـزي لالحـصاء      (%. 16.4، وفي المخيمـات     %26.1وفي ريفها   % 11.5وبلغت هذه النسبة في حضر المحافظة       

  )97 ني،الفلسطي
  

من مساكن محافظة بيت لحم تتوفر لديها المياه من شبكة المياه العامة، وعلى صعيد نوع التجمع فان                 % 96.6تشير البيانات إلى أن      

من % 97.4من مساكن الريف و   % 95.0من المساكن في حضر المحافظة تتوفر لديها المياه من شبكة المياه العامة، مقابل              % 98.4

  )97الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، ( .المحافظة تتوفر لديها المياهمساكن المخيمات ب
  

، وحسب نوع التجمـع الـسكاين يف        %96.7تشري النتائج إىل أن غالبية مساكن حمافظة بيت حلم متصلة بالكهرباء من الشبكة العامة حيث بلغت النسبة                   
من مساكن حمافظة بيت حلم متصلة بالشبكة العامة للصرف         % 25.7كما أن   . تيف املخيما % 98.7يف الريف و  % 94.4مقابل  % 99.3احلضر بلغت   

الجهاز المركزي  ( .من مساكن املخيمات متصلة بالشبكة    % 90.0وعلى مستوى نوع التجمع فان ريف احملافظة حمروم من هذه اخلدمة؛ مقابل             . الصحي

  )97لالحصاء الفلسطيني، 

  الوضع التعليمي

 مدرسة للمراحل التعليمية المختلفة، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية           72ة في محافظة بيت لحم      يصل عدد المدارس الحكومي   

 ألف طالب   15 مدرسة وعدد طالبها     35أما المدارس الخاصة واألهلية فعددها      . ة/ مدرس 1300 ألف طالب وطالبة، ويعمل فيها       30

  )2002وزارة التربية والتعليم، (.وطالبة
  

  الوضع الصحي

يوجد في محافظة بيت لحم مستشفيان حكوميان وهما مستشفى بيت جاال، ومستشفى األمراض العقلية والنفسية، كمـا وتنتـشر فـي              

 مستشفيات خاصـة    6كما يوجد في المحافظة     .  عيادة حكومية تقدم للمواطن التطعيم وبرامج األمومة والطفولة        13مناطق المحافظة   

 سرير فـي    390اما بالنسبة ألسرة العالج فيتوفر منها       .  خيرية وأهلية تقدم الخدمات الصحية     وأهلية وحوالي سبع مراكز وجمعيات    

  .  سرير في المستشفيات األهلية202المستشفيات الحكومية و
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  منهجية الدراسة: ثانياً

اطنين خاصة من الفئات    بشكل أساسي تقوم منهجية البحث على أساس المشاركة من قبل أفراد المجتمع المحلي، وإتاحة الفرصة للمو               

وعلى هذا األساس تم عقد لقاء على       . المهمشة للحديث عن احتياجاتهم وتحديد الطارئ والملح منها وفق األهمية واألولوية لكل حاجة            

شكل مجموعة مركزة شارك فيه مجموعة من فقراء المحافظة رشحهم للقاء المؤسسات األهلية المحلية، وكان معظمهم من المنتفعين                  

 مواطن ومواطنة من تشكيالت اجتماعية مختلفة من النساء والرجال، أربـاب            25 خدمات تلك المؤسسات حيث شارك في اللقاء         من

إضافة لذلك فقد . ، من مختلف مناطق المحافظة بأريافها ومدنها ومخيماتها…وربات اسر، شبان، عمال وطالب، وعاطلين عن العمل

سيتين األولى ألسرة فقيرة من المخيم وتعيلها امرأة والثانية ألسرة فقيرة من المدينة رب األسرة               تم إجراء مقابالت معمقة لحالتين درا     

كما وتم إجراء مقابالت مع أربع شخصيات من المحافظة منهم عضو مجلس تشريعي، ورئيس بلدية، وناشطة . فيها عاطل عن العمل

  . احات وتخوفات الفقراء ممن شاركوا بلقاء المجموعة المركزةنسوية إضافة لمدرس للوقوف على آرائهم بخصوص توصيات واقتر

  

  احتياجات المواطنين في المحافظة بشكل عام: ثالثاً
  

  القطاع التعليمي -

  قطاع الخدمات -

  القطاع الصحي -

  تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية وإخضاعها للرقابة -

  خلق فرص عمل وتشغيل -

  القطاع الزراعي -

   التي تقدم الخدمات للمتضررين من قبل قوات االحتاللاالهتمام بالمؤسسات -
  

  أهم خمس أولويات للمواطنين في محافظة بيت لحم: رابعاً

هنالك العديد من االحتياجات الطارئة التي تطرق إليها المواطنين في كل قطاع وفي كل مجـال وتختلـف درجـة األهميـة لتلـك                        

وقـد  . في كل قطاع تتدرج من حيث أهميتها وتتباين من حيث حاجة المواطن لهـا             االحتياجات ما بين القطاعات كما أن األولويات        

  :لخص المواطنين احتياجاتهم كما يلي وفقاً للقطاع حيث تم التصويت المباشر على األولويات لتحديد درجة أهمية كل احتياج
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  االقتراحات المطروحة  االحتياجات  األولويات األهم

   والدواء المناسبتوفير العالج -  القطاع الصحي

  

 تزويد المستشفيات الحكومية باألجهزة الطبية الالزمة  -

رفد المستشفيات والعيـادات والمراكـز الـصحية         -

  الحكومية بالكوادر البشرية المؤهلة

  تزويد المحافظة بسيارات إسعاف إضافية -

توفير العالج المناسب والرعايـة الـصحية لـذوي          -

  االحتياجات الخاصة

  حياً باألريافزيادة االهتمام ص -

  

  ).األطفال الخداج(إنشاء حاضنات لحديثي الوالدة  -

مثل أدوية السرطان   . خاصة لذوي األمراض المزمنة    -

  ومرضى الكلى

  .وبشكل خاص أجهزة غسيل الكلى -

من أطباء متخصصين في األعـصاب وممرضـين         -

  .وجراحين

  .تحديداً هنالك نقص شديد بتلك السيارات في القرى -

ـ      - ن أجهـزة وأدوات مـساعدة      وتقديم ما يلـزمهم م

  )العكازات، المقاعد المتحركة، سماعات(

   توفير العيادات المؤهلة في تلك القرى -

  . رفد العيادات الموجودة باألطباء ذوي االختصاص -

   توفير حاضنات في المستشفيات الحكومية -

  تخفيض تكلفة الحاضنة الموجـودة فـي مستـشفى           -

  .الكاريتاس

  القطاع التعليمي

  

  ض األقساط الجامعية وأقساط المدارس الخاصة تخفي-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بناء مدارس جديدة وتوسيع المدارس القائمة بمـا         -

  يتناسب والزيادة الطبيعية في عدد الطالب

  

  . إقامة مدارس حكومية لذوي االحتياجات الخاصة -

  

  

  

  

  

  

  

  

 رفد المدارس بمرشدين مؤهلين وبعدد كافي لتقديم        -

  :الدعم النفسي للطالب

مجانية التعليم الجامعي وطرحت من قبـل الطلبـة          -

  .وخريجي الجامعات الجدد

 توفير صندوق إقراض لمساعدة الطلبـة الفقـراء     -

على مواصلة تعليمهم، وقد طرح هذا الحل من قبل         

عدد من المتطوعين في المنظمات األهلية، معللين       

اقتراحهم هذا بأنه اكثر واقعية ويضمن اسـتمرار        

  .ليميةالمؤسسات التع

 تخفيض األقـساط الجامعيـة مـن قبـل إدارات           -

الجامعات بشكل يتناسب مع اإلمكانيـات الماديـة        

للطلبة واسرهم حيث طرح هذا الرأي مـن قبـل          

أرباب وربات األسر الذين اعتبروه الحل األمثـل        

  . واألقرب للواقع

  .بناء مدارس جديدة في القرى التي تنقصها المدارس -

المالعـب، والـساحات،     بناء مرافـق للمـدارس ك      -

  .والدورات الصحية المناسبة

أن يكون تصميم وبناء تلك المـدارس متناسـباً مـع            -

  .أوضاع تلك الفئة الصحية

 أن تكون تلك المدارس للطلبة الذين ليس بإمكـانهم          -

  .االلتحاف بالمدارس العادية

ــذوي  - أن تكــون المواصــالت مؤمنــة وميــسرة ل

  .االحتياجات الخاصة من والى المدرسة

  . أن ال تتمركز في المدن وتهمل القرى -

 توظيف مرشدين اجتماعيين ونفسيين في المـدارس        -

لتقديم الدعم النفسي للطلبة الذين يتعرضون للضغوط     

واألزمات جراء اعتداءات جنود االحتالل من قصف    

  .للبيوت وقتل
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 تأهيل المرشدين الموجودين فـي المـدارس حتـى          -

مـن الطلبـة ممـن      يتمكنوا من عالج العدد الكبير      

  .أصيبوا بأمراض نفسية

التشغيل وخلـق   

  فرص عمل

  

تشغيل العاطلين عن العمل في إعادة تأهيل البنيـة          -

  التحتية

   خلق فرص عمل لخريجي الجامعات  -

   دعم المشاريع الصغيرة  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   إقامة مراكز للتدريب المهني والتقني-

  

  

  

ة تقديم قروض ميسرة وبفوائد قليلة وبشروط سـهل        -

طبعـاً  . للراغبين من الفقراء بإقامة مشروع صغير     

طرح ذلك لما يواجهه ذوي الدخل المحـدود مـن          

تعقيدات حين التوجه للبنك الخذ قرض وللفوائد التي        

وصفوها بالباهظة التي تفرض عليهم لذلك يطالبون       

  .المؤسسات األهلية بتبني برنامج للقروض

ن علـى  أن يكون هنالك جهة مشرفة ومرشدة للقائمي      -

  . المشروع لتوجيههم الوجهة السليمة

 أن  تقوم السلطة بتوفير مشاريع زراعية ومهنيـة          -

صغيرة تمكن المواطن من العـيش ضـمن الحـد          

  . المعقول

الشباب المشاركون في لقاء المجموعـة المركـزة         -

تحدثوا عن عدم توفر مركز مهني متقـدم يواكـب          

  .التقدم التكنولوجي العالمي

  يالقطاع الزراع

  

توفير سوق للمنتج الزراعي المحلي وحمايته مـن         -

  .المنتج اإلسرائيلي

 تقديم قروض ميسرة للمزارعين لمساعدتهم على       -

  .استصالح أراضيهم وزراعتها

 دعم أصحاب األرض المهدد بالمصادرة من قبل        -

  .سلطات االحتالل والمستوطنين

  …صناعات غذائية- االستثمار بالزراعة -

  

  

  

  

  .الزراعي للمزارعين تقديم اإلرشاد  -

  

  . إقامة آبار ومشاريع للري -

  

  

  

  

  . توفير معدات زراعية -

  

  

فرض المقاطعة من قبل السلطة علـى المنتجـات          -

  .الزراعية اإلسرائيلية التي لها بديل فلسطيني

  . استيراد اللحوم واألغنام من الخارجوقف عمليات -

اقترح المشاركون توجيه الدعم المالي الصحاب تلك        -

  األراضي من قبل السلطة

  . مدهم باألشغال الالزمة لتعزيز بقائهم على أرضهم -

إنشاء مصانع للمخلالت والتعليـب ليـتم اسـتغالل          -

  .الفائض من المنتج الزراعي

  .إنشاء مصانع لأللبان -

  .عصائر الزراعيةإنشاء مصانع لل -

  . تنظيم برامج للتوعية واإلرشاد للمزارعين -

 وزيارة األراضي الزراعية وفحص المزروعـات       -

  .وما إلى ذلك

 إقامة آبار للري في المناطق الزراعية لتجميع مياه         -

  .األمطار واستغاللها في الزراعة

  .ترميم اآلبار القائمة -

مد المناطق الزراعية بخطوط مياه للـري بأسـعار          -

  .خفضةم

 طالب المشاركون الجهات المختصة فـي الـسلطة         -

والمؤسسات األهلية بـان تـوفر لهـم الجرافـات          

والتركتورات والمعدات الزراعية لمساندتهم علـى      
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  . وقف الزحف العمراني -

  

  

  

  

  .االهتمام بتطعيم الثروة الحيوانية -

  

  

  

  

   

  . زراعة أشجار حرجية -

  

  

استصالح واستثمار أراضيهم كونهم غير قـادرين       

  .مادياً على تامين تلك المعدات

حذر المشاركون في المجموعة المركزة من ازدياد        -

ف العمراني علـى حـساب األراضـي        معدل الزح 

الزراعية وطالبوا الجهات الرسـمية بوقـف هـذا         

ومـن خـالل نـشرات      ) 2. بالقانون) 1: الزحف

  .وبرامج التوعية

  بتطعيم األغنام -

  . تقديم  اإلرشاد للمزارع -

  .  ضبط عمليات استيراد اللحوم من الخارج -

  .تخفيض ثمن األعالف -

راعيـة  دعا المشاركون إلى تحريج األراضـي الز       -

والجبلية وزراعتها بالنباتات الرعوية ممـا يحـافظ        

على األراضي ويحسن من بيئة المحافظة ويـساعد        

مربي الثروة الحيوانية من االستفادة مـن النباتـات         

  .الرعوية

ــام  االهتمــــ

بالمؤسسات التي  

ــدمات  ــدم الخ تق

للمتضررين مـن   

  قوات االحتالل

  

خـدمات  تقديم الدعم الالزم للمؤسسات التي تقدم ال       -

  .للجرحى وذوي الشهداء

 إخضاع المؤسسات الحكومية التي تقع على عاتقها  -

مسؤولية العناية بالجرحى وذوي الشهداء واألسرى      

  .للمراقبة والمسائلة

  . إعادة بناء المنازل التي هدمها االحتالل -

توفير مساكن مناسبة ودفع أجرتها لألسـر التـي          -

  .هدمت منازلهم ولم يعد لهم مأوى

  

د المرجعية الرسـمية ألصـحاب المنـازل        توحي -

  .المهدمة

  

  .تأهيل الجرحى مهنياً وتوفير فرص عمل لهم -

  

  

تقديم دعم مالي للمؤسسات األهليـة التـي تعنـى           -

  .بالجرحى وتقدم لهم العالج

  .مد تلك المؤسسات باألجهزة الطبية الالزمة -

  .تعيين مدراء وموظفين أمناء في تلك المؤسسات -

ل في تلك المؤسسات من اجـل       تطوير الكادر العام   -

  .تطوير الخدمة المقدمة

توفير مساكن بديلة ومناسبة لألسـر التـي فقـدت           -

  .منازلها جراء اعتداءات قوات االحتالل

التزام السلطة بدفع أجرة المنازل المستأجرة لتلـك         -

  .األسر وعدم التلكؤ بذلك

 تعيين لجنة موحدة رسمية مهمتها متابعة أصـحاب         -

  . والمتضررة وتقديم ما يلزم لهمالمنازل المهدمة

  . تدريب الجرحى على مهن تتناسب وقدراتهم -

توفير فرس عمـل لهـم فـي الـدوائر الرسـمية             -

  والمؤسسات األهلية
  

  

  مخاوف المواطنين ممن شملهم البحث ورأي الشخصيات التي تمت مقابلتهم بتلك المخاوف: خامساً

 هنالك بعض السلبيات التي تعودوا على وجودها فيما نفذ من مشاريع ومن تلـك               أبدى المشاركون في البحث تخوفاتهم من أن يكون       

  :السلبيات وفقاً للمواطنين

  .يخشى المشاركون من أن تسود المحسوبية وتكون الواسطة هي معيار تقديم الخدمة للمواطن أو حرمانه منها .1

  .صهم الخبرة الكافيةالخشية من أن يشرف على ما قد ينفذ من مشاريع أشخاص غير مؤهلين وتنق .2

  .يخشى المشاركون من أن تستجيب هذه المشاريع لشروط الجهات الممولة اكثر من استجابتها الحتياجات المواطن .3
  

  .أما الشخصيات األربعة التي التقاها فريق البحث فقد أكدت على واقعية ومنطقية تلك التخوفات وان لها أساس ولم تأت من فراغ
  

  اركينتوصيات المش: سادساً
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  .أن تعمل المؤسسات بصورة تكاملية من اجل تقديم خدمة افضل للمواطن •

  .تشكيل مجموعات ضاغطة على صانعي القرار في السلطة ألخذ احتياجات الفقراء والمهمشين بعين االعتبار •

  .إنشاء اتحادات وتعاونيات فاعلة في كل القطاعات للعمل على تامين احتياجات كل قطاع •
  

  .الشخصيات األربعة التي تم لقائها على مستوى المحافظة في التوصيات لكل قطاعآراء : سابعاً

  :القطاع الصحي •

بالنسبة لتوفير األدوية لذوي األمراض المزمنة نهي أمر ملح وضروري، حتى قبل االنتفاضة ولكن ازداد إلحاحـاً                  .1

 ولنقص موازنة هذه الوزارة، كمـا أن        خالل االنتفاضة، وهذا النقص يعود للعجز المالي الذي تعانيه وزارة الصحة          

  .غياب التخطيط السليم والرؤية الواضحة وسيادة الفوضى لها دورها في تكريس هذا النقص

  .تزويد المستشفيات الحكومية باألجهزة الطبية الالزمة .2

افظة الـصحية   تشهد مرافق المح  : رفد المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية الحكومية بالكوادر البشرية المؤهلة         .3

  .نقص بالكوادر الطبية المتخصصة، مثل أطباء القلب، وأطباء األعصاب، والسرطان، والممرضين المؤهلين

  .هنالك نقص : تزويد المحافظة بسيارات إسعاف إضافية .4

  .توفير العالج المناسب والرعاية الصحية لذوي االحتياجات الخاصة .5

 القرى من نقص شديد في الرعاية الصحية فالعيادات فيها ال تتوفر بها             تعاني: زيادة االهتمام صحياً بسكان األرياف     .6

  .األدوية، وتفتقر لألطباء من ذوي االختصاص

  

  :  القطاع التعليمي •

  .وأقساط المدارس الخاصة. تخفيض األقساط الجامعية .1

شكلة في بعض األحيان تكمن في      الم: بناء مدارس جديدة وتوسيع القائم منها بما يتناسب والزيادة الطبيعية في عدد الطلبة             .2

  .عدم توفر قطع األرض لبناء تلك المدارس عليها

  .أمر مهم بشرط أن ال تكون تلك المدارس على أساس عزل تلك الفئة: إقامة مدارس حكومية لذوي االحتياجات الخاصة .3

 في كل مدرسـة مرشـدين       من المهم أن يكون   : رفد المدارس بمرشدين مؤهلين وبعدد كاف لتقديم الدعم النفسي للطالب          .4

نفسيين واجتماعيين خاصة في ظل الضغوطات التي يتعرض لها الطلبة هذه األيام، ويجب توسيع دائرة اإلرشاد لتـصل                  

  .إلى أهالي الطلبة وكذلك يجب العمل على تطوير قدرات المرشدين وتأهيلهم
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  : التشغيل وخلق فرص عمل •

من المهم أن تكون المشاريع ضد البطالة فيها بعد تنموي ومنتجة،           : بنية التحتية تشغيل العاطلين عن العمل في إعادة تأهيل ال        .1

  .والعودة للزراعة واألرض من أهم العوامل التي تحد من البطالة

البطالة في صفوف الخريجين تعود لغياب التخصصات فـي الجامعـات الفلـسطينية             : خلق فرص عمل لخريجي الجامعات     .2

 مما يبقي حالة النقص في بعض التخصصات قائم في نفس الوقت يضخم عدد الخريجين               وانحصارها في مجاالت محدودة   

  .في المجاالت األخرى، واألمر بحاجة إلى تخطيط سليم لتوجيه الطاقات البشرية

المشاريع الصغيرة من شأنها حل الكثير من المشاكل للفقراء وألبناء الطبقة الوسطى إن أخـضعت          : دعم المشاريع الصغيرة   .3

  .راف جهات مختصة في كل مجال، مع ضرورة التركيز على المشاريع التي تسهم في تامين االكتفاء الذاتيإلش
  

  :القطاع الزراعي •

من المفيد تفعيل المقاطعة الـشعبية والرسـمية        : توفير سوق للمنتج الزراعي المحلي والحماية من المنتج اإلسرائيلي         .1

ي، وعلى وزارة الزراعة بذل جهد اكبر في هذا الجانب من خـالل فـتح               للمنتجات اإلسرائيلية التي لها بديل فلسطين     

أسواق عربية وأوروبية أما المنتج الزراعي الفلسطيني، كما أن المزارع بإمكانه زيادة جودة منتوجه حتى يكون قادر                 

  .على المنافسة من حيث الجودة والسعر

قتصاد وتوفير فرص عمل وحل جزء كبير مـن مـشاكل           من أهم القضايا التي ستسهم بدعم اال      : االستثمار بالزراعة  .2

  .القطاع الزراعي هو االستثمار بالزراعة والصناعات الزراعية

من المهم ان تقوم وزارة الزراعة والمؤسسات األهلية بدورها في هذا الجانـب،             : تقديم اإلرشاد الزراعي للمزارعين    .3

  .وبأسس الزراعة الحديثة يجعلهم بشكل دائم عرضة للخسارةحيث أن افتقار المزارعين للخبرة الكافية وعدم معرفتهم 

هنالك مؤسسات تعمل في هذا الجانب ولكن المطلوب من المزارع أيضا المحافظة علـى              : إقامة آبار ومشاريع للري    .4

  .اآلبار وان يبذل الجهد الكافي لترميمها

حتالل حيث أن البلد وطـوال سـنوات        هذه المشكلة سببها اال   : وقف الزحف العمراني على حساب األرض الزراعية       .5

خضوعها لما يسمى باإلدارة المدنية كانت تشهد حالة من الفوضى في كافة المجاالت، فنحن بحاجة لقوانين ملزمـة                  

  .ولوعي من قبل المواطن
  

  االهتمام باألسر التي تضررت من قبل قوات االحتالل •

من المهم االهتمام باألسر الفلسطينية بشكل عـام        : شهداءتقديم الدعم للمؤسسات التي تقدم خدماتها للجرحى وذوي ال         .1

وبتلك الفئة بشكل خاص، لذا فمن المهم تنسيق الجهود بين المؤسسات األهلية والحكومية من اجل توزيع المسؤوليات                 

  .والجهود والتمويل بين تلك المؤسسات

حى وذوي الـشهداء واألسـرى للمراقبـة        إخضاع المؤسسات الحكومية التي تقع على عاتقها مسؤولية العناية بالجر          .2

من المهم أن تعمل كافة المؤسسات الحكومية واألهلية بطريقة واضحة وبشفافية عالية أما المسائلة فهـي                : والمسائلة

مطلوبة في كافة المؤسسات وان كان هنالك خلل محدد فمن الضروري التحقيق فيه وعالجه ومحاسـبة المـسؤولين                  

  .عنه

عدم بناء تلك المنازل حتى اآلن يعود للـضغوط التـي تفرضـها أمريكـا     : ل التي هدمها االحتالل إعادة بناء المناز   .3

  .وإسرائيل على السلطة، ولكن هنالك غياب للموقف الشعبي والعمل التطوعي في هذا الجانب يجب تفعيله

  .رامة المواطنمن المهم تامين تلك المنازل بما يحفظ ك: توفير مساكن مناسبة ألصحاب المنازل المهدمة .4

المفروض ان تكون هنالك جهة مخولة وللبـت فـي مـشاكل            : توحيد المرجعية الرسمية ألصحاب المنازل المهدمة      .5

أصحاب تلك المنازل ولكن في هذا الصدد المماطلة والتهرب من المواطن أمر غير مبرر أما البلديات فيقتصر دورها 

  .قديمة للمنزل المهدوم بدون رسومعلى استخراج رخصة بناء بالمواصفات والمقاييس ال

هذا اقل ما يمكن أن يقدم للجرحى حتى يتم حفظ كرامتهم والحد مـن              : تأهيل الجرحى مهنياً وتوفير فرص عمل لهم       .6

  . التعامل معهم بلغة العطف وأسلوب الشفقة
  

  :الحاالت الدراسية: ثامناً
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  الحالة الدراسية األولى: أوال

لها امرأة بالخمسين من العمر تسكن في أحد مخيمات المحافظة، األبناء على مقاعد الدراسة، دخـل                أسرة مكونة من خمس أفراد تعي     

 شيكل تتقاضاه األم من عملها كآذنة في إحدى المؤسسات التعليمية، تعاني األم من مرض السكري، وتعاني ابنتها من                   1000األسرة  

  .يتكون من غرفتين ومطبخإعاقة حركية، تسكن األسرة في منزل متواضع جدرانه رطبة 

  :وعند سؤالنا لربة األسرة عن االحتياجات الطارئة، كانت إجاباتها كما يلي

  .أهم ما تحتاجه كأسرة فقيرة هو توفير المأكل لها وألبنائها، حيث تجد صعوبة في تامين نفقات الغذاء ألسرتها .1

  توفير الدعم المالي لألسر الفقيرة وبمخصصات ثابتة  .2

  إقامة مصانع لأللمنيوم، والقماشفرص عمل مثل  .3

  تخفيض أسعار السلع االستهالكية .4

  إقامة جمعيات استهالكية .5

ويالحظ أن هذه الحاجات جميعها تتمحور حول نقص وعدم كفاية الدخل حيث أن تلك األسرة تعاني من محدوديـة الـدخل                     

  .خروتنفيذ أي حل من تلك الحلول سيساهم بتحسين مستوى معيشة األسرة بشكل أو بآ

رفد مستشفى بيت جاال بكوادر طبية مؤهلة وذات خبرة، حيث ان المواطنون يعانون من سـوء الخـدمات الـصحية                     .6

واإلهمال الطبي في تلك المستشفى، مما يضطرهم للجوء للمستشفيات الخاصة مما يستنزف دخل األسرة الفقيرة، أو أن   

 هذا المستشفى الحكومي الوحيد في المحافظة او يبقى بال          اإلنسان الفقير أما أن يرضى بالرعاية الصحية الوضيعة في        

  .عالج ان لم يكن بمقدوره التوجه للعيادات والمستشفيات الخاصة

طالب االبن والذي يستعد المتحان التوجيهي هذا العام بان تكون في المحافظة مراكز للتدريب      : التدريب المهني للشباب   .7

  . من ذوي التوجه الصناعي مهنياًالمهني متطورة لتساهم في إعداد الشباب
  

إما المخاوف التي عبرت عنها ربة األسرة تجاه ما قد ينفذ من مشاريع فهي عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعـدم                       

  .وصول الخدمة لمستحقيها
  

  :ثانياً الحالة الدراسية الثانية

له بسبب مرضه وجراء الحواجز واإلجراءات العسكرية اإلسرائيلية         عام فقد عم   52أسرة فقيرة من إحدى مدن المحافظة رب األسرة         

 عـام هـي     42مريض بالسكر ويعاني من آالم في الظهر، وضعف في النظر درس للصف السادس االبتدائي، أما الزوجة فعمرها                  

  .األخرى درست للصف السادس االبتدائي، تتكون األسرة من األب واألم وأربع أطفال
  

  :وفقاً ألفراد تلك األسرةالحاجات الملحة 

  توفير المواد التموينية، حيث تحدثت ربة األسرة عن بعض األيام ال يتوفر الطعام في البيت .1

  .المساعدة في تسديد أجرة المياه والكهرباء .2

  توفير أقساط للتعليم الجامعي ومساعدة الطالب الفقير في اجرة المواصالت .3

  دعم األبناء نفسياً .4

  تامين صحيرعاية صحية مناسبة و .5

  فرص عمل، مثل بناء وحدات سكنية .6

  .متنزهات وحدائق عامة .7
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  1الحالة الدراسية 

  

  الساعة الثالثة والنصف, 14/10/2002بيت ساحور االثنين

  

تفاضـة خلقـت    وضـع االن  ( توجهنا الى البيت وقمنا بالتعريف باسخاصنا وبالجامعة وبالهدف من الدراسة واستهل الباحث الحدبث            

  اوضاع اقتصادية صعبة على الناس واحنا اليوم اجينا لحتى نسمع منكم عن الصعوبات اللى بتواجهوها بحياتكم واحتياجاتكو كاسرة،

 شيكل مثال بدنا نعرف منكو شو اهم الكو لصرف هذا المبلغ ، حابين نسمع شو احتياجاتكو                 1000الفكرة انو لو كان عندتا      : الباحث  

يجي المؤسسات تعمل مشروع بالبلد يكون عندها فكرة عن احتياجات السكان في كل القطاعات ، زي ما حكينا الدراسـة                    عشان لما ت  

تابعه لمركز دراسات التنمية في جامعة بير زيت واحنا في بيت لحم الصحيح بدنا نستفيد من معلوماتكو حتى تقدر نقدر مع بعـض                       

  يكو كاسرة تفضل يا عميشو احتياجاتنا ، في االول حابين نتعرف عل

 سنة بشتغلش ومعي سكري والم في ظهري ونظري ضعيف درست لحد سـادس  52انا اسمي فايز عبيد حواري عمري     : المبحوث  

  ابتدائي

  زمان الك بشتغلش؟: الباحث

  واهللا الي سنتين ، يعني قبل االنتفاضة بشوي: المبحوث 

  اول شو بقيت تشتغل؟: الباحث

بس : وقاطعه اسامه   ....... بنا ، ما انت مش عارف ، ما انا بقيت في عمان قبل ما اجي هان ومعيش هوية                 عامل في ال  : المبحوث  

  )واشار الى السيدة بيده(خلينا نتعرف على باقي االسرة 

 سـنه،  15 سنه درست للصف السادس االبتدائي وربت بيت وعند ولدين وبنتين محمد             42انا اسمي حنان شعيبات عمري      : المبحوثة

 سنوات هـو الـصحيح الزم       5 سنين في صف رابع ومحمود       10 – سنه في صف ثامن ، مروه        13في الصف العاشر ، مجدولين      

  يكون في الروضة بس ظروفنا المادية تسمحش انو ندخلو الروضة 

  طب فش حد بشتغل ؟: الباحث

  نتفاضة فش شغل  سنين ، وصحتي بترجع لورا ، وانت شايف في اال10انا السكري معاي من : المبحوث 

احنا قاعدين في الدار باالجار يعني زي ما انت شايف في غرفة وحدة قسمناها قسمين ، االوالد والبنات بينامو في نص                     : المبحوثة  

  وانا والزلمه والصغير بنام في النص الثاني ومطبخ وحمام زي ما انت شايف 

  مين بدفع اجرة الدار؟: الباحث 

   شيكل اجار بيت ومي وكهربا ، اوقات اهل الخير بدفعوا عنا المي والكهربا 4000ر علينا لحد هلحين الشؤون، ومكسو: المبحوث 

  طب مصاريفكو اليوميه كيف يعني؟: الباحث 

  ما بنعرفش النو فش دخل: المبحوث 

  من اهللا الكريم بيعطي ومن االجاويد بندبر حالنا : المبحوثة

احنا من نفس الوسط حتى احنا متحيزين اكثر للناس اللي زينا، بهمنـا انـو يكـون                 هي معلش الظروف صفت صعبه ، و      : الباحث  

  صوتكوا مسموع ، واحنا من خالل عالقتنا بالمؤسسات بنقدر نوصل صوتكوا واحتياجاتكوا 

 تقـول    شهور، يعني زي ما    3فش حدا بشتغل وعايشين على المساعدات اللي بيجي من هان وهان، والوكالة بعطونا كل               : المبحوث  

  معاش شهري بندفعوا اجار مي وكهربا ، واللي بيجي من الشؤؤن بندفعوا اجار الدار

  يعني بتدبرو اموركو وفق االشي المتوفر : الباحث

  انتو من الدهيشة ، واهللا انا اللي اصحاب كثير في الدهيشه     : المبحوث 

  الباحث، حكيتلي زمان الك ما بتشتغلش

 ارجعت وطلبت هويتي وما     1997ه ، انا طلعت زمان واليهود سحبوا هويتي وسكنت االردن وبعدين في             اللي حوالي فتر  : المبحوث  

اعطونيش واشتغلت سنه واحدة ويعني   كنت عامل، وبعدين لما كنت احاول اشتغل كانوا يعرفوا عني انـي مـريض مـا كـانوا                         

  وني ، وبدل ما اصير بمشكلة بصير باربع مشاكليشغلوني، وانا بخاف اروح اشتغل في اسرائيل النهم لو زقطوني بيرحل

  طب لو بدنا نسال عن الخدمات اللي انتوا بتتلقوها، انت كمريض وين بتروح: الباحث 

  انا بتعالج في دار خمشتا واوالدي باخدهم على الوكالة : المبحوث 

  وين بيدرسوا ؟: الباحث 
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  في مدارس الحكومه: المبحوث 

  في تأمين صحي ؟: الباحث

  نعم وبنتعالج في مستشفى الحسين: لمبحوث ا

  التأمين بيغطي كل االسره ؟: الباحث 

  آه ، كل اوالدي مسجلين:المبحوث 

بدنا نسأل عن الخدمات في المجال الصحي، زي ادويه وعالج ومعامالت، هل بتشعر انو العالج الللي بتقـدموا الوكالـه                    : الباحث  

  كافين 

  وصات سكري ودم ، وفي دكتور مسؤول عن السكري والضغطنعم بيعطوا ادويه وفح: :المبحوث

  كل قديش بتروح؟: الباحث 

  مره في الشهر ، والمعاملة كويسة: المبحوث 

  يعني فش غلبه: الباحث 

  أل بس لما بيكون الدوا موجود بيعطوني اياه، ولما بيكونش عندهم بشتري من برا: المبحوث 

  طب نفس السؤال عن الحسين : الباحث

  حاليا ا ما بنروحش على الحسين ، بس مره روحنا النو انكسرت ايدو للولد     : حوث المب

  انا روحت على الحسين وساولي فحوصات : المبحوثة 

  وبعدين شو كمان ؟: الباحث 

  وبعدين عادي : المبحوثة 

  لما هي ساوت فحوصات النوكان عندها دود وهنا ضحكت مجدولين بصوت عالي: المبحوث 

  طب الولد لما انكسرت ايدو ؟: الباحث 

  واهللا جفصنوا ايدو : المبحوث 

  شو تقييمك للمعامله؟: الباحث 

  بس انا مرتاح الهم ولمعاملتهم. انا ما جربت الحسين، بيجوز في ناس جربت : المبحوث 

  االدويه ؟: الباحث

  عادي يعنيانا ما اخذت من الحسين بس من الوكالة بس جربتهم في تقارير طبية و: المبحوث 

  شو راي ام محمد في العالج في الحكومه؟: الباحث 

في نقص في العنايه ، عندي انا حساسية ، بلقاش دوا الحساسية ، باشتري الدوا من برا االدوية الغالية بجيبوهاش وابنـي                      : المبحوثة

 فش عندهم دواه اشي خفيـف زي         شيكل  ومع هيك اشتريتو من برا، بس مرض ثقيل          50صابتوا عدوى في راسه ، كلفني الشامبو        

  رشح ولوز في دوا 

  ؟:والمعامله : الباحث 

  المعامله مليحه وكويسة: المبحوثة 

  بتشعري انو في دكاتره مختصين لالمراض ن يعني المريض بيكون متأكد انو بيوخذ العالج الالزم ؟: الباحث 

  اه في : المبحوثة

  والوكالة؟: الباحث 

على بنتي مجدولين عشان    ) مركز طبي خاص    (وبدفع لمستوصف دير الروم     . لدوا الغالي بشتريه من برا    نفس االشي ، ا   : المبحوثة  

  بتشكي من عينيها ، بس في االخر بين معها الجيوب ، وبشتريلها الدوا

  الشؤون االجتماعية شو بيصرفا مخصص شهري وال مواد عينيه؟: الباحث

 12عن الدفع من عشره ل احد عشر شهر، يمكن آخر مره اعطـوا فـي شـهر                  أل معاش شهري ، بس الهم متأخرين        : المبحوث  

  ولما بيصير توزيع مونه بيعطونا زينا زي هالناس2001/

  قديش بيصرفولكوا مخصص شهري؟: الباحث

  شهور ما اخذناش10والنا .  شيكل النا كل شهر300بيصرفوا : المبحوث 

  فش انتظام في الدفع؟: الباحث
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يعني حتـى فـي     ) وهنا تنهدت حنان وأضافت     ( االشي اللي كسرنا مع صاحبة البيت وخلت الديون تراكم علينا           اه وهذا   :  المبحوثة

  شهر رمضان تيجي تتطلب من من الصدقات اللي بتيجنا من الناس

  يعني بدي احكيلك الحال على اهللا: المبحوث 

  طب ام محمد انت بتروحي على الشوون؟: الباحث 

  د بيروحأل ابو محم: المبحوثة 

  في احترام لكرامة الشخص؟: الباحث 

في احترام ، النو الموظف ما الو عندي اال سؤال اجت الشيكات وال ما اجتش ، سؤال ورد جواب، النوا االشي بيجي من           : المبحوث

يرفعها للمسؤولين  عند الكبار ، الموظف شو بيدو، احيانا بيجي ناس بيعملوا مشاكل بس هاذ موظف ، ما عليه اال يمسك هالتقرير و                    

  والمسؤولين في ايديهم كل اشي 

  طب انت بتشوف انو الك حق توخذ من الشؤون؟: الباحث 

  طبعا النو انا مريض وفش معيل الوالدي وهذا حقي انو السلطه تساعدني : المبحوث

  ما حصلتش معك مواقف بايخه مع الموظفين؟: الباحث 

ع ناس ، انو الناس بيتفكر انو الموظف واقـف ضـده بـس الموظـف بيرفعهـا                  أل انا ماحصلش معي ، في بتصير م       : المبحوث  

  للجهاتاالعلى والجهات هذه هي اللي ببتصرف 

  بتشعر انو المبلغ اللي بتعطيك اياه الشؤون كافي ؟: الباحث 

  أل مش كافي : المبحوث 

  قديش بتشعر المبلغ الزم يكون حتى يغطي احتياجاتهم؟: الباحث 

  بعرفش: المبحوث 

  ام محمد قديش انتو بتحتاجوا حتى تعيشوا بمستوى معقول ، زي تعليم اجار بيت  واكل وشرب؟: الباحث 

  بالنسبه يعني الجار الباص بيروحوا على المدرسة     : المبحوثة 

  بشكل عام قديش بتشوفي الدخل الزم يكون؟: الباحث 

 700كل ،  ، ما احنا بدون مروحه ما بنقدر نقعد، يعني حوالي               شي 150 شيكل مي وكهربا       90 شيكل اجار بيت و      400: المبحوث  

هيك انا احتياجي اقل اشي     .  شيكل 1200يعني كلها   .  شيكل اكل في الشهر      600 شيكل في اليوم ، يعني بدك        20شيكل واكلك خليه    

 دينار اجار البيـت واحيانـا       80 شيكل منها اجار بيت وكهربا ومي واكل ، بندفع           40 يوم بيطلع    30 شيكل لما بتقسمها على      1200

  بيوخذوا منا بالشيكل 

   مناسب وال كثير1200 شيكل الباقي ، طب حنان انت بتشوفي 800 شيكل اجار بيت  و 400شيكل يتدفع منهن 1200: الباحث

لي  يكمـل   شيكل مناسب، يعني بناتي بيطلبوا شغالت للمدارس ، ابني محمد في صف عاشر وكاتله حا           1500انا بشوف   : المبحوثة  

  تعليموا وهو حاس حالوا انو بدو مصاري، بحس انو نفسيتوا بدها مصاري

  عندو توجه لترك المدرسة؟: الباحث 

  أل انا مش راضية، : المبحوثة 

  بيشتغل هو بعد الظهر ؟: الباحث 

وال ، بسكوت لخواتوبـساهم  احيانا بيشتفل ، يعني شغالت خفيفه ، بيطلع مصروفه ، باحزن عليه ، بيجيب شغالت زي ك: المبحوثة  

  اشي انو  يدرس ويكمل واتا بتابعوا في المدرسةوبسأل عنو المدير

  ببتعاملوا مع مؤسسات اخرى غير الشؤون والوكالة ؟: الباحث

  لجنة الزكاة بتعطينا كوبونات، بس انا بيكون علي دين للدكان فبعطيها الكوبون سداد للدين: المبحوثة 

   على التعليم وخدماتو ؟لو بدنا نيجي:  الباحث 

  التعليم جيد : المبحوثة 

  طب شو رأي مجدولين؟:  الباحث

  االجتياح عطلنا كثير ، وصرنا نداوم جمعه واحد : المبحوثة 

  الباحث ؟ بتشوفي انو برنامج التعويض بيضغطكو؟

 النفسي الي بنمر فيـه، زي اليـوم         اه صاروا يعطونا امتحانين ورا بعض في اليوم وساووا اسر صفية تحي عن الضغط             : المبحوثة  

  ساوولنا هيك 
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  في مرشدين نفسيين ؟ وكيف معاملتهم : الباحث

  مليحه : المبحوثة 

  ببتغلبوا في دفع االقساط ؟: الباحث 

  أل الشؤون بتدفع عنا : المبحوثة 

  ببتغلبوش في التعليم : الباحث 

المس طلبت من البنـات بـدلتين       )السنه الماضيه   ( ش نجيبها يعني العام     أل بس يعني احيانا بيطلبوا االوالد شغالت بنقدر       : المبحوثة

  رياضة وقالت ان و اللي بتجيبش بخصم من عالماتها وانا روحت اجد زيتون مع ناس عشان اوفر البدلتين والحمدهللا مشت

  طب الكهربا شو رايكو فيها؟: الباحث 

  ا قالو النا بندفعاحنا في عداد عند الناس اصحاب الدار ، شو م: المبحوث 

  طب كيف انتظام الكهربا؟: الباحث 

  أل منتظمه ، بتقطعش كثير: المبحوث 

  بتشوفوا انو الكهربا غاليه ؟: الباحث

  انا باسمع انها غاليه: المبحوث 

  وانت ام محمد شو رايك؟:الباحث 

  اه غاليه: المبحوثة 

  في تلفون؟: الباحث

  ال: المبحوثة 

  ثالجه ، غساله ؟في تلفزيون ، :  الباحث 

  المروحه والثالجه جابولنا اياهن اهل الخير والتلفزيون جيبتوا معاي من االردن : المبحوث

  بدي احكي شكله غريب، طب خلونا نحكي عن البنية التحتية ، زي المجاري: الباحث 

  المجاري فش بس بدهم يعملوا: المبحوثة 

  شو في خدمات بتتلقوها كمان ؟: الباحث 

  من الوكالة والشؤون وزكاة بيت ساحور:  المبحوث 

يعني لجنة زكاة بيت ساحور نقصت علينا كوبونات ثنين النه زي ما تحكي في ضغط عليهم  زادو المحتاجين وقل  الدعم : المبحوثة 

  ، يعني الصحيح ابو اسالم اللي في الزكاه اهللا يجزيه كل خير بيساعدنا كثير

  للخدمات اللي بتقدمها المؤسسات، شو الطريقة اللي بتحصلوا فيها على الخدمات زي خدمات  ؟بانسبه المكانية الوصول : الباحث

لما وصلنا من االردن كنا احسن من هيك كان بشتغل   وبعديها مرض  انا رحت بنفسي على بيت ابو اسالم اللـي فـي                    : المبحوثة  

  لجنة الزكاة  وجازاه اهللا كل خير واخذت ابني وهو رضيع 

  ... رحتي على دار ابو اسالم:الباحث

  حتى لما شافوا ابني وشافني حكى لي توكلي على اهللا يا اختي وسجلوا اسمنا في اللجنة : المبحوثة

  هذا واجب وحق الكم : الباحث

  اهللا حتى في االعياد بتذكرنا وبحن علينا  : المبحوثة

  طب كيف  وصلتوا للشؤون  ؟: الباحث 

وحكيتلوا انو جوزي ) م( شهور عند اهلي ، روحت على موظف في  الشؤون ، اسمه 5 وقعدت انا كان جوزي في عمان: المبحوثة  

مريض بالسكري وبشتغلش ، مش بسهوله تعرفت علينا الشؤون، ونزلوا زارونا على بيت اهلي وقالوا لما بيجي رب االسـره مـن                      

  عمان بنشوف  ولما اجا جوزي من عمان      

   لحد ما استجابوا لطلبكوا قديش المدهمن وقت الزياره : الباحث 

   شهور وانا براجع6: المبحوثة

  طب شعرتي انو صعب ؟: الباحث 

  واهللا ان عندهم كنت ابكي: المبحوثة 

  طب شو الصعوبه ، شعرتي انهم بماطلوا؟: الباحث 
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خ (احد بالشؤون بنعرفو اسمه الموظف ما كانش مليح معنا حكالي جوزك مريض بيقدر يشتري حبوب فانا روحت على و: المبحوثة 

  هو كان بيعرف بحالتنا وسهل مهمتنا )ع 

  شعرتي انو الموظف م مش مصدقوا :الباحث

  اه هيك اشي: المبحوثة 

  بس هو حكا  لو انو كل حدا بدو يجينا عالشؤون نساعدوا كان بنخلصش: المبحوث 

  شو شعرتي ام محمد كلمات كانت قاسيه عليكي ؟: الباحث 

   لما حكا بيروح يشتري حبوب وبتعامل بجفاصه، وشعرت انو بدوة يحكي انتوا مش بحاجه:المبحوثة 

  طلبوا يشوفوني في الشؤون يوم االثنين ، ولما رحت عندوا غير كل فكرته عني وشاف التقارير: المبحوث 

  حاكي معاه زي ما تقول اقتنع) خ ع (   وكان

  لما انكسرنا في اجار الدار    :  المبحوثة 

   شهور من تقديم الطلب اجت المساعده6احنا كنا مقدمين للمساعده وبعد : مبحوث ال

  لما اجو على العنوان صاحبة البيت اللي ساكنين عندها وحكت معه عن حالنا وبعدين مشت القضيه: المبحوثة 

  واجهتوا مشكلة في تسجيل اوالدكوا في المدارس؟: الباحث 

  ال فش مشكله: المبحوث 

   وكالة الغوث ، انتو بتوخذو منها مساعدات ، في مشاكل في الحصول على المساعدات؟طب: الباحث 

أل فش مشكله ، واجت المساعده بعد سنه وست شهور، ما هو كان الموظف حاط االوراق هان ومش وطلعهن عالخليـل           : المبحوث  

  المسؤول ودا الطلب بايدوا على الخليلولما راجعت بين انهن بالجرار وبعدين طلبوا اوراق جديدة والطريق صارت صعبة و

  شو اكثر خدمه بتواجهوا فيها مشكله ؟: الباحث 

  احنا حسب طروفنا لما يتير مساعدات بنروح : المبحوث 

  يعني بتعرف بالمؤسسات؟: الباحث 

  أل: المبحوث 

  يتعرفي ام محمد بطبيعة المؤسسات واختصصاتها؟: الباحث 

في وحده لئيمه توجهت واعطتني مره او مرتين مع انو جارتي توصيها وتحننهـا علـي وتغبـرت                  اه في في الكاريتاس     : المبحوثة  

  الموظفة واجت  وحده جديده ما ساعدتنيش بالمره 

  غيرالكاريتاس؟: الباحث 

  ما اعرفتش غير الكاريتاس: المبحوثة 

  قات اللي بتواجهوها بالحصول على المساعده \شو االعا: الباحث 

  ؤسسه والها طلباتهاكل م: المبحوث 

  يعني شو ؟: الباحث 

  في مؤسسه يتطلب هويه ، شو بتشتغل ، بتسأل اذا انت بتوخد من محل ثاني : المبحوث 

   سنين وكانوا والدي بحاجه وطلبت واعطتني مالبس مره مرتين بمساعدة جارتي3اجت باحثة قبل : المبحوثة 

  بتشوفي انو المؤسسات بتصدقيش: الباحث 

   بيقولوا ما فش ، روحوا عا الشؤون ، بقولهم انو الشؤون بتدفع اجار البيت :المبحوثة

  لما بتحصل على خدمه  شو المشاكل اللي بتواجهها: الباحث 

مثال في طائفية في التوزيع ، زي مثال لما بروح على جمعيةمسيحيه بقولهم انا معتاز بيقوال                / كل انسان بواجه مشاكل ،    : المبحوث  

  نة الزكاة وكل مؤسسه الها برنامجهاانت تابع للج

  في مشاكل في برامج المؤسسات؟: الباحث 

  طبعا كل منطقه مسؤول منها ناس:المبحوث 

  بيتشوف انو بنقصهم النزاهه: الباحث 

  المبحوث بتقدرش تحكم

  وجود مؤسسات طائفيه بحد من الخدمات المقدمه للي زيكو؟: الباحث

  دد الناس المحتاجينطبعا ما تنساش ارتفاع ع: المبحوث 
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  بتشوفوا في صعوبه على المساعده هذه االيام؟: الباحث 

  لما نقصت علينا الكوبونات نقصت على الجميع ) الزكاه ( اه يعني اللجنه : المبحوثة 

  ليش نقصوا؟: الباحث 

معيه حسب ما بيجيها بيجوز انـا       احتمال كثرة الناس المحتاجه وقلة المصاري بالنسبه للمؤسسات الها برنامجها ، كل ج            : المبحوث  

بعطوني حصه او ما بعطوني بس احنا بنقول وين ما في مساعدة بنروح الها ما انت شايف اللي بتقدموا لجنة الزكاة ما بكفيش واحنا                        

  اسره بدها مصاريف

  مجدولين شو بتساوي بعد المدرسه؟: الباحث 

  كنا بنروح رحل وهلحين فش:المبحوثة 

  في انشطه في المدارس: الباحث 

  الما فيش يعني انا بروح ادرس وباشوف التلفزيون وبروح على دار سيدي وبس: المبحوثة 

  فش حدائق في بيت ساحور؟: الباحث 

  أل فش: المبحوثة 

  انت بتخافي من القصف ؟: الباحث 

  ال عادي ، اول اسبوع كنت بخاف وكنت بنام عند دار سيدي: المبحوثة 

  بتحلمي بالليل مجدولين؟: ثة الباح

  ال بس اختي مروه بتحلم:المبحوثة 

  مروه شو بتحلمي؟: الباحثة 

  بحلم ان اليهود  بيضربوني وبطخوا : المبحوثة 

  مجدولين شو رايك في اللى بيساووا المرشدين في المدرسه: الباحثة 

  جمعونا وحكوا النا عن االوضاع اللي بنمر فيها: المبحوثة 

  بيحطكوا اشي مهم ؟: الباحث 

  أل تافه النهم بيعيدوا وبزيدوا في نفس الكالم :المبحوثة 

  طب شو بحكوا : الباحث

  بحكوا عن التعاون : المبحوثة 

وكمان عن النظافة وعن القصف ومحدش مهتم ومرة بحضرونا فيلم عن القصف وعن المدرسة واذا قصفونا شو بنـسوي     : المبحوثة

  اف اولي بس هم مرضوش هنا كان في استراحة وشرب فنجان قهوة مع االسرة احنا طلبنا منهم دورات اسع

  ان شاء اهللا بتقدروا تساعدونا : المبحوث

  احنا دراسة فقط : الباحث

  مجدولين شو بتشوفي على التلفزيون : الباحثة

  اكثر على قناة فلسطين على القصف وهيك اشي امبارح عشان مات شهيد كان اخوي معصب: المبحوثة

  : شو اذا ممكن تساعدونا : المبحوثة 

  الصحيح احنا هان مش للمساعده لكن اذابيصير فرصه ممكن نساعدكوا: الباحث 

 دينار استبدلوها بكوبونات وبعدين النو مكسور علينـا لـصاحبة           50بيقدما مواد تموينية زمان ما قدموا كل شهر بيعطونا          : المبحوثة  

  الدكان بنسدهن 

  ا: ر بيعطونا لما بتوف: المبحوث 

  بتصلكوا المعونه للبيت وال انتو بتروحو بتوخذوها ؟: الباحث 

   الشهر عليهم 5أل بنروح كل : المبحوثة

  شو بتطلبوا من المؤسسات ؟: الباحث 

  يساعدوا الناس: المبحوث 

من زمان بيقولوا الهم انتوا مش      احيانا هذه المؤسسات بتجرح الناس ، خصوصا العمال اخوتي مثال الهم قاعدين عن الشغل               : المبحوثة

  بحاجه

  زي شو مؤسسات؟: الباحث 
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  هي ما بتروحش عالمؤسسات ، انا بروح على المؤسسات: المبحوثة

  زي ايش؟: الباحث 

المبحوث زي الجمعيه االنطونيه، قالوا الي ما في الك مساعده النه انتوا بتوخذوا من الشؤون لغابة امبارح قدرت ادبر مساعد اللغـة                      

  نجليزيه لبنتياال

  طب انتو كاسرة ، شو االحتياجات االكثر طارئه؟: الباحث 

  اجار البيت: المبحوث 

  شو االشي االكثر الحاحا : الباحث 

  المونه والكهربا واجار البيت والمي ، يعني الواحد فينامش كل يوم بيروح بيشتري قميص وال بنطلون: المبحوث 

  ت مؤسسه وقالت بدها تساوي مشروع تخدم فيه الناس بشكل عاملو بدنا نطلع بشكل عام اج: الباحث 

االسره محتاجه الشياء غير الطحين والرز يوفروا تغذيه مناسبه حتى ما يمرضوا االطفال انا عند \توفير الغذاء للناس النه ل: المبحوثة 

 خلصت توجيهي والثنتين مش قادر يوديهن        افراد وهو عاطل عن العمل، عندو بنتين وحده خلصت سنه اولى جامعه والثانيه             9اخوي  

  عالجامعه

  بعد التغذيه شو مهم ؟: الباحث 

التعليم، يوفروا اقساط الجامعه ويساعدو الطالب الفقير في المواصالت، بعدين نفسيات االوالد وضعنا صعب والزم يدعموا                : المبحوثة

  نفسية االطفال

  يا عمي كل مؤسسه حسب برنامجها: المبحوث 

احنا جايين اليوم عشان تعرف شو انت واسرتك بتحتاجوا في الوقت الحالي ، بدنا اياكوا انتو تحكوا عن احتياجـاتكوا مـش                       : الباحثة

  المؤسسه تحكي شو المواطن بيحتاج

  يعني لو بدنا نخليك وزير تساعد الناس كيف ممكن تساعدهم؟: الباحث 

، واذا مريض بدي  اقدملوا دوا وعالج        :ياجات طالب ومرضى وتامين صحي      انا مثال الزم اعرف انو كل بيت عندوا احت        : المبحوثة  

  انا االحتياجات برنبهم اول اشي تعليم وصحه وبعدين تموينومساعده ماديه للي  بيشتغلوش، بس اذا توفرتفرصة عمل نوفر الهم شغل

  يعني زي شو فرص عمل؟: الباحث 

   واحد 500ت شغلت  على االقل انت شغلت  وحده سكنيه قديش ان100لما نيجي نبني : المبحوث 

  ام محمد شو كمان اشي طارئ الناس بحاجه الو؟: الباحث 

  العمل ا لواحد يشتغل حتى اذامرض الواحد يقدر يصرف على حالو: المبحوثة

  شواهم اشي ؟: مجدولين : الباحث 

  اهم اشي اني اتعلم : المبحوثة 

  طب ما انتي بتتعلمي؟: الباحث

   انا اذا خلصت تعليم بدي يكون معي مصاري للجامعه أل: المبحوثة

  شو كمان بدك؟: الباحث 

  انا بدي حريه ، كنا في عمان لما نزهق ننزل عالساحه نغير جو : المبحوثة 

  يعني بدك مرافق عامه لالطفال ؟: الباحث 

  يعني زي هيك: المبحوثة 

   تقريرنا للجامعه ولمؤسسة رفيد ، شو انتو بتحبو تحكوا احنا بهيك بنكون انهبنا زيارتنا بس احنا راح نرفع: الباحث

اول اشي يعني احنا بنشكرهم اللي اجو يسمعولنابس بطلب انهم يطلعوا الوالد الجامعات ويتهاونوا في المصاري معهم يعني                  : المبحوثة

  االكل والشرب الواحد بامنوا بس التعليم صعب هذه االوقات
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  2ية الحاله الدراس

  15/10/2002الثالثاء 

  احد مخيمات محافظة بيت لحم، بعد التعريف بالدراسه واهدف من الزياره 

  بدنا نتعرف اول على افراد االسره: الباحث 

   سنه درست للصف الرابع بشتغل اذنه في جامعه بيت لحم 52انا اسمي ميسر من المالحه ، ام خضر ، عمري : المبحوثة

  راض؟بتعاني من ام: الباحث

  اه عندي سكري واحيانا بقدرش اروح اشتغل منه: المبحوثة 

  طب بتوخدي راتب شهري من شغلك؟: الباحث

  :مزبوط بس احيانا بيخصموا عشان االوضاع واذا طلبنا زياده بيقولوا النا احمدو ربكو اللي انتو بتشتغلوا في هااليام : المبحوثة 

  قديش يعني الراتب؟: الباحث

  شيكل1000ود بحد: المبحوثة 

  في حد بيشتغل في الدار غيرك ؟: الباحث 

  واحد من اوالدي الكبير دخل في القوات الخاصه جديد ماصرفولو معاش لحد هلحين لليوم بيوخد مصروفوا مني: المبحوثة 

  طب بدنا نتعرف على باقي افراد السره؟: الباحث

بتدرب مع السلطه وبعديه معاقه اعاقتها حركيه في رجليهـا بـس             سنه رسب في التوجيهي واليوم       20الكبير اسمه خضر  : المبحوثة

 سـنه  16 سنه السنه توجيهي في مدرسة اسكندر وبعديه بتيجي البنت شفاء  عمرها    18يعني بتروح عالمدرسه وبعديها بيجي داوود       

   سنه في صف سادس12بتجي الصغيره امنه 

  زمان جوزك متوفي؟: الباحث

  من عمر امنه: المبحوثة

  شوكان بيشتغل؟: حثالبا

  كان حارس في مصنع عابدين: المبحوثة

  طب ام خضر لو انتي حبيتي توصفي وضعك كيف بتوصفيه: الباحث

شوف الدار بدها طراشه وتزبط ، واهللا بنديرها يمين بتيجي شمال بس نقدر نوفر حق اللقمه ، اللي انت بتقدر تـساعدنا                      : :المبحوثة  

  فيه ساعدنا

بس عشان الدراسه ن احنا بنشوف من خالل عالقتنا بالمؤسسات شو بنقدر نساعد، بس حابين نعرف قديش عدد                  احنا اجينا   : الباحث

  الغرف

  زي ما انت شايف مطبخ وغرفتين وقعده صغيره وحمام خارجي: المبحوثة 

  طب في تلفزيون وثالجه وهاي الحاجات؟: الباحث

   وعندنا كهربا ومي حتى واهللا مكسور علينا مي وكهربااه في تلفزيون وغساله بس الغساله مستعمله: المبحوثة 

  قديش ديون الكهربا والمي: الباحث

 شيكل والمي نفس االشي  النه معاشي مش مساعديادوب اصرف على حالنا، مش ملحق               3000اه الكهربا علينا بحدود     -: المبحوثة  

  اسد وال اصرف

  زي مي وكهربا وتعليم وصحه احكيلنا  عن التعليم شو رايك فيه ؟خلينا تسأل ابنك داوود عن الخدمات المتوفره : الباحث



  19

  من اي ناحيه؟: المبحوث 

  من ناحية مختبرات مالعب:الباحث 

  اه كل شي متوفر: المبحوث 

  امنه ، كل شي متوفر : الباحث 

  اه : المبحوثة

  وين بتدرسي؟ :  الباحث 

  بدرس في االخاء : :المبحوثة 

  من ناحية صحية : الباحث

  اه يا ريت نعرف نسوي رجلين البنت علشان تعرف تمشي : لمبحوثةا

  لو حدا من العيلة صار معه مشكلة صحية بتروحو على مستشفى الحسين؟: الباحث

ال بنروح نتحكم على حسابنا النه  مستشفى الحسين ما بنفعش ابني داوود زقطوه الجيش وضربوه واخذوه على ملعـب                    : المبحوثة  

  ا عليه وديناه على مستشفى الحسين واهللا ما حكموه واهللا حبت اكمول ما اعطوه السهل وهناك كملو

  شو صار معك : الباحث

  رضوض وجروح ومقدموش الي عالج حتى ايدي كانت مكسورة : المبحوث

  طب شو تقييمك لمستشفى الحسين : الباحث

عرفوش عليه قال بجوز كان في  طوشه شو عرفنـا انـه   وال اشي اذا الواحد بنطخ  بتعرفوا عليه لكن اذا كان مجروح بت    : المبحوث

  !الجيش ضربوه 

  طب ادوية : الباحث

  احنا بنروح عند دكاترة خاصين اذا بنا نتحكم بنروح على بيت ساحور الن الحسين خان_: المبحوثة

  طب بتروحوا على الوكالة ؟: الباحث

  أل الن اسمي بس في كرت الوكالة واوالدي مش مسجلين: المبحوثة

  ليش مش مسجلين:الباحث

  بعرفش طب انا مش مسجلة في الوكالة بس حكمة الي ببالش ببالش _: المبحوثة 

  كيف يعني ؟: الباحث

  يعني بعطوش دوا مزبوط النه ببالش _: المبحوثة

  طب التعليم : الباحث

  ابني هذا في الحكومة ببالش بس دفعنا دخولية خمسين شيكل :  المبحوثة

  ا العالج غالي طب بتشفو: الباحث

  واهللا حسب انا مريضة وابني داوود معاه ازمة وبنتي بتلتهب رجلها عليها بتقدرش تمشي _: المبحوثة

  لما بتروحوا على مستوصف خاص  بتشوفوا انه غالي؟ : الباحث

شيكل بس يهتمـوا    ال عادي زينا زي هالناس بنتي هذه اخذتها ثالث مرات على المستوصف  وكلف عالجها ثالث مية                  _: المبحوثة

  فيها النه انكسرت ايدها

  طب غير خدمات شو بتوفر الوكالة مجاري : الباحث

  اه بتوفر قبل كنا كل واحد في داره اليوم مدو هالخطوط وتريحنا _: المبحوثة 

  داوود في ملعب في المدرسة ؟: الباحث

  اه في :المبحوث

  طب بتقدروا تساعدونا في طراشة الدار؟_: المبحوثة 

  احنا مهمتنا بس البحث مش احنا بنقرر : احثالب

  ياريت ترفعلنا تقرير يمكن تقدروا تساعدونا ما انت شايف هالحال: المبحوثة 

  بالنسبه السعار الكهرباء والمي غاليه؟: الباحث

واتيرما احنا بنقولك بتديرها    واهللا غاليه اللي مغلي الكهربا الفوائد اللي بيحطوهاوالمي غاليه كثير والتلفون مقطوع من الف             :  المبحوثة

  يمين بتيجي شمال
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  طب توجهتي لمؤسسات حتى تساعدك؟: الباحث

  ال ما اتوجهتش: المبحوثة 

 طب عشان البنت شفاء؟: الباحث

  واهللا ما اتوجهت ال روحت وال جيت انا وهي صغيره حكموها في بني ويا ريت ما اخذتها وخربوها-:المبحوثة

 ية اليتيم؟طب على مؤسسة رعا: الباحث

 اه مرات بيحسبو حسابها يعني-: المبحوثة

 ما توجهت لمؤسسات غير؟: الباحث 

 ال ال-: المبحوثة

 بتعرفي مؤسسات زي الشؤون؟: الباحث

 شيكل فش   300 اه بعرف بس بنوخذش منهم بيقولولي انتي بتشغلي في الجامعه فش الك مساعده عندهم اللي بيشتغل ب                 -: المبحوثة

 الو مساعده

 طب اللجنه الشعبية في المخيم:  احثالب

  ما بعرفش عنهم هذول-: المبحوثة

 طب انت يا داوود؟: الباحث

 اول مره باسمع منك بهاالسم: المبحوثة 

 طب في حد من مؤسسات المخيم قدم الكو مساعده: الباحث

ين صار تنسيق وصارو يبدو ناس عـن        من الناس ، يعني بيجينا في رمضان عشان البنت شفاء بس احنا بنستناش وبعد             :  المبحوثة

 ناس

 شو المشاكل اللي بتواجهكو؟: الباحث 

 لما بروح عالمؤسسات بيقولوا قال انا بشتغل ومش الزم اخد مساعده ، كل مؤسسه بروح  الها بيقولوا هيك:  المبحوثة

 طب وضحتي الهم انو المعاش مش كافي وبغطيش التكاليف: الباحث 

 م وبيقولوا انتو احسن من غيركوا وهللا الشؤون عمرهم ما  ساعدونا انا بقول اله: المبحوثة

 وال حتى قدمت الشؤون تامين صحي لبنتكم : الباحث 

 ال قالولي زيها زي اخوتها انت بتتغلبي في لقمتها: المبحوثة 

 طب بتشعري باحترام لما بيتعاملوا معك؟: الباحث 

 ديد صرت احس انو الشعب ظالم في بعضوال حاسس انو كل العالم لؤما من ج: المبحوثة  

 طب بتروح يا داوود على مؤسسات شبابيه؟: الباحث 

 زي ايش: المبحوث

 يعني في عندكو زي مركز الجئ: الباحث

 ال بروحش: المبحوث 

 وين بتقضي اوقات فراغك: الباحث

 بروح على ملعب المدرسه: المبحوث 

 ت مش حكوميه زي الكاريتاس ورعايه اليتيم ولجنة الزكاة كيف بتقيموها بالنسبه للخدمات اللي بتقدمها مؤسسا: الباحث 

 الكاريتاس  انسى هذول بس بيساعدو المسيحيه واذا بيساعدو مسلم بيكونو يساعدوا النه مسجل عندهم من زمان: المبحوثة

 انت توجهت للكاريتاس؟: الباحث

 وني ومن يومها ما رجعتش حسيت انهم بيساعدو المسيحيه بسزمان توجهت قالوا بيعطوا اواعي ومونه ما ساعد: المبحوثة

 ولجنه الزكاة ، توجهت الها : الباحث 

زمان  زمان كانت تساعد كانوا يعطونا شهري وبعدين بطلوا بس ظلوا يعطونا في رمضان واالعياد بس مش زي زمان               : -المبحوثة

سة االخاء ولجنة الزكاة في بيت لحم بتغطي نفقاتها يس انا بدفع اجرة  دنانير بنتي امنه حاطها في مدر10كانو بيعطوا البنات شهري  

 دينارولحد االن ما اعطيتهم ، بس السنه طلبوا مصاري عليها السنه هـذه بـدي                40الباص ، السنه طلبو مني ادفع دخوليه ، طلبوا          

 اخليها عندهم والسنه الجاي بدي اوديها على الحكومه

 لجنة الزكاة؟بسهوله بتتعاملي مع : الباحث
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 اه بسهولة حرام هما كويسين من يوم ما توفى ابوهم سجلوهم _: المبحوثة

 اجو على الدار : الباحث

 اه اجو قبل تسع سنين وبعديها ما رجعوش ولليوم بدفعوا عنها والسنة طلبوا دخولية وان شاء اهللا بتتحسن االوضاع : المبحوثة 

 القضايا الي بتعاني منها او الصعوبات الي بتمري فيها طب انتي كمعيلة والظروف صعبة شو :الباحث

 المعاناة وكتيش بدي اامن مستقبلهم من بيت وزواج _: المبحوثة

 احنا بنسال عن الصعوبات اليومية:الباحث

 الشغل بروح تعبانة من الشغل ومشتهي اقعد على صالتي وصيامي والجامعة كبيرة ومكاتب وصفوف _: المبحوثة

 دار بتواجهي مشاكل في تامين احتياجات االسرة في ال:الباحث

 اه بعاني بطلب داوود اواعي بس مش قادر بصير اصبر فيه واهللا شو بدي اقول لك ومصاريفهم اليومية ما تسالش _: المبحوثة

 طب بتواجهي مشكلة في الغذاء : الباحث

  وزيتون اه كل اشي مطلوب مني غاز وخضرة ومونة طب بدنا تشتري زيت_ : المبحوثة

 طب مرات بتلقيش تطبخي : الباحث

 اه واهللا مرات شيكل ما بلقاش _: المبحوثة

 طب تدفئة : الباحث

 اه صوبة غاز بنديرها شمعة وحدة علشان نوفر _ :المبحوثة

 طب هذه الحاجات شو بتعكس عليك كربة اسرة نفسيا وجسدي وصحيا؟: الباحث

 ى بنتي امنه كثيرواهللا صرت هزالنه  وصرت اركن عل: المبحوثة

 يعني نفهم انو صارت امنه الطفله نجلي وتطبخ وتكنس؟: الباحث

 اه اهللا صرت اعتمد عليها الها سنه بتشتغل في الدار  بس هي بتطبخش كل الطبيخ:-: المبحوثة

 طب نفسيا شو بتشعري؟: الباحث

 واهللا بشعر بالتعب والملل وبتمنى اامن مستقبل االوالد: المبحوثة

  بتتصوري المستقبل راح يكون افضل؟:الباحث

 ان شاءاهللا اذا شدوا االوالد حيلهم ، ان شاء اهللا بنصير احسن: -المبحوثة

 ام خضر لو اجينا نقول انو بدنا نتحدث عن االشياء اللي انتو بحاجه الها اكثر ، لو قالوا في مشروع بدنا نفذوا في البلد: الباحث

 روع حتى يستفيدوا الناس منهاشو بتنصحي المؤسسات انها تساوي مش

 من ناحية مونه يعني؟: -المبحوثة

 يعني مبلغ من المال بدنا نساووي فيه مشروع؟: الباحث

يعطوا الناس مصاري عن جنب وطرف يعطوهم مصاري بدل المونه وبدون الواسطه يعطوا كل عيله مبلـغ والنـاس                   : -المبحوثة

 علينافي الكراتين الغذائيه ، افرض واحد ابنه مريض ومعش مصاري الزم يعطوه             احرار شو بدهم يشتروا، اما هيك يظلوا يضحكوا       

 ، احنا يابن الحالل بالمره اذا اشتغلنا بنوكل ، ما اشتغلناش بنوكلش

 غير اشي؟: الباحث

 وال اشي بس هيك: المبحوثة

 طب شودور الناس اذا بس يعطوهم مصاري؟: الباحث

 وبستغنوا عن اسرائيل وشغلهاالناس بيلتزمو في بلدهم : -المبحوثة

 يعني يوخذوا مصاري ويظلوا الناس قاعدين؟: الباحث

ال بيشغلوهن مثل الي في القرى ا بيشتغلوا في الزراعه واللي في المخيمات في المدن بيساوولهم مصانع كبيره وصـغيره                : المبحوثة

 س يتفششوا في اوالدهموهيك بيستغنوا عن اسرائيل وهيك كل اشي بيرخص سعره بدل ما يظلوا النا

 طب انت شو بتقترحي للمخيم مشاريع: الباحث

مصانع المنيوم، وقماش، ومصانع كبيره تشغل عدد كبير من الناس، خلو الناس يتسببوا انا لو ابني في شغل بحب انـو                     : -المبحوثة

مكتوب في القران واهللا هذا ابني خضر       يروح عالسلطه يعني  وبعدين احكيلك طول احنا قاعدين في هالبلد والحرب في فلسطين هذا                

 ما باشوفو شو هالبال يا ابن الحالل كل هذا تدريب 

 شو بالنسبه للصحه شو بتقترحي شو بتشوفي عشان يصير في عالج؟: الباحث
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رفوا يحطو في مستشفى الحسين ناس  يعرفوا يتعاملوا مع الناس بشكل انساني يحطوا متخصصين واهللا ابني مرض ما ع               : -المبحوثة

 يعطوه  ابرة جلوكوز

  طب انت معك سكري ، كيف بتساوي في العالج والفحوصات؟: الباحث

  انا باستعملش الدوا بظل عالحميه وبروح اساوي فحوصات في مختبر عوده : المبحوثة

  جامعة بيت لحم بتوفرلك تامين صحي؟: الباحث

  اه بس اسمي مسجل فيه : المبحوثة

  اكز صحيه  خاصه مش حكوميه، كيف بتقيمي الوضع الصحي عندهم؟انت بتتعاملي مع مر: الباحث 

  الوضع زي اول ، بس عشان االوضاع اللي بنمر فيها الزم يرخصوا في العالج: -المبحوثة

  كيف بتشوفي اسعار الخضره والفواكه بالسوق؟: الباحث

  واهللا كل اشي غالي: المبحوثة

  شو بتنصحي عشان تكون االسعار رخيصة؟: الباحث

  اه يرخصوا ويساوا جمعيات استهالكيه ، بيجوز التجار بيجيبوا الخضره غاليه مع الطرق النه الطرق بتساعدش: لمبحوثةا

  طب داوود شو اكثر حاجه بتشوفها كشاب؟: الباحث

  بدي تدريب مهني اذا ما   انجحتش في المدرسه ، الزم اتدرب عشان االقي فرصة عمل : المبحوث 

   احنا مدارس مهنيه؟بس في عندنا: الباحث

  صحيح بس انا بدي اشي تدخل فيه التكنولوجيا اشي احدث من الموجود؟: المبحوث 

  طب شو المخاوف اللي ممكن تواجه تنفيذ اي مشروع ؟: الباحث

  الزم يحطوا ناس عندهم كفاءه وكل واحد يعرف شغله:المبحوث 

    زي مواد غذائية وغيرو الكو تعليق عليها؟طب انت ذكرت انكو تلقيتوا مساعدا ت في االنتفاضة:  الباحث

اه ناس بيوخذوا وناس بيوخذوش على المعرفه كل واحد بلم عيلته واللي بهمه ، وهذا االشي ممكن يتكـرر فـي حـال                       :-المبحوثة

  ساويتوا النا 

 .مشاريع مشان هيك الزم يكون في رقابه
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  4مقابلة فردية رقم

  يعي عن المحافظه عضو المجلس التشر-السيد داوود الزير

22/10/202  

  -:تم استعراض ما جاء في الورشة المركزه من حاجات طارئة وكان له هذه االراء والمقترحات حول ما هو مطروح

  مجــال الــتعلــيم

  

  ارتفاع  االقساط المدرسية والجامعية: اوال 

  

كلة في تدني دخل الفرد، كنتيجة لتدهور االقتصاد،وعند        يرى ان المشكلة ليست بارتفاع الرسوم الجامعية او المدرسية بل تكمن المش           

االستفسار حول دور السلطه والمجلس التشريعي في التخفيف من هذه الضائقة بحكم انها اصبحت عبء على المواطن، خـصوصا                   

 كافة نفقات هـذه     اقساط الجامعات، اوضح الزير ان السلطة تقوم بدعم الجامعات ضمن المستطاع،  ولكن السلطه ال تستطيع تغطية                

مشيرا الى ان جامعة بيت لحم ليست بالحكومية، وهي محكومة بمصاريف ونفقات واجور، ومع ذلك فهو يرى ان اقساط                   . الجامعات

وحول سؤالنا عن دور المؤسسات االهلية في هذا المجال اشار الـى ان     . الجامعات في فلسطين هي اقل من مثيالتها بالدول العربية          

  . من السلطة اليوم على دعم الجامعات بشكل عاماالخيره اقدر

  

  مجانية التعليم: ثانيا 

  

يعتبر ان هذه نظرية مثالية ، حتى انها ال تطبق في دول اوروبا النه مكلف جدا ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان المدارس الحكومية                         

بر من ميزانية السلطه ، ولكن االوضاع الراهنة وتخلـف          عندنا هي شبه مجانية، واضاف ان وزارة التربية والتعليم تأخذ القسم االك           

  .الدول العربية عن االيفاء بكافة التزاماتها المالية سبب  ازمه في جهاز التعليم وفي وزارات اخرى

غة من الطالب دفعوا دخولية المدرسة البال% 20انا روحت الى مدرسة وفقط ( ويرى كذلك ان بعض االهالي يفتقدون الى المسؤولية 

  )من االهالي فقراء% 80 شيكل ، فهل معقول ان 40

  

  المرشدين النفسيين: ثالثا

  

يعتبر الزير ان هذه الحاجة ماسة لكل مدارسنا سواء الخاصة او الحكومة مع ضرورة تطوير عمل المرشدين في المـدارس حتـى                      

   الطالب يوميا من مضايقات بفعل االحتالليواكبوا الوضع االخذ بالتدهور، من ناحية اوضاع البلد بشكل عام وما يتعرض له
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  )كهرباء ، ماء ، هاتف ، اتصاالت( قطاع الخدمات 

  -:اوال الكهرباء 

اوضح الزير ان شركة الكهرباء تمر بضائقة مالية صعبة قد تؤدي الغالق هذه الشركة اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ، وهي 

لسلطه او المؤسسات االهلية حتى تستطيع ان توفي بالتزاماتها تجاه المـواطنين، وعنـد              بحاجة الى تموبل حقيقي سواء من جانب ا       

السؤال عن الديون بفعل الفواتير المتراكمة، وما تشكله من عبء على المواطن والشركة في ان واحد ، اوضح قائال ان هذة الديون                      

، ليس مبررا للناس لئال يدفعوا ولكن يمكن التخفيف من مشكلة           المتراكمة وما تفرضه االوضاع الحالية من تدني لمستوى دخل الفرد           

  الديون بالشكل التالي 

  الغاء الفوائد المفروضة على الديون المستحقة  - أ

الغاء ما يعرف بكهرباء الريف التي وضعت دون قانون او دون الرجوع الى الجهات المختصة ، مؤكـدا ان                     - ب

كهرباء " هرباء بقيت ال تصله رغم ان المواطن ال يزال يدفع           الريف تصله الكهرباء من قبل ومن ال تصله الك        

 "الريف 

ان يتناسب سعر تيار الكهرباء مع دخل المواطن وان ال يكون هناك تفاوت كبير بين سعر التيار عندنا وبـين                     - ت

  سعره في اسرائيل

  -:المياه: ثانياً

مياه الموجهة الغراض الزراعه يتوجب ان يكون سـعر  يرى ان المياة يتناسب سعرها مع دخل المواطن، ولكن اشار الى ان ال      

  المتر المكعب اقل من المياة للمستخدمه لالغراض االخرى

  :االتصاالت: ثالثاً 

يعتبر الزير ان الرقابة التنفيذية والتشريعية ضعيفه فال يوجد رقابة على االسعار وال محاسبة، علما ان شركة االتصاالت هـي                  

لربح، ولكن ممكن للحكومه ان تضغط  مطالبة الشركة بعمل تخفيضات اذا ثبت ان هذا القطـاع                 قطاع خاص هدفه االساسي ا    

اسعاره اكثر من مثيالتها في الدول العربية  وهو يرى ان فواتير قطاع االتصاالت تشكل عبء حقيقي على المواطن خصوصا                    

  ر من اي وقت مضىفواتير الجوال، والمواطن في هذه االوقات بحاجة الى وسائل االتصال اكث

  

  -:المتنزهات :رابعا

يعتبر ان البدية اما مقصره او ان المتنزهات والحدائق العامه ليس من اولوياتها، ومن المفروض ان توفر البلديات هذه االماكن                    

نزهـات   تمول هكـذا مت    U.N.D.Pقبل االنتفاضة  لما لها من تأثير ايجابي على الصعيد الفردي او المجتمعي مع العلم ان ال                

شرط  توفير االراضي، وعن دور المؤسسات االهلية ركز الزير على ضرورة العمل على توفير مثل هكذا منتزهات شرط ان                    

  تكون مجانية

  

  المواصالت :خامسا 

ايد الزير ما جاء في الورشة من ارتفاع بالتكاليف بحكم الطرق االلتفافية ووافق على كل ما جاء في الورشة من حلول لهـذه                       

  مشكلةال

وراى ان تخفيف اسعار السوالر والبنزين والتخفيض في قيمة الرقم العمومي الذي يعطى للسائق من شأنه ان يساهم في حـل                     

من جهـة اخـرى   . شيكل  5000شيكل بينما في غزه فتكلفتها      8000هذه القضية وهنا ضرب مثاال ان النمره تكلف في الضفة           

ر الحكومة الفلسطينية  بادخال عائدات الطاقة ضمن وزارة المالية ، النها حتى االن يعتبر ان ارتفاع المواصالت يمكن حلها عب   

  تذهب لعنوان اخر

  

  قطـــاع الصــــحة

  

توفير الدواء لالمراض المزمنة يعتبر حاجة ملحة قبل االنتفاضة وازدادت الحاحاً في االنتفاضة مـشيراً اال ان موازنـة         _ اوالً

رات التعليم ، والصحة ،والشؤون االجتماعية ، وزارة الصحة تعاني من عجز مالي بسبب الوضع               الحكومة  تهتم في ثالثة وزا     

الحالي من اغالق وتدهور لالقتصاد  وما يرافقه من ازدياد في حاجة المواطنين ويقترح لحل هذه الحاجة ان تقـوم مؤسـسات      
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م تقدمها لجمعيات او منظمات غربيـة  كمـشروع           اهلية بعمل دراسات متخصصة حول االدوية الناقصة في المحافظة  ومن ث           

  لتمويله  

  

اكد الزير على وجود نقص في سيارات االسعاف مشيرا الى ان الريف الشرقي والغربـي والبـالغ                 / سيارات االسعاف   : ثانيا

 سـيارات    قرية ال يملك سوى سيارتين  واحدة للشرقي واالخرى للغربي  كذلك اخبرنـا ان للـسلطة                 40مجموع قراه حوالي    

 شيكل الذي تاخذه سيارة االسعاف من المرضـى          50اسعاف محجوزة في القاهرة ترفض اسرائيل ادخالها  اما بخصوص ال            

هو مبلغ معقول  لسيارات االسعاف العاملة في القرى  الن هذه السيارات تعمل لحساب المجالس القروية وهي لديها مصاريف                    

لممرضين اما بالنسبة لسيارات االسعاف التي تعمل داخل مدن المحافظة فيجـب ان  من تصليح وصيانة واجرة سائق ورواتب ل      

  تقدم خدمة نقل المرضى للمستشفيات مجاناً 

  

الكوادر البشرية ، نعم يوجد نقص في االطباءواطباء االختصاص مثل اخصائي التخدير ويرى ان هذه الحاجة اساسـية                  _ ثالثاً

وحول استفسارنا عن عالج هذه القضية  بـين الزيـر ان            )  ان تطاع فاطلب ما يستطاع       اذا اردت (يعاني منها المواطن ولكن     

القيود االسرائيلية على حركة المواطن والمسؤول والرئيس قادره على افشال اي محاولة لتحسين هذا الوضع واننا اليـوم فـي          

  مرحلة تقشف وصمود ونحن بحاجة لتامين المستشفيات لمرحلة صمودهذا الشعب 

  

اكثر شئ تعانيه محافظة بيت لحم هو تعطل اجهزة غسيل الكلـى ، لقـد قـام المجلـس التـشريعي                     : االجهزة الطبية   :ابعا  ر

بمفاوضات مع وزارة الصحة وغيرها من اجل توفير هذه الخدمة للمرضى خصوصا بعد ان تعذر على مرضى الكلى التوجه                    

وهو يعتبر ان هناك تقصير واضح من قبل السلطه بشكل عـام ووزارة             الى مستشفى عالية بالخليل بسبب االغالقات المستمره        

الصحة بشكل خاص الن االجهزة الطبية الموجودة بمستشفى بيت جاال بحاجة الى اعادة تصليح وصيانة اضافة  الى الـنقص                    

 عـن طريـق     بكوادر التمريض المتخصصة ، ولكن يمكن ان تفعل المؤسسات االهلية ما لم تستطع فعلـه وزارة الـصحة ،                  

استحضار اجهزة جديدة من خالل الممولين وتامينها في مستشفيات الحكومه حتى يستطيع المواطن المريض االسـتفادة منهـا                  

  مجانا 
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  الحاضنات: خامسا

حسب علمه فان مستشفى الكاريتاس لالطفال لديه حاضنه وهو مع راي المشاركين في الورشه ان هذه الحاضنه ال تكفي وهي                    

نزاف حقيقي لدخل المواطن ومن الضروري ان تقوم الحكومه او القطاع االهلي بتأمين هـذه الحاضـنات لالطفـال                 تشكل است 

  الخداج مراعية وضع المواطن االقتصادي والرقابة الصحية المتواصلة لوزارة الصحة على هذه الحاضنات 

  

  :االحيتاجات الخاصة: سادسا 

 باالضافة الى التنسيق مع الجمعية العربية لتأهيل المعاقين في بيت جاال لعالج             قدمت السلطه مساعدات على شكل اجهزة طبية      

وتاهيل ذوي االحتياجات الخاصة مجانا مضيفا ان بعض القرى في الريف الشرقي و الغربي تـضم مراكـز تعنـى بـذوي                      

اسات وابحاث متخصصة  تـؤدي      االحتياجات الخاصة وهو يقترح ان تتقدم المؤسسات االهلية بمشاريع للممولين بناء على در            

  في النهاية الى تكامل في االمكانيات المقدمه لذوي االحتياجات

  

  التحويالت: سابعا 

هنا ركز ان المواطن الذي اوراقه سليمه يتم تحويله وعند التأكيد من قبلنا على اجماع كل من كان بالورشه، ان المواطن ينشف     

يحصل عليها، عاد واكد على ان المواطن يسيء فهم التحويله وان البعض يطالـب              ريقه حتى يحصل على التحويلة واحيانا ال        

بالتحويله خارج الوطن اما لعدم ثقته بالمستشفيات الحكومية او لجهله بما تقدمه هذه االخيره من خدمات ولكن بشكل عام يـتم                     

  .التحويل للخارج من ال تستطيع مستشفياتنا ان تقدم له العالج 

  

   الوزارت واخضاعـها للــرقابةتفعيـــل دور

  

يعتبر الزير ان الرقابة غير متوفره والوزارات تعاني من خلل بحكم االحتالل وما فرضه من حصار ما بين هذه المدن وهو ال                      

يرى ان هناك امكانية لوجود الرقابة كما كانت عليه قبل االنتفاضه الن الظرف قاسي ويتغير لالسوأ، وحول استفسارنا عن ان                    

وفر كل وزارة ما يعرف بالرقابة الفرعية بدال من الرقابة المركزية، يرى ان هذا مكلف للوزارات وما تقـوم بـه سـلطات                       ت

  االحتالل يشل اي تحرك بهذا االتجاه

  

  خـلـــق فـــرص عـــمل

ة الفقر ويـرى الحـل      يعتبر ان هذه الحاجة هي االكثر الحاحا في الوقت الحالي نظرا للوضع االقتصادي المنهاروارتفاع نسب              

  كاالتي 

ان توفر السلطه مشاريع زراعية ومهنية صغيره تمكن الموطن من ان يعيش ضمن هذه الظروف الـصعبة ،                   -1

وهو يرى ان جميع ما ذكر من حلول  في الورشة المركزه حول هذه القضية هو حلول عملية قابله للتطبيق ،                     

   ان يستوعب العديد من العاطلين عن العملخصوصا في بند اصالح البنية التحتية الذي من شانه

 ان تبذل المؤسسات االهلية جهد اكبر مما بذلته سابقا وذلك عن طرق تشغيل المواطنين في مشاريع صغيره -2
 
 

  القطـــاع الزراعي

ان اسـتناديه   قامت االغاثة الزراعية ووزارة الزراعه بحفر ابار ارتوازية واستصالح االراضي وتشجيرها باالضافة الى بناء جـدر               

وغيره ، وعلى المؤسسات االهلية ان تهتم بالقطاع الزراعي خصوصا في هذه االوقات مع التاكيد على طلب المشاركة من المواطن                    

حكومـه  ( حتى يستطيع المواطن ان يحافظ على هذه االنجازات مستقبال، اما بخصوص االراضي المهددة بالمصادره فنحن كسلطه                 

هنا يرى الزيـر ان المؤسـسات       . تطيع ان نحميها من المصادره او نمنع شق طرق التفافيه فيها او خاللها            ال نس ) ومجلس تشريعي   

  .االهلية في معظمها اصبحت عباره عن شركات تضع برامجها بناء على رغبات الممول

مله احيانا من اخطاء في اتخاذ بشكل عام يرى الزير ان مشكلتنا تكمن في وجود االحتالل بكل ممارساته من جهة و المركزية وما تح

  .القرار من جهة اخرى وهذا كله يزيد من معاناة المواطن 

  برامج للتوعية وتثقيف المواطنين
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يرى الزير ان ما طرحه المشاركون حول هذه الحاجة هو امر ضروري ويستحق من المؤسسات االهلية ان تاخذها بعين االعتبـار                     

معتقلين واصحاب المنازل التي هدمتها سلطات االحتالل يرى ان ما جاء في الورشة من حلـول     االهتمام بالجرحى واسر الشهداء وال    

  حول هذه القضايا معقولة خصوصاً ضرورة وجود رقابة على المؤسسات التي تعنى بتلك الفئات 

  مخاوف المشاركين 

د ثالث من المخاوف فهو يرى ان السلطة وضح الزير ان جميع هذه المخاوف واردة ولكن ماهي الحلول المطروحة اما بخصوص بن            

مجبرة لالستجابة لشروط الجهات الممولة والمانحة وليس بالضرورة ان تكون لغير صالح المواطن  توصيات المشاركين في اللقـاء                   

 والتعاونيـات  ابدى الزير موافقة على البندين االول واثاني من هذه التوصيات اما بالنسبة للبند رقم ثالث فهو يـرى ان االتحـادات               

  الزراعية موجودة ولكنها محكومة بالظروف الحالية كغيرها من القطاعات االخرى 
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  3مقابلة فردية  رقم 

  

  مسؤول التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة وعضو مجلس وطني –السيد عيسى العزة 

20/10/2002  

  التعليم

 للتنفيذ في هذا الوقت كما يرى ابو الرائد على ان تقسم هذه الـصناديق حـسب                 صندوق اقراض الطالب قد يكون اكثر امكانية      :اوال

  المراحل 

  التعليمية وان تخضع بالمحصلة لصندوق موحد 

تخفيض االقساط ،يرى ان هناك التزامات مادية على الجامعات وهذه الجامعات ال تستوفي ما لها من مجلس التعلـيم العـالي                     : ثانيا

الجامعات والسلطة وممثلة بوزارة المالية فاذا كانت هذه المبالغ ال تصل الجامعات كما يجب فكيف يمكن لها          ومستحقاتها من صندوق    

ان تستمر وعليه فلهذه الجامعات مبرراتها في عدم تخفيض االقساط وهنا يجب البحث عن المصادر حتى ال يتوقف التمويـل عـن                      

ر الحكومية عن طريق تشكيل لجنة متابعة من قبل الطلبـة والعـاملين فـي               الجامعات ممثلة هذه المصادر بالسلطة والمؤسسات غي      

  الجامعة 

مرشدين اجتماعين  اكد على اهمية  وجود مرشدين اجتماعيين في كل المدارس وهذا الشيئ موجود فـي مـدارس الوكالـة                      : ثالثا  

لمدارس الحكومية والخاصة بالرغم من ان االطفـال        والمدارس الحكومية ال يتوفر فيها ومن المهم ان يتم توسيع دائرة االرشاد في ا             

اصبح لديهم تجربة غنية تحميهم من الصدمات وهناك مردود ايجابي لحد ما في بلـورة جيـل متحـدي لالحـتالل بـالرغم ممـا                         

  يعانيهاالطفال تجاه من سياسة االحتالل

  قطاع الخدمات 

  الكهرباء : اوال 

صد ارتفاع ثمن الكهرباء حيث ان الفئة التي تم لقاؤها بالورشة هـم مـن الفقـراء وذوى    يرى ان الناس لديها الحق في ذلك وهنا يق     

الدخل لمحدود لذلك يعرون باعباء دفع رسوم الكهرباء ومن المفروض انصاف كل من شركة الكهرباء واالسرة الفقيرة علـى حـد                     

 جهه اخرى وبشكل عام يرى ان القضية تكمن في          سواء بما يضمن استمرار عمل الشركة من جهه وعدم ارهاق المواطن الفقير من            

  انخفاض دخل االسرة وليس بارتفاع ثمن التيار

  الماء : ثانيا 

يرى ابو الرائد ان المشكلة تكمن بانقطاع المياه عن المنازل وليس في ثمن المتر المكعب وهناك مشكلة في مخيمات المحافظه مـن                      

 اعوام بتسديد المياه والكهرباء عن السكان في المخيمات ولكن لم يـتم             5السلطه قبل   ناحية دفع فواتير وغيره حيث استعد الرئيس و       

ذلك حتى االن مما ادى الى الى تراكم الديون على السكان ، ويرى ان الحل المناسب هو تكريس الدعم لتسديد جزء من رسوم المياه                        

  والكهرباء

  االتصاالت: ثالثا 

 ولكنه يرى ان المشلة تكمن في ان بعض المواطنين يستخدمون اجهزه خلوية اسرائيلية بـدال                المكالمات الخاصة بالهاتف غير مكلفة    

من االقبال على استخدام الجوال ولكن في الوقت نفسه يرى ان اسعار مكالمات الجوال مرتفعه وعليها ان تطور خدماتها اكثر ممـا                      

ى ومن الضروري ترشيد استخدام الهاتف من قبل المواطن ، قد هي عليه حتى تستطيع ان تسوق نفسها بين  شركات الخلويات االخر

  تاتي الفاتوره مرتفعه فقط بسبب االستخدام الخاطيء للتلفون

  المتنزهات:رابعا

  يرى انها حاجه حقيقية ولكن هناك حاجات اهم للناس ويعتقد ان هناك قصور من قبل البلديات والسلطه بتنفيذ مثل هذه المتنزهات

  صالتالموا: خامسا 

اكد على انها مشكلة ناجمه عن الحصار والطرق االلتفافية وما يرافقه من ارتفاع بالتكلفة على السائق والمـواطن باالضـافة الـى                      

المسافة الزائده ويعتبر ان المسؤولية تقع على نقاية السواقين ، وهنا اشار الى اشكالية السيارات المهترئه والغير مؤمنة ومرخـصة                    

 الحل لهذه االشكالية شدد على ان يكون للسلطه  رقابة اكثر على هذه السيارات والعمل على الحد مـن الـسيارات      وعند السؤال عن  

المسروقه والغير مؤمنه وعلى السلطه ممثلة بوزارة المواصالت ان تخفف العبء عن المواطن بتخفيض رسوم الترخيص والتامين                  

  ى ال يتحمل نتيجة هذا الوضع فقط المواطن والسائقواستخدم عائدات الطاقه لدعم قطاع المواصالت حت

  القطاع الصحي
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  نقص سيارات االسعاف

اعتبر ان هذا النقص موجود ماقبل االنتفاضة وغالبا ما تعلق المشاكل على االحتالل في اي شيءن اما بخصوص االرياف ال تخلـو    

  يءمن سيارات االسعاف فقط  بل تخلو من المراكز الصحية وعيادات الطوار

  : الكوادر الصحيه 

ركز على على على ضرورة تطوير الكادر الصحي مهنيا ليتالئم مع ظروفنا الحالية مشيرا في الوقت ذاته الى الـنقص بـالكوادر                      

الطبيه المختصه اما بخصوص االجهزه الطبية فقد ايد ما جاء بالورشه من حاجة المواطن الجهزه طبية الخاصة بغسيل الكلى وغيره           

  ى الوضع ككل ان السلطه تركز على االمور السياسيه وتهمل الخدماتوعلق عل

اما بخصوص ذوي االحتياجات الخاصه فهو يعتبر ان هناك اهمال لحاجاتهم وبعض الجرحى والمعاقين لالسف يقفون في طـوابير                   

ن االهمال الطبى والـصحي     المتسولين بشكل يهدر كرامتهم وليس هذا فحسب بل يوجدتقصير في دفع مخصصاتهم الماديه ناهيك ع              

واهمال اسرهم بدال من تقديم الدعم النفسي لهم ، وبخصوص الحاضنات اعتبر ان هناك حاجه لتوسيعها حيث انها مكلفة للمـواطن                     

  ويجب توفيرها في المستشفيات الحكومية شريطة ان يغطيها التامين الصحي

ا الواسطه وايد ما جاء في الورشة من وجود معانـاة للمـواطن فـي           اعتبر ان بعض التحويالت للخارج تدخل به      : الحواالت للعالج 

  الحصول على التحويله

  تفعيل دور الوزارات

اختلف هنا مع المواطن من حيث المقصود في كلمة تفعيل  بحيث يرى انه من الصعب ان يكون هناك مراقبة فعاله كمـا يريـدها                         

قب عام الدوله واجهزة المجلس التشريعي وان يكن هناك قـوانين تحمـي             المواطن الن اجهزة الرقابة يجب ان تعمل من خالل مرا         

  المراقب العام 

  خلق فرص عمل

بعد عرض ما جاء في الورشة من حلول لهذه القضية اعتبر ابو الرائد ان عالج البطاله ياتي من خالل مشاريع منتجه بدل مشاريع                       

قيقية والشرائح العمالية المختلفة وبين طبقة الموظفين الرسـمية واجهـزة           اغاثيه كذلك شدد على ضرورة التمييز ما بين البطاله الح         

السلطه ولمواجهة البطالة يرى ان تكون هناك جهه تحدد الية مواجهتها والقضاء عليها من خالل العوده الى االرض ولـيس تقـديم                      

  معونات اغاثية

  القطاع الزراعي

يقع على عاتقها تحمل مسؤوليات القطاع الزراعي اهلية كانـت او حكوميـه             يعتقد ان على المزارع ان يعرف من هي الجهة التي           

ويجب ان يكون لوزارة الزراعة دور في تحديد المؤسسات اوالجهات التي يقع عليها التعامل مع قضايا المزارعين وحول استفسارنا                   

ن وزارة الزراعه والجهات االهلية لتقديم خدمـه  عن دور المؤسات االهلية في هذا المجال اكد ابو الرائد على ضرورة التنسيق ما بي        

  تكاملية للمزارع وتقديم دعم مادي ومعنوي   للمزارع اضافة الى التثقيف الزراعي واالرشاد

  التثقيف والتوعيه المجتمعيه

ينـه ومخـيم    تثقيف وطني عام حول االحساس بالمواطنه والقفز على كافة االشكاليات التي تقسم الوطن ما بـين ريـف ومد                  : اوال  

  واالبتعاد عن الطائفية والفئويه على ان ياخد بعد عامودي حسب التجمعات السكانية مع خصوصية كل موقع

تطوير المؤسسات المدنية والصحية وتثقيف وطني وسياسي حول حق العوده من خالل العمل  على توحيد الخطاب الثقـافي                   : ثانيا  

تعليمية كي تنمي الثقافة الوطنية بدال من تكريس االحتالل واالهتمام باالعالم بشكل جيـد              لتنمية الحس الوطني واالهتمام بالمناهج ال     

الجرحى وذوي الشهداء يعتقد ان هذه الفئات بحاجة لوقفة كرامه معهم ومن المفروض ان تتوجه اليهم المؤسسات وليس العكس مـع                     

ة دون جدوى ، اما بالنسبة للبيوت المهدمه فهنالـك قـرارات            توحيد المرجعية فليس من المعقول ان يتوجه الجريح الكثر من مؤسس          

أمريكية وأوربية  بعدم إعادة بناء هذه المنازل وعليه فلم تمد يد العون من قبل الجهات الرسمية واالهلية ووكالة الغوث الصحاب هذه 

  المنازل 

ذات بعد منطقي بحيث ان المواطن يستشعر ويتلمس    مخاوف المشاركين أبدى موافقته لما جاء في الورشه وراى انها مخاوف واقيه و            

  ما يدور حوله ويدرك في الوقت ذاته ان هذه المخاوف موجوده اصال 

  
 



 

  

  برنامـج دراسـات التنميـة
  
  
  
  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  منطقـة شمـال الخـليـل

  

  

  

  
  غـادة فـراج و عمـاد زهـد

  

  

  

  

  

  

  

  2002تشرين أول / أكـتوبـر 

  

  

  ).ARD( شركاء في التنمية الريفية –بدعم من مشروع رفيد * 
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  :مقدمـة

 منها يعد   39و) مدينة الخليل ،بيت امر ،حلحول، ترقوميا، اذنا      (ا خمس منها يعد حضرا       تجمعا سكني  45يضم شمال محافظة الخليل     

ريفا حسب تصنيف جهاز االحصاء المركزي باالضافة الى مخيم العروب لالجئين ، ويبلغ عدد سكان موقع البحث حـسب تعـداد                     

  :م كما يلي1997السكان والمساكن والمنشات عام 
  

  عدد السكان  الذكور  اإلناث

115039  122958  237997  
  

يعتمد السكان في شمال محافظة الخليل على زراعة اللوزيات والعنب والحبوب اضافة الى تربية الماشية حيث يبلغ معدل سـقوط                    

ملم سنويا وتعاني المنطقة من مشاكل متعددة تعيق االنتاج الزراعي وتحد مـن اسـتغالل االراضـي الـصالحة         500االمطار فيها   

ي نقص المال ومصادر المياه الالزمة وقلة االرشاد الزراعي والبيطري اضافة الى مـشاكل فـي تـسويق المنتجـات         للزراعة وه 

  .الزراعية 
    

 تجمعا ال يتوفر فيها شبكة مياه حيث يتم الحصول على المياه من الينابيع القريبة وتجميع ميـاه                  15أما بالنسبة لشبكات المياه ، فان       

  ا من عدم توفر شبكة كهرباء عامة ويتم توفير الكهرباء عن  تجمع13الشتاء  ويعاني 
  )97 اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيين، (.طريق مصادر بديلة مثل املولدات اخلاصة 

  

  1997–وفيما يلي جدول يبين اهم المؤشرات الخاصة بموقع البحث وذلك حسب التعداد العام للسكان والمساكن 
  

  المؤشــر  %

  لتحقين بالمدارسنسبة الم  42%

  نسبة حملة البكالوريس فأعلى  3.2%

  متوسط حجم األسرة   فرد6.7

  سنة فاقل15نسبة السكان في الفئة العمرية    51.4%

   سنة فاكثر60نسبة السكان في الفئة العمرية   4.4%
  

  :منهجية العمل 
  

ف المطلوب من خالل استخدام أساليب البحث النوعي        اعتمد فريق البحث في هذه الدراسة منهجية البحث النوعي للوصول الى الهد           

  :التالية 
  

ات من المؤسسات األهلية حيث تم توجيه دعوات للعديد من المؤسسات لترشيح مستفيد من هذه               /مجموعة مركزة مع المنتفعين    .1

نـون الطفـل    المؤسسات لحضور المجموعة المركزة بعد شرح الهدف من الدراسة ، وقد تم عقد الورشة في قاعة مركـز ف                  

  . مشارك ومشاركة شملت معظم مواقع البحث 16الفلسطيني في مدينة الخليل بحضور 

 أفراد يعيلها عامل  فقد عمله في إسـرائيل          7حالتين دراسيتين األولى من بلدة حلحول  وهي حالة دراسية ألسرة  مكونة من                .2

  .اد ترأسها امرأة مهجورة من مخيم العروب  أفر8أما الحالة الثانية فهي ألسرة  مكونة من . نتيجة االنتفاضة 

  :حيث تم عقد أربع مقابالت فردية مع كل من : مقابالت فردية  .3

  .رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني /النائب جمال الشوبكي  -

  .رئيس بلدية بيت امر / رشيد عوض  -

  .معة الخليل أستاذ في كلية الزراعة في جا/األستاذ خالد محمد حردان  -

  .مركز المرأة لإلرشاد القانوني /أخصائية اجتماعية /  ميسون رمضان  -
  

  :نتائج البحث 

  :أهم النتائج التي خرجت بها المجموعة المركزة 
  

  :األولويات العامة الحتياجات المجتمع : أوال 
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  . توفير الغذاء من خالل تقديم الدعم المادي والغذاء لألسر الفقيرة –

  .تحسين أحوال الوضع التعليمي وتطويره : تعليمي المجال ال –

  .تطوير  وتحسين وضع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في قرى ومدينة الخليل : المجال الصحي  –

  .  توفير فرص عمل للعاطلين من عمال وخريجي جامعات  –

الثبات في أرضه وتحسين    المجال الزراعي تطوير القطاع الزراعي وتقديم الدعم الالزم للمزارع ليستطيع            –

  .أحواله المعيشية 

المساهمة في نشر الوعي االجتماعي حول القضايا المجتمعية واألسرية كـذلك تغييـر             : المجال االجتماعي  –

  .بعض المفاهيم حول الزواج

  . تطوير وترميم البنية التحتية وشق طرق وتعبيدها: البنية التحتية  –

  .مة في حل مشاكلهم للمساه: إنشاء مساكن لألزواج الشابة  –

  .من خالل حفر اآلبار  لتجميع مياه األمطار: توفير المياه  –
  

  :قام الفريق بعمل جدول تدرج زوجي والتصويت عليه من قبل الحضور لتحديد أهم خمس أولويات وكانت النتائج كما يلي
  

  :األولويات األهم : ثانيا 

  .توفير الغذاء  .1

  .توفير فرص عمل  .2

  .حية تطوير الخدمات الص .3

  .التعليم  .4

  .  الزراعة .5
  

  :بعد أن تم تحديد األولويات السابقة تم التعمق في كل أولوية على النحو التالي 

  

  األولويات الهامة  االحتياجات

  .دعم من قبل المؤسسات لألسر المتضررة جراء الحصار اإلسرائيلي على القرى في محافظة الخليل 

  .ة تخفيض أسعار المواد الغذائية األساسي

  توفير الغذاء-1

  مشاريع بيتية صغيرة مثل -

  . مع ضمان تسويق الناتج الستثمار طاقات النساء،تطريز وخياطة للنساء  -

  قروض بشروط ميسرة  وطويلة األمد لعمل مزارع دجاج أو مزارع أرانب أو أغنام نحل أبقار -

مل لهم بعد عمل دورات تدريب مهني للشباب العاطلين عن العمل مع ضرورة توفير فرص ع -

  االنتهاء من  الدورة 

  .توفير فرص عمل من خالل فتح مصانع تعليب الناتج الزراعي او تصنيعه  -

  توفير فرص عمل-2

  فتح مراكز طبية متخصصة في األماكن والقرى البعيدة -

  .توفير سيارات إسعاف لنقل المرضى وخصوصا في األطراف والقرى المهمشة -

  .نشر الوعي البيئي والصحيعمل دورات تدريبية للمواطنين ل -

  .عمل دورات لتطوير مهارات الطواقم الطبية  -

  .توفير األدوية الالزمة وتخفيف أسعارها كذلك تخفيف أسعار كشفية األطباء المتخصصين  -

  .تحسين أحوال المستشفيات وزيادة عدد األسرة فيها  -

  .فتح مراكز طبية لألمراض المستعصية مثل السرطان والقلب والسكري  -

  الصحة-3

  فتح غرف صفية جديدة لحل مشكلة دوام الفترتين في الخليل: التعليم اإللزامي  -

  .مساعدة األسر الفقيرة في دفع رسوم طالب المدارس  -

  .عمل دورات تدريبية للمعلمين لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة  -

  التعليم-4
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  .لجامعية  توفير قروض لطالب الجامعات الكمال دراستهم ا-:التعليم الجامعي  -

توفير منح جامعية للطالب مع العدالة في توزيعها بحيث يكون هناك أولوية للطالب المحتاج وليس  -

  .بناء على معرفة شخصية أو اتجاه سياسي معين 

  .شق الطرق الزراعية في قرى سعير صوريف الشيوخ خاراس وحلحول  -

. وكذلك تخفيض سعر المياه المستخدمة للزراعةتوفير المياه الزراعية من خالل حفر آبار زراعية  -

إنشاء ثالجات  تعاونية لحفظ المنتجات , )العنب والخوخ (إنشاء مصاتع لحفظ ويصنيع المنتجات 

  الزراعية

  .توفير األسمدة والبذور واالشتال والمعدات الالزمة للزراعة لدعم المزارع وتثبيته في أرضه  -

ة الواقعة على الطرق االلتفافية والمتاخمة للمستوطنات في استصالح األراضي المهددة بالمصادر -

  .قرى الشيوخ ، وحلحول 

إعادة زراعة ما تم تجريفه وتخريبه من قبل الجرافات والدبابات اإلسرائيلية وخصوصا في بلدة  -

  .ترقوميا 

  .توفير التسويق للناتج الزراعي من قبل المؤسسات األهلية  والتعاونيات -

  .زراعي للمزارعين في مجال الزراعة و البيئة عمل دورات إرشاد  -

  .إيجاد صيغة للتامين الزراعي.  تخفيض أسعار األعالف واألدوية الزراعية  -

  الزراعة-5

  

  :المخاوف : ثالثا

  :ات أن هناك مخاوف من عدم المقدرة على استمرارية التنفيذ أو نجاح المشاريع وذلك يعود إلى /أكــد المشاركين
  

ار األمني والسياسي ووجود الحواجز العسكرية  والحصار واإلغالق األمر الذي يـؤدي إلـى إفـشال أي                  عدم االستقر  -1

  .مشروح أو عدم استمراريته 

  .عدم وجود آلية عمل أو مؤسسات تتمتع بمصداقية يمكن للمواطن إن يضع ثقته بها  -2

  .عدم المقدرة على تسويق الناتج من أي مشروح يمكن إنجازه  -3
  

  :بالت الفردية نتائج المقا

اكد كل الذين تمت مقابلتهم على اهمية توفير الغذاء ولكنه ال يأتي كأولوية اولـى               : توفير الغذاء الالزم لالسر الفقيرة       -1

  .ذلك ان توفير فرص عمل اهم النه اذا تم توفير فرصة عمل مناسبة لالنسان يستطيع تلبية احتياحاته من خاللها 

 :توفير فرص عمل  -2

عمل من خالل تشغيل عدد من العمال العاطلين عن العمل في البنية التحتية بهذه الحالة يتم تحقيـق هـدفين                     توفير فرص    -

  . تشغيل العاطلين عن العمل وتطوير وتحسين أحوال القرى والمدن

ذلك توفير فرص عمل من خالل التعاقد مع دول في الخارج إليجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل على ان تقوم الحكومة ب                     -

  .كذلك فتح مشاريع واقامة معامل للصابون والشامبو والرخام والبالط تساهم في حل مشكلة البطالة .

أكد كل من النائب الشوبكي والسيد حردان والسيدة ميسون رمضان  على ضرورة فتح مراكـز                : في المجال الصحي     -3

كذلك ضرورة تـوفير األدويـة      . والمهمشة   للرعاية األولية يداوم فيها اطباء متخصصين وخصوصا في القرى البعيدة         

واللوازم الطبية بناء على احتياجات المجتمع المحلي عوضا عن تقديم ما هو فائض لدى الدول التي تقدم المـساعدات                   

  .الطبية للمجتمع الفلسطيني 

نة الخليل كـذلك    كما أضاف السيد حردان يجب أن يكون هناك رقابة على مصانع األغذية والمستودعات والمخازن في مدي               

  .ضرورة عقد دورات توعية  للمواطنين في المجال الصحي والبيئي 

  :في مجال التعليم  -4

  : التعليم اإللزامي 

  .ضرورة تحسين وتطوير المناهج التعليمية كذلك عقد دورات تدريبية لتطوير المعلمين  -

يم الجامعي  هو المشكلة االكثر الحاحا في        اضاف كل من النائب الشوبكي والسيدة ميسون ان التعل        : التعليم الجامعي    -

مجال التعليم حيث ان التعليم االلزامي متوفر للجميع ، أما التعليم الجامعي فيحتاج الى توفر منح دراسـية للطـالب                    
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وذكر السيد حردان  ضرورة أن يكون التعليم الجامعي مجاني أسوة بمصر وسوريا والعراق              .  داخل وخارج الوطن    

.  

  :الزراعة 
  

يمكن التغلب على المشاكل الزراعية من خالل تكون جمعيات تعاونية في قرى الخليل ودعم المزارع من خـالل شـراء                      -

الناتج الزراعي من المزارعين وتوزيعها على المواطنين واألسر الفقيرة بدال من توزيع السكر واألرز والطحـين يعنـي                  

ة تقوم بشراء الناتج الزراعي من عنب وزيتون وتفاح وغيرهـا، مـن   المؤسسات أو الجمعيات التي تود توزيع مواد غذائي   

المزارع وتوزيعها على األسر الفقيرة، بهذه الطريقة يتم حل مشكلتين او سد حاجات األسرة الفلسطينية ودعـم ومـساعدة                   

قرى محافظـة   كذلك  عمل سوق جماعي ل     . المزارعين وهذا يؤدي الى تثبيت المزارع في أرضه وحثه على االعتناء بها           

  . الخليل، وكما أن توفير األدوية واألسمدة للمزارعين بشكل رمزي أو حسب األرض التي يملكها  يساعد في دعم المزارع

عدم االزداوجية في العمل للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في المجال الزراعي بحيث يكون هناك تخصص في العمـل                   -

بحيث يكون الهدف والغاية من العمل التنموي       ) هتم بالتسويق وأخرى باإلرشاد   مثال جمعية تقوم في عمل الزيت واخرى ت       (

  .هو المواطن بالدرجة األولى
  

  :ما أضافت الحاالت الدراسية

  :نبذة عن الحالة الدراسية االولى 

جة االنتفاضة  ، جميع  نتيإسرائيل فقد عمله في األسرة ، تسكن في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل ، معيل           أفراد 7 مكونة من    أسرة

 شيكل  1500 في السابق    األسرة شيكل شهريا في حين كان دخل        500 األسرة عاما ، يبلغ دخل      15 معالين وعمرهم اقل من      األبناء

  .في الشهر  
  

  :نبذة عن الحالة الدراسية الثانية 

 وتخليـه عـن كافـة       لألسرةهجر الزوج    تعيش في مخيم العروب لالجئين معالة من قبل الزوجة بسبب            أفراد 8 مكونة من    أسرة 

 تـم   . شيكل   500 األسرةتعمل الزوجة في مجال التطريز ويبلغ قيمة الدخل الشهري لهذه            .األسرةااللتزامات والواجبات اتجاه هذه     

  : التأكيد في كل من الحالتين الدراسيتين على ما تم طرحه من قبل المجموعة المركزة حيث جاءت أولوية
  

 الغذاء لألسرة هو أولوية أولى في الوقت الحالي لحين تحسن وضع األسرة والحصول على دخل يمكـنهم مـن                    تأمين وتوفير  -

 إذا اشـي بـسويه      أول أناكما جاء على لسان المبحوثة في الحالة الدراسية االولى  حيث قالت             " . الضرورية   تلبية احتياجاتها 

ين من كل اشي يعني ما بكلوا في الشهر دجاجتين وما بقـدر              محروم أوالدي ألنه ألوالدي أكلحصلت على مصاري بشتري     

 مليح النهم محرومين مـن      أوالدي أغذي اشي مهم عندي     أول أنا"  المبحوثة في الحالة الدراسية الثانية       أما. " اشتري الحليب   

  "كل اشي يعني هذه الكماليات مثل التفاح والموز ما بتدخل دارنا 

ة عمل مناسبة بالدرجة الثانية وكانت في الحالة الدراسية األولى من خـالل استـصالح و                في حين جاءت أولوية توفير فرص      -

 األرضيعني ثاني اشـي بفكـر اعمـر         "  ذكرت المبحوثة    تعمير قطعة ارض تمتلكها األسرة مع ترميم بئر ماء موجود فيها          

الل عمل مشروع تطريز جماعي للنساء فـي        وفي الحالة الدراسية الثانية من خ     .  واجرفها وازرعها واصلح البير اللي فيها       

يعني " كما ذكرت المبحوثة في الحالة الدرسية الثانية        . مخيم العروب مع ضمان تسويق إنتاج المشروع من قبل مؤسسة أهلية          

  ". قدرت احصل على مبلغ من المال إذا ممكن اسوي مشروع تطريز مع بعض النساء في المخيم أنا

  غير قادرة علـى تلبيـة        أنها إال هناك مساعدات تتلقاها     أن انه بالرغم    األولىمع الحالة الدراسية     وتبين من خالل اللقاءات      -

 هذه المساعدات قليلة وغير كافية كذلك وتدخل اعتبارات شخصية في مساعدة أن والسبب يعود إلى     األساسية األسرةاحتياجات  

  .الحاالت االجتماعية مثل المحسوبية والوساطة 

تحصل على مساعدات من قبل المؤسسات ذلك الن معايير المؤسسات االجتماعية             ال األسرةالة الدراسية الثانية فان      في الح  أما -

 هذه الحالة الدراسية تمثل أن ومن هنا يمكن القول أرملة أو حيث ان المعيلة مهجورة وليست مطلقة األسرة على هذه ال تنطبق

  .تلقى الرعاية والمساندة الكافية من قبل المؤسسات االجتماعية  صورة حية لهذه الفئة من المجتمعة والتي ال
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  المـالحـق
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  مجموعة مركزة حول تقدير االحتياجات الطارئة في مدينة الخليل وشمالها

  

   .8/10/2002: التاريخ

  .مركز فنون الطفل الفلسطيني : القاعة 

  . الواحدة والنصف ظهرا–من العاشرة صباحا : الساعة 

  ) :مدينة الخليل وقرى الشمال والغرب ( مشارك ومشاركة من مختلف المنطقة الجغرافية المستهدفة 16: الحضورعدد 

  :وصف المجموعة 

 عاما من مختلف موقع البحث أي من        19 – عاما   55 نساء تتراوح اعمارهم بين      5 رجال و  9 مشارك ومشاركة    16حضر الورشة   

 بكالوريس ، كـذلك تعـددت       – مختلفة حيث كانت مستويات التعليم للمشاركين بين امي          فئات عمرية مختلفة كذلك مستويات تعليم     

نجار ،حداد ، معلم مدرسة ، ممرضة ، مدربة خياطة ، عامل ،مزارع  ، عاطل عن العمـل ، موظـف ،                       ( المهن لدى المشاركين  

  ).وطالب جامعة 

  :محاور الورشة 

  .يل والمدينة احتياجات المجتمع المحلي الطارئة في شمال الخل

  .االولويات المحددة للمجتمع في منطقة البحث 

  .افكار واراء المشاركين حول االنشطة والمشاريع المقترحة 

  .المخاوف والعقبات في مرحلة تنفيذ المشاريع 

  

بعـده  "  بلزمنا احنا كل شئ" عند طرح هذا المحور قالت احدى المشاركات . حول المحور االول وهو احتياجات االسرة الفلسطينية    

  :تم استثارة المشاركين وسؤالهم حول احتياجاتهم بالتحديد فكانت كما يلي

الحاجة الى توفير مواد غذائية لالسر التي تضررت نتيجة فقدان الدخل بسبب الحصار واالغالقات التي تشهدها قرى محافظة                   .1

لى االستدانة كي توفر المواد الغذائية الالزمـة لالسـرة           الخليل والمدينة حيث ذكر احد المشاركين ان العديد من االسر تلجا ا           

انه حسب تقرير مركز االحصاء المركزي حول تقدير احتياجات االسرة الفلسطينية           " واكد على كالمه مشارك اخر حيث قال        

  ".من ديون االسرة  هي من اجل الحصول على الطعام% 70 فان 2002لعام 

حيث ذكرت احدى المشاركات وهي سيدة منتفعة من جميعة         : التعليم المدرسي والجامعي    الحاجة الى المساعدة في دفع رسوم        .2

حتـى  " وقالت اخـرى   ".انا لم استطع حتى االن من دفع اقساط المدرسة البنائي االربعة            "سيدات الخليل وتسكن مدينة الخليل      

 في جهات تدعم التعليم الجـامعي الن معظـم         الزم يكون " وذكر مشارك اخر    " المعلمين ما براعوا الظروف وطلباتهم كثيرة       

  ".الناس فقدت عملها وصار صعب عليها تعليم اوالدهـا 

ذكر احد المشاركين من قريـة      . الحاجة الى توفير دخل ثابت تستطيع االسرة من خالله تامين احتياجاتها الضرورية والملحة               .3

  .لعمل منذ عامين بني نعيم انه معيل السرة مكونة من ستة افراد وهو عاطل عن ا

توفير االدوية والرعاية الصحية المناسبة لالسرة حيث تواجه االسرة الفلسطينية مشكلة عدم تـوفر االدويـة فـي العيـادات                     .4

بعض االحيـان بيجـوا     " ."والمستشفيات الحكومية وهناك عيادات خاصة ولكنها مكلفة ذكر  احد المشاركين من قرية الشيوخ             

وا يوم طبي تطوعي بس ما فش دواء يعني من وين بدو الواحد يشتري الدواء وهو ما معوا يشتري                   دكاترة على القرية وبعمل   

  " .االكل

انا عندي اربع اوالد ما بسمعوا بلـزمهم        " الحاجة الى توفير لوازم طبية لذوي االحتياجات الخاصة ذكرت احدى المشاركات             .5

  ".عات بس كل شهر هذه السماعات بدها بطاريات وهذا مكلفسماعات طبية ساعدونا المؤسسات في الحصول على هذه السما

الحاجة الى الحماية واالمن وخصوصا لالسر التي تقع على خطوط التماس وبالقرب من المستوطنين في البلدة القديمـة فـي                     .6

ر دخلـوا    اشـه  3المستوطنين دائما بدخلوا بضربونا وانا عندي مشكلة في عيني قبل           " الخليل حيث ذكرت احدى المشاركات    

المستوطنين علي وضربوني في عيني ووالدي بحاجة الى مرشدين نفسيين الهـنم بخـافوا كثيـر النهـم بتعرضـوا الذى                     

  ".المستوطنين

  : ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل خريجين الجامعات والعمال العاطلين عن العمل من خالل .7

  .توفير مشاريع بيتية صغيرة  •

  .توفير قروض طويلة االمد •
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  وفير مراكز طبية فعالة  وخصوصا في قرى سعير وصوريف والشيوخ وبني نعيم ت .8

  .الحاجة الى وجود شبكات مجاري في كل من الشيوخ وسعير وصوريف .9

  عمل دورات مهنية من خاللها يتم توفير فرص عمل .10

  .مساعد الناس في الحصول على المياه  .11

  .وصا في مدينة الخليل و المحافظة على المياه الجوفية من التلوثلمجال البيئي مكافحة الحشرات والتخلص من النفايات وخص .12

شق طرق زراعية ومساعدة المزارعين في استطالح االراضي الزراعية وخصوصا األراضي الواقعة :  في المجال الزراعي  .13

  .على الطرق االلتفافية والمعرضة للمصادرة وحفر أبار زراعية 

  .اهمة في حل مشاكلهم  توفير اسكانات لالزواج الشابة للمس .14

  .  تخفيف المهور حتى يستطيع الشباب االقبال على الزواج  .15

  .توفير مراكز طبية لالمراض المستعصية مثل السرطان والقلب والسكري .16

  .توفير مؤسسات تدعم ذوي االحتياجات الخاصة وتوفر لهم الالوازم الطبية  .17

  .فتح مراكز للخياطة في سعير  .18

  

  :ن احتياجات مجتمعة الى عشرة اولويات تـــم تصنيف ما ذكر م

  . تحسين وضع التعليم –الجانب التعليمي  .1

  . وكيفية الحصول عليه من خالل مساعدات او تأمين  دخل ثابت لالسر–توفير الغذاء  .2

  وامياه العادمة.  مكافحة الحشرات والتخلص من النفايات–الجانب البيئي  .3

  . والتدخل النفسي في مرحلة االزمة  نشر الوعي االجتماعي–الحانب االجتماعي  .4

  . المسعدة في عمل شبكات للمجاري –البنية التحتية  .5

  . عن طريق مشاريع بيتية او تزويد بقروض طويلة االمد–التشغيل وفرص العمل  .6

  . ايجاد اسكانات لالزواج الشابة –انشائي واسكان  .7

  .الجانب الزراعي  .8

  .المياه والحاجة اليها .9

  .الجانب الصحي. 10

  

  :تم التصويت على جدول التدرجي الزوجي لتحديد األولويات المجتمعية الطارئة كما يلي

  
  جدول التدرج الزوجي 

  

  

  ايجاد فرص عمل

  

  الزراعي

  انشائي

  و

  السكن

  

  المياه

البنيــة 

  التحتية

  

  اجتماعي

  

  البيئة

  توفير

  الغذاء

  

  الصحي

  

  التعليم

  

  التعليمي  5  التعليم  الغذاء  التعليم  يمالتعل  التعليم  التعلم  التعليم  التعليم  التعليم

  الصحي    5  الغذاء  الصحي  الصحي  الصحي  الصحي  الصحي  الصحي  الصحي

تــوفير   توفير الغذاء  توفير الغذاء

  الغذاء

ــوفير  ت

  الغذاء

ــوفير  ت

  الغذاء

ــوفير  تـ

  الغذاء

ــوفير  ت

ــوفير       5  الغذاء ت

  الغذاء

  يالبيئ        5  البيئي  البيئي  مياه  بيئة  الزراعة  فرص عمل

ــة   مياه  اجتماعي  الزراعي  فرص عمل بنيـ

  اجتماعي          5  تحتية
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البنيـــة   الزراعة  فرص عمل

  التحتية

البنيــة             5  مياه

  التحتية

  المياه              5  المياه  زراعة  فرص عمل

  انشائي                5  زراعة  فرص عمل

  و

  السكن

  الزراعة                  5  فرص عمل

ــرص                     5 ف

  عمل
  المجموع  7  7  9  3  1  2  4  0  5  7
النتيجــة   6  7  9  3  1  2  4  0  5  8

  النهائية

  مالحظة القطاع الذي يحصل على اعلى النقاط يحل بالدرجة االولى من حيث االهمية
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  :بعد اجراء التصويت على جدول التدرج الزوجي كانت النتيجة كما يلي 

   : بالدرجة االولى كانت اولوية المجموعة المركزة االولى

ء الالزم لالسر التي فقدت مصدر دخلها وتضررت من جراء الحصار واالنتفاضة ، وقد برر احد المشاركين ذلك حـين         توفير الغذا 

  وقد ايده كافة المشاركين والمشاركات ". الجعان ما بعرف يفكر وال بقدر يسوي اشي " قال ان 

  .ايجاد فرص عمل  : بالدرجة الثانية كانت االولوية

تحسين وضع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنيين حيث تذمر بعض الحـضور مـن الخـدمات                : االولويةبالدرجة الثالثة كانت    

  .الصحية المقدمة ومن قلة الدواء ومن عدم المقدرة على تغطية نفقات العالج 

  .تحسين وضع الخدمات التعليمية  : بالدرجة الرابعة كانت االولوية

  .مام بالزراعة والمزارعين  االهت:بالدرجة الخامسة كانت االولوية 

  .توفير المياه  : بالدرجة السادسة

  .االهتمام بالجانب االجتماعي  : بالدرجة السابعة

  . االهتمام بالجانب البيئي :بالدرجة الثامنة 

  . ترميم وتصليح البنية التحتية :بالدرجة التاسعة 

  . المساهمة في ايجاد مساكن لالزواج الشابة :بالدرجة العاشرة 

  

تــم اخذ االولويات الخمس من غذاء وتوفير فرص عمل  وصحة وتعليم وزراعة والتعمق بالتفصيل حول كل احتياج على النحو                    

  :التالي 

  

  : توفير الغذاء  .1

  .من خالل توزيع مواد غذائية كافية بشكل دوري على االسر المحتاجة  •

  .اجاتها االساسية من خالل ايجاد دخل ثابت تستطيع االسرة من خالله توفير احتي •

  .تخفيض اسعار المواد الغذائية االساسية  •

  :توفير فرص عمل  .2

   مشاريع بيتية صغيرة -

  . توفير قروض ميسرة وطويلة االمد -

  :المجال الصحي .3

  توفير االطباء المتخصصين واالدوية الالزمة  •

  توفير سيارات اسعاف •

  تخفيض اسعار االدوية وكشفية الطبيب •

  .كز طبية متخصصة وخصوصا في المناطق النائية مثل خربة الدير والريحية وتفوح فتح مستوصفات  ومرا •

  .عمل دورات تثقيف وتوعية للمواطنين حول الصحة والبيئة  •

  . تحسين احوال المستشفيات وزيادة عدد  االسّرة فيها كذلك تزويدها بطواقم طبية مؤهلة  •

 احدى المشاركات ان جارتها تعرضت للضرب مـن قبـل            هناك سوء في معاملة الفريق الطبي للمرضى حيث ذكرت         •

  ".الممرضة المناوبة اثناء والدتها ورأت اثار الضرب على جسد المرأة 

  :التعليم .4

  .المساهمة في دفع رسوم التعليم وخاصة طالب الجامعات •

ثة طالب في الجامعـة  يعني انا فقدت بصري في الزنازين في السبعينات وعاطل عن العمل وعندي ثال        " ذكر احد المشاركين    

  ".واهللا ما بقدر ادفع اقساط الجامعات وانا بحب اعلم اوالدي

فتح صفوف اضافية مشكلة الدوام على فترتين في مدينة الخليل والقرى المجاورة  حيث أن الطالب في الفترة المسائية ال  •

تجول بعد الساعة الثانية،  اضافة الى ينتظمون في الدراسة بسبب حظر التجول وخصوصا في هذه االيام حيث يتم منع ال            

انا اوالدي بيرحوا   " ان استعداد واستيعاب الطالب للدراسة في الفترة المسائية يكون ضعيف، وذكرت احدى المشاركات              

  ".على المدرسة الظهر مرات بيكون في منع تجول ولما بيكون في دوام بيكونوا تعبانين وما بحبوا يدرسوا
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  .ثانوية وخصوصا في القرى النائية مثل الريحية غرب الخليل فتح صفوف للمرحلة ال •

 دعم رياض االطفال وفتح رياض اطفال في قرى الخليل وذلك الن تكاليف التعليم في رياض االطفال مرتفعـة االمـر               •

ريف يعني الروضة في صـو    " ذكر احد المشاركين    .الذي يؤدي الى عدم مقدرة االسر الفقيرة من ارسال االطفال اليها            

  ".بتكلف زيها زي الجامعة 

  ". يعني كل يوم بنسمع عن بناء جامع جديد يعني لو ببنوا مدارس احسن"  انشاء مدارس جديدة قالت احدى المشاركات •

  .توفير مواصالت للطالب وخاصة في المناطق البعيدة مثل خربة الدير والريحية  •

  مساعدة الطالب ودعمهم في دفع االقساط الجامعية •

  . الى توفير مرشدين تربويين ذو كفاءة  يتالءم مع عدد الطالب الحاجة •

  :الزراعة .5

   عن طريق حفر ابار زراعية  للمساهمة في تحسين وزيادة االنتاج الزراعي –توفير المياه الزراعية  •

  .شق الطرق الزراعية في قرى صوريف، شيوخ، سعير، خاراس حلحول •

  .لزراعة مع توفير المعداتتوفير االسمدة والبذور واالشتال الالزمة ل •

  دعم القطاع الزراعي من خالل دعم او التمويل النشاء دفيئات زراعية و مزارع دجاج الحم  •

  .     وبياض، وماشية •

  .توفير التسويق للناتج الزراعي •

  .تخفيض اسعار االعالف واالدوية الزراعية •

  .توفير دورات ارشادية زراعية في مجاالت البيئة والزراعة  •

  .اع في استصالح المناطق المهددة بالمصادرة في الشيوخ والمناطق القريبة من خطوط التماس والشوارع االلتفافيةاالسر •
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  :لمخاوفا

هناك مخاوف بسبب عدم استقرار الوضع االمني واالستقرار السياسي حيث يتعرض االنسان للخطر اثنـاء تنقلـه او                   .1

لمستوطنات او الواقعة على الطرق االلتفافية كما ان الحصار يعيق          عمله في الحقول وخصوصا تلك الحقول المتاخمة ل       

 نفر 17انا مزارع اسرتي مكونة من " ويحد من استمرارية أي مشروع كما جاء على لسان احد المشاركين وقال اخر   

  شيكل  وسبب هذه الخسارة صعوبة التنقل بسبب الحـصار          8000عندي بيت بالستك خسارتي من هذا البيت حوالي         

  " .ومنع التجول االمر الذي ادى الى بيع المحصول باسعار متدنية 

عدم وجود الية عمل مناسبة وتتمتع بمصداقية في العمل في قرى الخليل والمدينة كما جاء على لسان احد المشاركين                    .2

   ".يعني المساعدة ما بتصل المحتاج بس اللى له واسطة هو اللي بحصل على المساعدة"ووضح ذلك حين قال 

  .هناك معيقات بسبب الحواجز االمنية واعتداءات االحتالل على المواطنين .3

  .عدم المقدرة على تسويق المنتجات من أي مشروع يتم انجازه .4

 هناك مخاوف من مصادرة االراضي لذا يجب االسراع باستصالح هذه االراضـي كمـا ورد علـى لـسان احـد                      .5

  . المشاركين

معظم محاصيل القمح في قريـة      "  واالراضي الزراعية ذكر احد المشاركين        مخاوف من تخريب وتجريف المزارع     .6

  " .ترقوميا تم تخريبها وجرفها من قبل الدبابات والجرفات االسرائيلية

  . عدم التعاون والتنسيق بين المؤسسات االهلية في الخليل والقرى  .7

  

  :االفكار و المشاريع

ة ويتم استثمار طاقة المرأة من خاللها مثل  مزارع ارانب  او دجاج              توفير مشاريع بيتية صغيرة تستفيد منها االسر       •

او اغنام  او زراعة حديقة المنزل بالخضار مثل السبانخ والبندورة والفقوس  هذه المشاريع  يتم تنفيذها في قـرى                     

ى ضرورة دعم   اما بالنسبة لمدينة الخليل فقد اشارت  احدى المشاركات ال         . سعير ، الشيوخ، بني نعيم ،  صوريف         

  .  المراة من خالل مشاريع خياطة او تطريز على ان يكون هناك ضمان لتسويق المنتوج 

عمل دورات تدريبية مدعومة في مجاالت تثقيف بيئي او صحي دورات مهنية ويتم دعم المشاركين  بمبلغ رمـزي          •

  . شيكل 300كتشجيع مثال 

  .الخ … ية وخزانات المياه كذلك شق الطرق الزراعية ذكر في التقرير بعض األفكاــر حول االبـار الزراع •
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  اسماء المشاركين والمشاركات في المجموعة المركزة

  

  االسم  مكان السكن  العمر  المهنة-العمل  التعليم

  عيوش حسن عبد الفتاح  سعير  55  ربة بيت  أمي

  جميلة حسن الشاللده  سعير  35  ربة بيت  الثامن

  ؤاد البدوييوسف ف  ترقوميا  23  عاطل  جامعي

  عمر فؤاد البدوي  ترقوميا  21  طالب  توجيهي

  محمود حسن احميدات  صوريف  50  عاطل عن العمل  العاشر

  لطيفة حسين االسطة  ترقوميا  42  مدربة خياطة  توجيهي

  دالل جودان الساليمة  الخليل  44  ربت بيت  سادس

  سليمان محمد نعم جرادات  سعير  38  عاطل  اعدادي

  ليلى راصي موسى  الخليل  37  ربة بيت  اعدادي

  ربحي خليل او عبد  الشيوخ  37  مهني  اعدادي

  عوني عيسى الحاليق  الشيوخ  46  مزارع  توجيهي

  اسماعيل حسن حسين  الشيوخ  42  عامل  ابتدائي

  نور سعدي عبد ابو عمر  الخليل  19  طالب  جامعي

  سهام الدويك  الخليل  45  ممرضة  توجيهي

  عبد العزيزمحمد   صوريف  24  معلم مدرسة  دبلوم

  سعيد حمدان  بني نعيم  30  موظف  بكالوريوس
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  حالة دراسية من حلحول
  

 الساعة التاسعة صباحا واسـتغرقت      10/10/2002تم زيارة الحالة من قبل فريق البحث عماد زهد وغادة فراج بتاريخ             

 وربة االسرة  واالبن االصغر      الزيارة ساعتين ونصف وتم التعرف على الحالة واالستئذان باجراء المقابلة بحضور رب           

  . سنوات 9وعمره 

  

  .تمت المقابلة في جو مريح وجيد حيث غطيت جميع المحاور واالسئلة المتفق عليه

  

  معلومات اولية عن االسرة 

  

  صلة القرابة   العمر   المهنة  المستوى التعليمي  الوضع الصحي

  االب  42  )بال( عامل  الرابع االبتدائي  جيد

  االم  42  ربة منزل  بتدائيالسادس اال  جيد

يعاني من قصر في احدى رجليه نتيجة تعرضـه         

  لحادث سير

  االبن  14  طالب  الثامن

  االبن  13  طالب  السابع  جيد

  االبن  13  طالب  السابع  جيد

  االبن  12  طالب  السادس  جيد

  االبن  9  طالب  الثالث  جيد

  

تعيش االسرة  في حلحول شمال مدينة الخليل وتسكن في منزل شيد            )  ابناء جميعهم ذكور واالب واالم       5( افراد   7اسرة مكونة من    

 غرف ومطـبخ    3 عاما جدرانه متأكلة ومليئة بالرطوبة على الرغم من انه مبني من الحجر،  يتكون المنزل من                  60منذ اكثر من    

وجود حمام داخلي حيث يوجد الحمام      بوضع سيئ يفتقر  الى التهوية وجدرانه قذرة تحتاج الى طالء وترميم كذلك يفتقر المنزل الى                 

  .خارح المنزل 

  

 عاما حسب ما قالت ربة االسرة حيث ان رب االسرة من العمال غير المهرة والـذين                 14تعيش االسرة في حالة فقر منذ اكثر من         

 اسرائيل ، كان دخل     يعملون بالعمل المتقطع ، زادت حدة هذا الفقر بعد االنتفاضة وذلك بسبب انقطاع رب االسرة عن العمل داخل                 

 شيكل كذلك تعتمد هـذه االسـرة علـى          500 شيكل شهريا اما في الوقت الحالي ال يتجاوز دخل االسرة            1500االسرة في السابق    

  المساعدات الفردية من قبل افراد المجتمع وبعض المؤسسات االهلية الموجودة 

  

  " ي بيساعدونا من زكاة مالهم  واهللا ولجنة الزكاة عشنا منها اهل حلحول كويسين يعن" في بلدة حلحول كما ذكرت ربة االسرة 

  

وعلى الرغم من وجود هذه المساعدات اال ان االسرة تعجز عن تلبية متطلباتها واحتياجاتها الضرورية من حيث تـوفير الطعـام                       

 وبعدين انا اوالدي مش شاطرين      يعني اوالدي محرومين من كل شئ الحليب، الدجاج       " والملبس وترميم المنزل كما ذكرت الزوجة       

  ".في المدارس النهم ما بيتغذوا كويس 

  :لذا عند سؤال المبحوثين عن اولويات االسرة كانت كما يلي

  

تأمين الغذاء الصحي والمناسب لالسرة حيث تبين من خالل الحوار مع المبحوثين ان هذا االمر ملح ويقع في الدرجة                    •

  .االولى بالنسبة لالسرة 

 دونم وترميم بئر للمياه موجود      4رصة عمل للزوج من خالل استصالح قطعة ارض تمتلكها االسرة مساحتها            ايجاد ف  •

  .في هذه االرض 

  .اصالح المنزل وترميمه وبناء حمام داخل المنزل  •
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  .تعليم االبناء  •

  

   : وعند سؤال األسرة عن نظرتهم للمؤسسات االهلية والخدمات المقدمة من قبل هذه المؤسسات
  

اجابت المبحوثة ان بعض هذه المؤسسات تقوم بتقديم المساعدة لهم وان هنالك مؤسسات توجهت لها ولم تحصل على مساعدة منهم                    

الي له واسطة او معـارف هـو اللـي    " والسبب في ذلك يعود الى ان هناك فساد في هذه المؤسسات كما جاء على لسان المبحوثة         

  ".بيساعدوه

  

  :رة للخدمات العقبات امام وصول االس
  

عدم معرفة االسرة بالمؤسسات التي تقوم يتقديم الخدمات ، وفي الوقت الحالي هنالك صعوبة في الوصول للخدمات بسبب صـعوبة    

  .التنقل بين القرى والمدن بسبب الحصار واالغالقات والحواجز الترابية والعسكرية 

  

  :نص المقابلة 

ل خمسة سنين ضربتة سيارة ونام في الجمعية العربية شـهرين           ة في الصف الثامن وقب     سن 14انا عندي خمسة اوالد الكبير عمره         

 سنة واحـد    13النه رجليه تكسرن وبعدها صار عنده رجل اطول من رجل وبعدين عندي توم اوالد في صف سابع يعني عمرهم                    

 او  50 اليـوم     سنوات كان زوجي يشتغل قبل ما تصير االنتفاضة في اسرائيل كان يوخذ في             9 وهذا ابني الصغير عمره      12عمره  

وبعدين صار يشتغل في حسبه في بيت لحم بعد ما سكرت           )  الفرص( شيكل في اليوم وما كان يشتغل كل الشهر حسب الليحات            60

 شهور واالن هو عاطل عن العمل ومرات بصح 4اسرائيل وصار  المعلم ييصرخ فيه وهو ما اتحمل وبعدين بطل اشتغل بس لمدة           

 شيكل حسب ما بعطوه هذا يعنـي يـو م او يـوميين فـي                50-40ي بناء سنسلة يعني بطلع في اليوم        له يشتغل في البلد يساعد ف     

يعني اهل حلحول كثير كويسن يعنـي انـا   .. ما بخلق حدة وبنسى يرزقه … بس اهللا ما بنسى حده    … االسبوع، واهللا الحالة على اهللا    

 4 دينار في السنة وهمـه       50 او   40ات بطلع لي من كل واحد       وبطلعوا زكاة مالهم يعني مر    ) ميسوري الحال (اخوالي كلهم مباسيط  

واهللا لوالنا مديرن  وبنداين من هنا ومن هنا كان موتنا من ..اخوال كمان في ناس بعطونا غيرهم زكاه مالهم واحنا هيك بندبر حالنا 

كل اشـي   ) صغيرة خلف المنزل  حديقة  (وكمان بزرع في الحبلة     .. يعني انا بطبخ وبخيز وبسوي كل اشي على الحطب          …الجوع  

  .بندورة فاصوليا، سبانخ فقوس كل اشي بلزمنا بزرعه

  

  لو معك مبلغ من المال كيف يمكنك ان تصريفيه؟: وعند سؤال المبحوثة 

 نفسهم يعني احنا ما بنوكل في       اشي بسويه هو انه بغذي اوالدي وبشتري الهم كل اشي في          اول  يعني انا لو معي مصاري      : اجابت  

 جاجتين وال بشربوا اوالدي الحليب اال اذا بطلع النا من لجنة الزكاة مرات بصح النا حليب بودرة بسوي الهم وبسقيهم يعني                      الشهر

حتى اوالدي مش اذكية ومش شاطرين في المدرسة النهم بكلوش كويس يعني هذا             …في الغالب اوالدي ربيوا على الخبز والشاي          

ثاني اشي بسويه بعمر هاالرض الي عنـدي         ن هذي الكماليات التفاح والموز ما بتدخل دارنا         وبعدياهم اشي اني اشتري الهم اكل       

 والقالبة وتصليح السناسل، وتزبيط البير واهللا لو تتصلح وتزرع كـان بنعـيش    دونم وفيها بير بس بدها مصاري للجرافة  4عندنا  

  .منها

 وشبابيكها كلها بنزل منها الميـة فـي الـشتاء           ن شمع وهذا خطر علنا    وبعدين بصلح الدار النه دارنا ما فيها وال شمعة مبني بدو          

وبعدين فش عنا جورة امتصاص وحمامنا خارجي، وبأثث الدار يعني دارنا ما فيها اشي مصطلح كل العفش الي فيها مكسر وفـش                 

 ، بس اوالدنا لمـا يكبـروا        بس الي برضى بعيش والحمد هللا     … اواعي عند اوالدي وانا واهللا ما عندي غير هالثوب وكمان ثوب            

بنخلي االوالد يكملوا تعليمهم ويدخلوا الجامعـة او يتعلمـوا          " ان اهللا احيانا  "بعدين  يحترمونا ويقدرونا هذا الي بنترجى من الدنيا،        

  .مهنة تنفعهم

  .وإنشاء اهللا يقدرنا ونبني بيتين نأجرهم ونعيش من اجارهم 

ومأجرينهم وبدخلوهم منهم دخل كويس وعايشين من وارهم أسالفي كلهم وضعهم احـسن             النه واهللا دار سلفي بنوا دار من طابقين         

  .منا ومرات لما بصح الهم مساعدة بساعدونا مع انهم ما بشتغلوا

  وحول سؤال المبحوثة عن طبيعة الخدمات التي تقدمها المؤسسات وتقيمها لها ؟
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ا رحت على لجنة الزكاة لجنة الزكاة طول عمرها بتـساعدنا واهللا            انا رحت على كل المؤسسات والجمعيات عشان يساعدون       :اجابت  

عشنا منها بس هلحين بطلت عشان في ناس كثير صارت محتاجة وبعدين رحت على مستوصف حلحول الطبي وسجلوا اسمي بس                    

 20اعطـوني   وبعدين رحت على جمعية سيدات حلحول ساعدوني قبل شهرين و         ) تقصد مساعدة عينية تموين   (ما اعطوني مساعدة    

  .دينار اردني واهللا كلهم كويسين بساعدوا

ورحت على االغاثة الزراعية وطلبت منهم يساعدونا في تعمير االرض وجرافتها وتزبيط البير بس ما ساعدوني قالوا لي لسه مـا                     

النا واسطة وال معارف    اجى دور حلحول في المساعدة لما يجي دورها بنساعدك واهللا بنقدم لـ هالمؤسسات وما يساعدونا النه فش                  

  .لو النا واسطة كان بيساعدونا

  

رحت على الجمعية االسالمية في الخليل قبل شهر عشان يساعدني سجلوا اسمي ولـ هالحين ما ساعدوني، يعني بروح وبين مـا                     

ا على االقـل مـا   يعني احنا احسن من غيرنا في ناس بحاجة اكثر منا يعني احن           … اسمع في مساعدة بروح عليهم وما بيساعدوني        

كل هذه المؤسسات بدها واسطة عشان تساعد وبعـدين         اهل حلحول بيساعدونا واللي برضى بعيش  ،       … بندفع اجار دار وبعدين     

 صارت صعبة يعني الواحد بمشي مسافة طويلة عشان يركب ويروح على الخليل ومرات ما بيكون معاه اجار الطريق يدفع                    الطرق

  .للسيارة

انا مارحت عليه بس بعرف شـو بـدو   .  دي اروح على جميعة انقاذ الطفل ما بيساعدوني عشان ما في لي واسطة    يعني و اهللا لو ب    

  .يصير

مستوصف حلحول ما بروح عليه عشان اتحكم  او احكم اوالدي الن بدو مصاري بعدين انا بروح على عيادة الحكومة عشان معي                      

  . شيكل حق الدواء3واء بسعر رمزي يعني تأمين انتفاضة االقصي ما بدفع كشفية وبعطوني الد

شيكل 50 شيكل بس وكانوا بدهم مني       20ومرة رحت على مختبر جمعية سيدات حلحول في النا واحد قريب بشتغل فيه وكان معي                

  . شيكل وسامحوني في الباقي النهم بعرفوا ظروفي واهللا بعاملونا كويس محترميين20وبس اخذوا مني الـ 

على اهللا يعني لو في مجال انه الواحد يشتغل ويجيب الوالده احسن من انه يمد ايده للناس مثال لو فـي مؤسـسات     واهللا الناس كلها    

  .تساعد في تعمير االراضي البور بدل ما هي خرابة 
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  :الحالة الدراسية الثانية 

  

  .مخيم العروب : الموقع 

  .12/10/2002: تاريخ الزيارة 

  :سرة معلومات اولية عن اال

  صلة القرابة  العمر  المهنة  المستوى التعليمي  الوضع الصحي

  االم  38  تعمل في مجال التطريز  الثالث اعدادي  جيد 

  االبنة  21  طالبة  سنة ثالثة جامعة  جيد

  االبن  18  معتقل  عاشر  جيد

  االبنة  15  طالبة  تاسع  جيد

  االبنة  14  طالبة  ثامن  جيد

  االبن  12  طالبة  سادس  جيد

  االبنة  9  طالبة  لثثا  جيد

  االبن  3  -  -  جيد

  

 سنوات بعد ان تم هجرها مـن        3 بنات واالم التي تعيل االسرة منذ        4 اوالد و  3 افراد ،  8اسرة تعيش في مخيم العروب مكونة من        

 عـائلي   قبل الزوج الذي يسكن في منزل والديه في نفس المخيم  ،وتنصل من مسئوليته اتجاه زوجته وابناؤه وذلك على اثر خالف                    

حيث يحمل الزوج زوجته مسؤولية وفاة ابنهما بحادث سير اثناء ذهابه الى منزل جده في المخيم  ويشعرها بالذنب اتجاه ما حصل                      

له ، يقوم  الزوج بزيارة االسرة بين الحين واالخر ليثبت رجولته على الزوجة واالبناء حيث يقوم بالتوبيخ والصراخ وفي بعـض                      

 عاما معتقل في سجن النقب منذ اكثر من عام حيث يقضي مـدة              18لزوجة امام ابنائها ، االبن االكبر عمره        االحيان يقوم بضرب ا   

محكوميته البالغة سنتين ونصف ، البنت الكبرى تدرس في جامعة الخليل سنة ثالثة في كلية العلوم ، باقي البنات واالبناء على مقاعد 

  .ي المخيم الدراسة في مدارس وكالة الغوث الموجودة ف

بالتطريز حيث توصل الليل بالنهار للقيام بهذا العمل الذي ال يكاد يسد الرمق ويبلغ ما تكسبه من خاللـه                   ) ربة االسرة   (تعمل االم   

كما وتحصل االسرة على بعض المساعدات العينية التي يتم توزيعها من قبـل وكالـة الغـوث          .  شيكل شهريا    500 -400حوالي  

  .الدولية 

حظ ان هذه االسرة تفتقر الى جانب فقدان المعيل وتدني مستوى الدخل تفتقر الى شبكة المساندة العائلية والمجتمعية  حيث                    من المال 

اهل زوجي ما بيحبوني وبيجوا " ان اهلها يسكنون في االردن كذلك ال تجد الدعم والرعاية من قبل اهل زوجها كما ذكرت المبحوثة 

مجتمعية حيث توجهت االم إلى العديد من المؤسسات الموجودة فـي الخليـل لطلـب المـساعدة                 كذلك ضعف المساندة ال   " ضدي  

والتستطيع الحصول على أي مساعدة ذلك ان معايير المؤسسات التي تعمل في مجاالت الخدمة المجتمعية التنطبق عليها كونها غير  

  .مطلقة او ارملة 
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  :احتياجات االسرة واولوياتها 

  

  .الالزم والمناسب توفير الغذاء  .1

توفير فرصة عمل مناسبة لالم عن طريق تامين قرض تستطيع من خالله عمل مشروع تطريز مع مجموعة من النساء داخل                     .2

  .المخيم 

  . شيكل شهريا 1000توفير دخل ثابت لالسرة قدرته االم ب .3

واالبناء والعمل مع الزوج فـي محاولـة        تدخل من قبل مؤسسات تعمل في مجال الخدمة االجتماعية لتقديم الدعم النفسي لالم               .4

  .لتسوية الخالفات العائلية 

  .توفير مبلغ  من المال لتامين العالج المناسب في حالة حدوث أي طارئ  .5

  .توسيع المنزل وتاثيثه باالثاث المناسب  .6

  

  :تقييم دور المؤسسات االهلية 

  :عدات من قبل هذه المؤسسات والسبب في ذلك يعود الىمن وجهة نظر المبحوثة اليوجد مصداقية في تقديم الخدمات والمسا

هناك قسوة قلب من قبل العاملين  والمسؤولين في هذه المؤسسات حيث تذهب اليهم دائما وتطلب المساعدة ولكنها ال تجد تفهم                      .1

  .او تقبل من قبلهم 

  .الوساطة والمحسوبية حيث ان الذي له واسطة او معرفة هو الذي يحصل على المساعدة  .2

  

  :العقبات في الوصول الى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات االهلية 

التستطيع الزوجة طلب المساعدة من المؤسسات الموجودة في المخيم وذلك بسبب معارضة الزوج والقيام بضربها اذا ما علم                   .1

  .بذهابها الى هذه المؤسسات 

  .لخليل صعوبة التنقل والوصول الى المؤسسات الموجودة في مدينة ا .2

  .عدم الجدوى من طلب المساعدة  .3

  

 تقول الزوجة في حال ما اخذت قرض لعمل مشروع تطريز  فهي تخش من عدم مقدرتها على تـسديده  بـسبب    :مخاوف االسرة   

  صعوبة التسويق 

  

  :نص المقابلة 

 ما الي حدا ال اخت وال اخ وال          سنة لما تزوجت ابن عمي يعني انا هنا        15 سنة كان عمري     23انا جيت من عمان على هالبلد قبل        

يعني يوم يشتغل وعشرة ال هو كان يشتغل عامل طوبار في اسرائيل كلهم عيلة ) تقصد الزوج (ام وال اب ، واهللا شوفت الويل معاه 

،وعنـد   سنيين ترك الدار وبطل يتعرف على اشي المصروف وال يقدم أي حاجة النا               3فاشلة اخوته ما بيشتغلوا وال بعتملوا ، قبل         

 سنين مات في حادث سير ضربته سيارة وهـو          8بدأت بالبكاء حيث قالت انا كان الي ولد عمره          : سؤالها عن سبب تركه المنزل      

رايح على دار سيده ومات على طول ومن يومها وهو بيقول انه انا السبب في موت الولد وصار عصبي ويسوي مـشاكل علـى                        

 عاش عند امه وابوه هنا في المخيم ، وامه وابوه ما بيحبوني من زمان وما بدهم اياني وبدل الطالع والنازل وبعدها ترك الدار وراح

  ما يحنينوه علينا بيجوا ضدنا ، 

تركني انا واوالدي وصار ما يتعرف على أي اشي بس يجي لما يسمع اني رحت على أي حدا او على مؤسسة اطلب مساعدة يجي                     

وصرت اشتغل  صرت بدي ادير حالي عشان اعيش واهللا بعت كل ذهبي عشان اربي اوالدي،عشان يبهدلني ويضربني ، بعدها انا 

 500 شـيكل او     400بالتطريز وابيع بس التطريز ما بيكفي وخصوصا بعد االنتفاضة فش حدا بيشتري اليوم يعني مرات ببيـع ب                 

معية االسالمية بس كلهم بيقولوا لـو انـك         شيكل في الشهر ، وبروح على المؤسسات في الخليل رحت على لجنة الزكاة وعلى الج              

مطلقة او زوجك ميت كان بنساعدك ياريت لو اني مطلقة كان ساعدوني ، يعني انا في حالة ما بعلم فيها اال اهللا مرات بمر علـي                          

  .ايام ما بطبخ فيها وبنوكل أي اشي من الدار من هاللي بطلعلنا من الوكالة لما بيوزعوا مؤن على المخيم 

  لو حصلتي على مبلغ من المال كيف تقومين بصرفه ؟: سؤالها وعند 
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انا لو احصل على مبلغ من المال اول اشي بسويه اني بشتري الوالدي اكل دجاج لحمة وحليب وفواكه الني بـشعر انـه         : اجابت  

غير تطريز يوفر لي دخل اوالدي محرومين من كل هذه االشياء يعني ما بيكلوا في الشهر دجاجتين ،وبعدين بفكر اسوي مشروع ص

ثابت اقدر اجيب كل االشياء اللي بتلزمنا  من اكل وشرب واشياء اخرى ، وبعدين بفكر اوفر مبلغ في حالة ما يصر اشي طـارئ                         

 6مثال ان يكون معي مصاري اقدر ادبر حالي يعني مرض ولد او وقع انا مرة صار معي مشكلة ، كان ابنـي الـصغير عمـره                           

رة التوت عند الجيران وقع وانكسرت ايده اخذته على المستشفى االهلي في الخليل وما كان معي مـصاري                  سنوات طالع على شج   

  واترجيتهم يعالجوا وقبل الدكتور انه يعالجوا من كثر ما ترجيته بشرط اني ادفع المصاري بعدين ، واهللا كان 

  .بعتها وبعدين وديت المصاري للمستشفى سهرت عليها ليلتين كامالت حتى خلصتها ورحت ) تطريز(معي شقفة خياط 

يوجد في الغرفة التي نجلس بها حصيرة مـن         (بعدين ممكن افكر اني اوسع الدار واشتري اثاث امليح يعني ما عندنا اال هالفرشات               

ة للمالبس  بناموا عليهن االوالد وبنقعد الضيوف عليهن ، وبالنسب       ) البالستك مفروشة وضعت عليها ست فرشات الستقبال الضيوف         

  .مش مهمة يعني الواحد بقدر يعيش بالموجود 

  :وحول سؤال المبحوثة عن نظرتها الى المؤسسات 

انا المؤسسات اللي في المخيم ما بقدر اصلها النه زوجي اذا عرف بيجي على الدار بيضربني وبيصير يقول انـت بـدك                      : قالت  

اما المؤسـسات   . زوجي يوفر لي كل طلباتي انا ما بروح وبمد ايدي لحدا            تفضحيني ، يعني ال برحم وال بيخلي اهللا يرحم يعني لو            

اللي في الخليل انا رحت على مؤسسات كثيرة وما ساعدوني يعني رحت على جمعية الهدى ولجنة الزكاة والجمعية االسالمية ومـا     

 مشكلة المحتاج وقد ما اشرح الهم وضـعي         ساعدوني يعني اللي بيشتغلوا في هذه المؤسسات قلبهم قاسي وما بيرحموا وال بيتفهموا            

تقصد المؤسسات ( بيقولوا لو انك ارملة او مطلقة كان بنساعدك او بيقولوا ارجعي بعدين او احنا ما عندنا مساعدة احنا بدنا مساعدة 

.(  
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  )1(مقابلة فردية

  

  السيد رشيد محمود عوض  ./  رئيس بلدية بيت امر

   16/10/2002تاريخ المقابلة 

   12-10/  المقابلة ساعتين  مدة

  

  اجرى المقابلة عماد زهد و غادة فراج 

  : تم استعراض ما ورد في كل من المجموعة المركزة و الحاالت الدراسية من نتائج و اولويات مجتمعية التي كانت كما يلي 

  .توفير الغذاء الالزم  -1

  . توفير فرص عمل  -2

  . تحسين وضع الخدمات الصحية  -3

  . ليم و خصوصا بالتعليم الجامعي االهتمام بالتع -4

  . االهتمام بالقطاع الزراعي و تطويره  -5

حول االولوية االولى والتي هي توفير الغذاء ذكر السيد ان الغذاء ضروري وال يستطيع االنسان العيش بدونه ولكنه ال يـأتي                     

لعمل ومن ثم يستطيع االنـسان ان يـوفر         بالدرجة االولى لالنسان حيت انه يجب توفير فرصة العمل المناسبة للعاطلين عن ا            

  .الخ …الغذاء بنفسه ويستطيع االهتمام او اشباع حاجاته االخرى من تعليم وصحة 

ولكننا تضاف السيد رشيد تعودنا على عقلية وكالة الغوث أي االغاثة االتكالية و الكسل ومن تجاربي مع الناس عنـدما يـاتي                      

واد غذائية يشعر كل مواطن انه مت حقه الحصول على هذه المساعدات بغض النظر              مساعدات عينية  للبلد وهي عبارة عن م       

  . عن كونه محتاج ام ال 

لذا من وجهة نظري عقب السيد رشيد يجب ان تكون االولوية االولى هي توفير وايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل مـن                      

  :خالل

  . لخليل تعتمد على الزراعة ايجاد فرص عمل في المجال الزراعي ، حيث ان معظم قرى ا -1

  . ايجاد فرص عمل من خالل ترميم البنية التحتية ، مياه، طرق، تعبيد شوارع -2

  .من خالل قروض فردية ميسرة من ناحية الفوائد و المدة  -3

  

  : اما بالنسبة للصحة

لة الخبرات وضـعف الكـادر      هناك مشاكل عديدة تواجه القطاع الصحي حيث قلة االسرة واالكتظاظ في المستشفيات الحكومية وق             

الوظيفي كل هذه االمور نتج عنها مشاكل صحية يتلمسها المواطن ويعيشها بشكل يومي ومع انه يوجد مؤسسات صحية اهلية اال ان 

 بالتعبير الشائع ) مستشفى خاص   (االنسان الفقير ال يستطيع الوصول اليها وذلك الن تكاليف العالج مرتفعة ،مثال المستشفى االهلي               

أي انه االنسان المقتدر هو الذي يستطيع الوصول للعالج كذلك من له واسطة  يعني انا مثال قدرت اني احصل                    "  مسلخ"عند الناس   

  . "تحويلة لمستشفى المقاصد او العالج في االردن " على عدة تحويالت لمرضى في بلدة بيت امر عن طريق المعرفة الشخصية

ين يستفيد منها المنتمي لهذا الحزب واالنسان العادي الغير مؤطر سياسيا ال يحصل على خدمات               كذلك المؤسسات التابعة لحزب مع    

  هذه المؤسسات 

  
  :التعليم

 هناك نقص في الغرف الصفية حيث انه منذ دخول السلطة لم تبنى غرفة صفية واحدة  في بيت امر رغم                     –التعليم االلزامي    .1

  هذه الغرف حيث يتم استتجار غرف صفية في بيت امر بالقرب من المدارس تزايد عدد الطلبة ورغم وجود حاجة لبناء 

  . كذلك تراجع مستوى التعليم حيث ان المعلمون يحتاجون الى تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خالل دورات .2

  

  : الجانب الزراعي 
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عية ال يستطيع المزارع الوصول اليها      ذكر السيد رشيد ان القطاع الزراعي يعاني من خسارة كبيرة حيث ان معظم االراضي الزرا              

بسبب الحواجز العسكرية و تعرض حياة المزارعين للخطر وهذا االمر اثر على االنتاج كذلك صعوبة الطرق و االغالقات اثـرت                    

  . على تسويق المنتجات و بالتالي ادت الى خسارة الموسم 

  

  : افكار واراء جديدة 

  . زراعية وخصوصا العنب و الخوخ والتفاح التي تشتهر فيها الخليلفتح مصانع تعليب و تغليف المنتجات ال .1

منح قروض ميسرة القامة مشاريع بيتية صغيرة مثل مزراعة دواجن دجاج الحم اغنام ، ارانب أي مشروع من شانه ايجـاد                      .2

  . دخل ثابت لالسرة 

  

  : المخاوف 

  . يجب ان يكون هناك متابعة ورقابة في مرحلة تنفيذ المشاريع  .1

  . جب ان تقسيم المشاريع على مراحل بحيث يصبح المنتفع معني باالنجاز ي .2

  



  22

  )2(مقابلة فردية 

  : رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي /النائب جمال الشوبكي / مع عضو المجلس التشريعي

ئج و االولويات التي ذكرت في كل       تم شرح موجز حول هدف الدراسة وعن برنامج دراسات التنمية ومن ثم تم استعراض اهم النتا               

  : من الورشة ، المراكز و الحاالت الدراسية ، والتي كانت على النحو التالي 

  . توفير الغذاء الالزم لالسرة المحتاجة  -1

  . توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل  -2

  .االهتمام بالخدمات الصحية  -3

  .  تحسين دعم التعليم  -4

  . ي االهتمام و تطوير القطاع الزراع -5

حول االولوية االولى وهي توفير الغذاء ذكر النائب جمال الشوبكي انه في الوقت الحاضر ومع استمرار الحـصار و االغـالق و                      

صعوبة التنقل بين المدن و القرى هذه االمور اثرت على الوضع االقتصادي و تحديدا على االسر الفقيرة حيث ارتفع نسبة الفقراء و 

الخليل االمر الذي ادى الى الحاجة الى توفير الغذاء اوال و من ثم التفكير بالحصول علـى فرصـة عمـل                     المحتاجين في محافظة    

  .مناسبة حيث انه  كلما طالت االتنفاضة  اصبحت هذه الحاجة ملحة اكثر 

لضرورية مثـل  بالرغم من ذلك يجب ان ال نقلل من اهمية حصول االنسان على عمل مناسب يؤمن من خالله حاجاته االساسية و ا           

التعليم و الصحة و امور اخرى و لكن حاليا قد يكون الغذاء اوال و خصوصا في القرى التي تقع على االطراف و التـي يـشملها                          

الحصار و االغالق في يكون الغذاء المدينة متوفر و لكن في هذه القرى النائية و المهمشة هو بالتاكيد غير متـوفر مثـل القـرى                         

كما انني ارى ان حل توفير الغذاء يكون مـن خـالل تـوفير    .  دورا و اذنا و ترقويتا و غيرها من القرى         الريحية و بعض خرب   

  . فرصة عمل مناسبة 

  : توفير فرص عمل 

قال النائب جمال الشوبكي انه امام حجم البطالة المرتفعة و التي تتزايد يوما بعد يوم  فان هناك حاجة ملحة لتوفير فـرص عمـل                         

  . طلين عن العمل أي ان المطلب االول هو العمل مناسبة للعا

  : من خالل 

  التشغيل في البنية التحتية من شق الطرق و تعبيدها و مياه في قرى اذنا و ترقوميا  -1

  . عمل مشاريع في القرى تشرف  على تنفيذها البلديات  -2

  

  :الصحة 

لمدن حيث يواجه المريض صعوبات كبيرة و خـصوصا         المشاكل التي تواجه القطاع الصحي صعوبة تنقل المريض بين القرى و ا           

  .النساء الحوامل و كذلك بعد بعض القرى عن المراكز الصحية االمر الذي يزيد من حدة المشاكل الصحية لدى العديد منهم 

  . بحاجة له كذلك مشكلة نقص الدواء ، يعني الدول التي تقدم المساعدات الطبية و االدوية لنا ما متوفر لديها وليس ما نحن 

كذلك هناك نقص في مراكز الرعاية الصحية االولية في القرى البعيدة وان وجدت هذه المراكز فهي تفتقر لالطباء المتخصصين و                    

  . االدوية الالزمة 

  

  : التعليم 

خصوصا مثال طالب سـنة     ذكر السيد الشوبكي ان التعليم االلزامي ال يشكل مشكلة انما التعليم العالي هو المشكلة االكثر الحاحا و                  

ثالثة ورابعة حيث انهم قطعوا شوطا في التعليم يصعب عليهم التخلي عن التعليم في نفس الوقت يواجهون مشكلة نقـص المـوارد                      

المالية الالزمة لتسديد نفقات التعليم سواء الطالب اللذين يدرسون في الجامعات المحلية او اللذين يدرسون خارج الوطن يجـب ان                    

  . ناك جهة تقوم بدعم هؤالء الطالب و تسديد نفقات التعليم ليتسنى لهم اكمال دراستهم يكون ه

 عندما احتضن الطالب اللذين يدرسون في مصر في ذلك الوقت 1967و اضاف الشوبكي ان جمال عبد الناصر كان عظيم في عام      

  . لجامعية و قدم لهم العناية و المسكن و نفقات الدراسية الى ان اكملوا دراستهم ا

  

  : الزراعة 
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ذكر السيد الشوبكي ان نقص االمن و استمرار الحصار لالحتالل االسرائيلي لقرى و مدينة الخليل االمر الذي ادى الـى صـعوبة                       

وصول المزارع الفلسطيني الرضه لزراعتها او االهتمام بالناتج الزراعي او قطف الثمار و خصوصا االراضي التي تقـع قـرب                    

 وعلى الطرق االلتفافية كذلك ادى الى خسارة في هذا القطاع المهم حيث ان نسبة كبيرة من المواطنين تعتمد على هذا                     المستوطنات

  . القطاع 

  

  : يمكن التغلب على المشاكل الزراعية من خالل 

  تكوين جمعيات تعاونية في قرى محافظة الخليل  .1

ن و توزيعها على المواطنين واالسر الفقيرة بدال من توزيـع           دعم المزارع من خالل شراء الناتج الزراعي من المزارعي         .2

السكر و االرز الطحين يعني المؤسسات او الجمعيات التي تود توزيع مواد غذائية تقوم بشراء الناتج الزراعي من عنب                   

اجات االسرة  الخ  من المزارع وتوزعها على االسر الفقيرة، بهذه الطريقة يتم حل مشكلتين او سد ح               …و زيتون و تفاح     

  .الفلسطينية ودعم و مساعدة المزارعين المزارعين وهذا يؤدي الى تثبيت المزارع في ارضه و حثه على االعتناء بها 

  . عمل سوق جماعي لقرى محافظة الخليل  .3

  . توفير االدوية و االسمدة للمزارعين بشكل رمزي او حسب االرض الذي يملكها  .4

  

  المخاوف و العقبات 

   أي مشروع في ظل الوضع االقتصادي و السياسي السيئ صعوبة نجاح •

  كبر حجم الحاجات الفلسطينية مع قلة االمكانيات و المواد يؤثر على نجاح المشاريع  •

  . عدم وجود جهة مركزية يعتمد عليها في مرحلة التنفيذ  •

  

  : االراء و االفكار 

قريبة من خطوط التماس و التي تفتقر للخدمات مثل الـصحة و             التركيز على االطراف أي المناطق البعيدة كذلك المناطق ال         -

  .   المشاريع الحيوية حيث يرتكز دائما العمل و المشاريع و المساعدات على المدن 



  24

  )3(مقابلة فردية 

  )خالد محمد حردان (استاذ في كلية الزراعة في جامعة الخليل 

ركزة والحاالت الدراسية حيث تم مناقشة االولويات التي تم تحديدها من           بعد التعريف بهدف البحث واستعراض نتائج المجموعة الم       

  :قبل المشاركين وهي 

  . توفير الغذاء  •

  .توفير فرص عمل  •

  .الصحة  •

  .التعليم  •

  .الزراعة  •

رت اكد السيد حردان على ان جمبع ماذكر هو مهم ولكن توفير فرصة العمل هي التي يجب ان تأتي بالدرجة االولى النه اذا تـوف                       

  .فرصة العمل يستطيع االنسان الحصول على الغذاء ومن ثم االهتمام بالجوانب االخرى كالصحة والتعليم والترفيه وغيرها 

  

  :توفير فرصة عمل 

  .ان تقوم الحكومة بالتعاقد مع بلدان اخرى لتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل   •

  .الط والطوب انشاء مشاريع صغيرة مثل معامل الصابون والشامبو والب •

  .منح قروض ميسرة طويلة االمد بفائدة رمزية بسيطة  •

  .انشاء مصانع لاللبان واالغذية  •

  

  :الصحة 

  .توفير عيادات متخصصة وخصوصا في المناطق البعيدة  •

  ).تلوث الهواء والماء والتلوث الناتج عن الضجيج (الحد من التلوث  •

  .زن الرقابة على مصانع االغذية والمستودعات والمخا •

  .توفير االدوية باسعار مناسبة  •

  .عقد دورات توعية في المجال الصحي من اجل فهم الواقع الصحي والبيئي للمنطقة  •

  

  :التعليم 

  .تحسين المناهج التعليمية وتطويرها  •

  .تحسين وتطوير الكادر التعليمي من خالل عقد دورات تطويرية للمعلمين بشكل دوري  •

  .كان المناسب وضع المدرس المناسب في الم •

  .ان يكون التعليم الجامعي مجاني مثل مصر وسوريا والعراق  •

  .ان تكون جميع الجامعات تابعة للحكومة  •

  .اعطاء قروض للطلبة على ان يتم تسديدها بعد التخرج وايجاد فرصة عمل  •
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  :الزراعة 

  .المالئمة لذلك  اعادة تاهيل االراضي التي دمرت خالل االحتالل من خالل زراعتها بالنباتات  •

  .توفير القروض الالزمة لحفر االبار الزراعية وبناء الحظائر للحيوانات خارج المناطق السكنية  •

  .رفع مستوى االرشاد الزراعي والكفاءات العاملة في هذا المجال  •

  .توفير االسمدة والبذور واالشتال والمبيدات باسعار مناسبة وذلك بمساهمة الجمعيات والمؤسسات  •

مثال جمعية تقـوم    (م االزدواجية في العمل لهذه الجمعيات والمؤسسات بحيث يكون هناك تخصص في العمل              عد •

بحيث يكون الهدف والغاية من العمل التنمـوي        ) بالعمل في الزيت واخرى تهتم بالتسويق واخرى تهتم باالرشاد          

  .هو المواطن بالدرجة االولى 

  :توفير الغذاء 

  .تاجة وتزويدها بالمواد الغذائية المناسبة من خالل دعم االسر المح •

  . او من خالل توفير مبلغ من المال يصرف بشكل دوري لتأمين احتياجات االسرة  •

 شيكل اما في    1300يجب ان تكون االسعار تتفق ودخل المواطن مثال استاذ المدرسة في الخليل راتبه ال يتجاوز                 •

 سعر الطحين والغاز والمواد االخرى في اسرائيل نفس السعر           شيكل ومع ذلك فان    4500اسرائيل راتب االستاذ    

  .في الضفة لذا يجب اعادة النظر في االسعار الموجودة حاليا 

  

  :افكار ومشاريع 

  .العمل على توليد او انشاء مؤسسة للكهرباء منفصلة عن اسرائيل  •

  .انشاء شركات للتعليب والتصنيع من المواد الغذائية بكافة اشكالها  •

اء مؤسسة العادة تدوير النفايات لتوفير المواد الخام من معادن وبالستيك وكرتون وسماد عضوي وغيرهـا                انش •

  .واالستفادة منها 

  :المخاوف 

  .عدم وجود استقرار امني وسياسي وبالتالي عدم المقدرة على االستمرار في تنفيذ المشاريع  •

  .عدم ضمان تسويق المنتج وتصديره  •

  .واد الخام الالزمة لتنفيذ المشاريع عدم ضمان توفير الم •
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  ) 4(مقابلة فردية 

  . مركز المرآة لالرشاد القانوني و االجتماعي/ السيدة ميسون رمضان / اخصائية اجتماعية 

جامعة بيرزيت باجرائها   /بعد الشرح المختصر عن الهدف من دراسة تقرير االحتياجات الطارئة الذي بقوم برنامج دراسات التنمية              

استعراض االولويات المحددة من قيل المشاركين و المشاركات في المجموعة المركز و الحاالت الدراسية و التي كانـت علـى                    و  

  : النحو التالي 

  .توفير الغذاء الالزم لالسرة المتضررة نتيجة فقدان مصادرة الدخل  .1

  .ايجاد فرص عمل  .2

  .تحسين اوضاع القطاع التعليمي  .3

  . تحسين اوضاع التعليم  .4

  .تطوير الزراعية  .5

حول ترتيب هذه االولويات ذكرت السيدة ميسون انها ال تتفق مع ما جاء في المجموعة حول االولوية االولى و هي توفر الغذاء أي                       

  . ان االهم هو توفير فرص عمل من خالله يتم توفير الغذاء و االحتياجات االخرى لالسرة

ع المنتفعات اللواتي يترددن على المركز او تقوم بزيارتهن فانها تجـد ان معظمهـن               واكدت السيدة ميسون انه من خالل تجربتها م       

  . يطالبن بايجاد فرص عمل مناسبة يستطعن من خاللها توفير احتياجات االسرة 

  : ذكرت السيدة ميسون انه يمكن توفير فرص عمل من خالل : وحول توفير فرصة عمل 

  . و طويلة االمد عمل مشاريع بيتية من خالل قروض ميسرة  .1

  .تسجيل العاطلين عن العمل في مكاتب العمل بحيث يتم تشغيل من خالل مكاتب العمل  .2

  

  : الصحة 

دكرت السيدة ميسون ان الوضع االقتصادي السيء  الذي يمر به معظم االسر الفلسطينية في مدينة الخليل ينعكس علـى الوضـع                      

ي الحصول على العالج المناسب بسبب نقص الدخل او انعدامه وهذا يتطلب            الصحي حيث ان معظم المواطنين يواجهون صعوبة ف       

  : من المؤسسات العمل على 

  .فتح مراكز متخصصة صحية مدعومة أي باسعار رمزية لكي يتسنى للفقراء العالج  .1

صحية اكثـر    اعادة النظر في معايير تقديم الخدمات للمواطنين وخصوصا المؤسسات الحكومية بحيث تكون التامينات ال              .2

مرونة ويجب ان تشمل قطاع واسع من المجتمع  وؤخذ بعين االعتبار االوضاع االقتصادية الصعبة التي تمر بها االسرة                   

  .الفلسطينية

  . وتخفيض نفقات عالجها . توفير االدوية الالزمة حيث هناك نقص في االدوية وتخفيض اسعارها .3

  

  : التعليم 

 في العملية التعليمية اذا ما قورنت بالوضع السابق ولكن مازالت هناك مشاكل تواجـه قطـاع                 اكدت السيدة ميسون ان هناك تطوير     

  :التعليم وهي

  .تطوير قدرات الكوادر التعليمية من خالل دورات تدريبية  .1

كذلك هناك مشاكل في التعليم الجـامعي حيـث ان          . تطوير قدرات الكوادر التعليمية وخصوصا في التعامل مع االطفال           .2

ة كبيرة من الفتيات وخصوصا في المناطق الريفية ال يستطعن اكمال تعلـيمهن الجـامعي وذلـك بـسبب الوضـع                     نسب

  : لذا يجب ان يكون هناك.  االقتصادي من جهة وصعوبة المواصالت من جهة اخرى 

  . توفير منح دراسية كاملة لطالب االسر الفقيرة •

  . تخفيض الرسوم الجامعية  •

ل الجامعات بحيث يستطيع الطالب اكمال دراسته ومن ثم يقوم بتسديد القرض بعـد              منح قروض للطالب من قب     •

  . حصوله على عمل 

  

  : الزراعة 
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ذكرت السيدة ميسون أن قطاع الزراعة تضرر بشكل كبير خالل سنتي االنتفاضة وذلك بسبب الممارسات اإلسرائيلية من تخريب و         

  ارع إلى أرضه لزراعتها او جني محصولها تجريف لألراضي الزراعية كذلك صعوبة وصول المز

  كذلك يعاني المزارع من مشكلة تسويق الناتج الزراعية وذلك بسبب الحواجز العسكرية  : التسويق  •

  

  : افكار و مشاريع 

  .عمل تعاونيات وجمعيات زراعية فعالة تساهم في حل المشاكل الزراعية التي تواجه المزارعين  •

  . توفير مراكز طبية متخصصة  •

  . تطوير الكوادر والطواقم الطبية الالزمة لتطوير وضع الخدمات الصحية من خالل دورات تدريبية  •

  

  : المخاوف 

في ظل وضع الحصار و عدم االستقرار السياسي و االمن هناك صعوبة في تنفيذ أي مشاريع حيث ان كل االمور و                      •

  . الجوانب الحياتية مرتبطة بالوضع السياسي الراهن 

  . جود حهة مركزية مسؤولة عن تنفيذ المشاريع عدم و •

  . الوساطة و المحسوبية حيث ال يوجد مصداقية  وازمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات االهلية   •

  

  :االفكار والمشاريع 

  :تم طرح التوصيات والمشاريع التالية خالل المجموعة المركزة والمقابالت الفردية 

ستفيد منها االسرة ويتم استثمار طاقة المرأة من خاللها مثل  مزارع ارانب او دجاج                وتوفير مشاريع بيتية صغيرة ت     •

او اغنام  او زراعة حديقة المنزل بالخضار مثل السبانخ والبندورة والفقوس  هذه المشاريع  يتم تنفيذها فـي قـرى                      

دى المشاركات الى ضرورة دعـم      اما بالنسبة لمدينة الخليل فقد اشارت  اح       . سعير ، الشيوخ، بني نعيم ،  صوريف         

  .  المراة من خالل مشاريع خياطة او تطريز على ان يكون هناك  ضمان لتسويق المنتوج 

عمل دورات تدريبية مدعومة في مجاالت تثقيف بيئي او صحي دورات مهنية ويتم دعم المشاركين  بمبلـغ رمـزي                     •

  . شيكل 300كتشجيع مثال 

  .للكهرباء منفصلة عن اسرائيل العمل على توليد او انشاء مؤسسة  •

  .انشاء شركات للتعليب والتصنيع من المواد الغذائية بكافة اشكالها  •

انشاء مؤسسة العادة تدوير النفايات لتوفير المواد الخام من معادن وبالستيك وكرتـون وسـماد عـضوي وغيرهـا               •

  .واالستفادة منها 

ناطق القريبة من خطوط التماس و التي تفتقر للخـدمات مثـل             التركيز على االطراف أي المناطق البعيدة كذلك الم        •

  .   الصحة و المشاريع الحيوية حيث يرتكز دائما العمل و المشاريع و المساعدات على المدن 

  . فتح مصانع تعليب و تغليف المنتجات الزراعية وخصوصا العنب و الخوخ والتفاح التي تشتهر فيها الخليل  .1

 مشاريع بيتية صغيرة مثل مزراعة دواجن دجاج الحم اغنام ، ارانب أي مشروع من شانه ايجاد                 منح قروض ميسرة القامة    .2

  . دخل ثابت لالسرة 

  



 
 

  
  برنامـج دراسـات التنميـة

  
  
  
  

  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  منطقـة جنـوب الخـليـل
  )دورا، يطـا، الظاهرية، السموع، بني نعيم، مخيم الفوار وجميع القرى والخرب التابعة لها(

  

  

  

  
  إيمـان عـرار و عبـد جمـال

  

  

  

  

  

  

  2002تشرين أول / أكـتوبـر 
  

  ).ARD( شركاء في التنمية الريفية – رفيد بدعم من مشروع* 
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  :مقـدمـة
  

تشمل منطقة الدراسة جنوب محافظة الخليل حيث بدأ تقسيم محافظة الخليل للوائين شمالي وجنـوبي بالنـسبة                 

 وتتخذ هذه الدوائر من مدينة دورا مقرا لها وتـشمل           1996لبعض دوائر العمل الرسمية واالجتماعية منذ عام        

  :ماتها المدن والبلدات التاليةصالحياتها وخد
  

  :  مدينة دورا : أوال

 دونم ومـساحة المنطقـة المبنيـة        156600 كم وتبلغ مساحتها الكلية      11تقع غرب مدينة الخليل على مسافة       

نسمة يدير المدينة مجلس بلدي مكون من خمسة أعضاء          ) 19.124 (2002بلغ عدد سكانها عام     . دونم   2160

 مشترك في القطاع السكني كما يتم توفير المياه         1400بكة مياه عامة يبلغ عدد مشتركيها       وتتوفر في المدينة ش   

لبعض مناطق التجمع من اآلبار االرتوازية وابار جمع مياه األمطار والينابيع وعن طريق شـراء صـهاريج                 

 فـي المدينـة     يوجد. كما تتوفر في المدينة شبكة كهرباء عامة وال يتوفر للمدينة شبكة صرف صحي            .المياه  

يوجد في المدينة ثالثة عشر مدرسة وتعمل     ). 1999حسب إحصائيات    (1200شبكة هاتف يبلغ عدد خطوطها      

 قريـة وخربـة      90ويحيط بمدينة دورا اكثر من      .وفرع لجامعة القدس المفتوحة     . عيادة طبية    15في المدينة   

يد، فقيقيس، بيرين، الهجـرة، طـواس،       الطبقة، بيت عوا، قلقس، سكيك، خربة سالمة، وادي عب        : نذكر منها 

 الفلسطيني  المركزي لالحصاء جهاز  ال .خرسا، المجد، مراح البقار، دير العسل التحتا، خربة ابو حامد، الحيلة          
  )1997 ، التعداد العام للسكان والمساكن، 1999 مسح التجمعات السكانية،

  
   

  :ايطـ: ثانيا 

 ومساحة المنطقـة  125150كم ، تبلغ مساحتها الكلية 12نها جنوبا  تقع مدينة يطا جنوب مدينة الخليل وتبعد ع       

يدير المدينة مجلس بلدي يتكون من أحد عـشر         . نسمة 38.23 2002 دونما بلغ عدد السكان عام       476المبينة  

  كما ان هناك أجزاء من المدينـة يـتم           2710يتوفر في المدينة شبكة مياه عامة يبلغ عدد مشتركيها          . عضوا

ياه لها من ابار جمع مياه األمطار ، كما يوجد في المدينة شبكة كهرباء عامـة، وال تتـوفر شـبكة                     توفير الم 

صرف صحي يتوفر للمدينة شبكة هات، يوجد في المدينة عشرين مدرسة  ويوجد فيها  مستـشفى وثمـاني                   

خلة الميـة،   : الية  كذلك فرع لجامعة القدس المفتوحة، تحيط بمدينة يطا الخرب والتجمعات الت          . عيادات طبية   

  .اعزيز، الكرمل
  

  :الظاهرية: ثالثا 

 دونم ومساحة المنطقة المبينـة      102004 كم ، وتبلغ مساحتها الكلية       20تقع جنوب مدينة الخليل على مسافة       

يدير المدينة مجلس بلدي يتـوفر للمدينـة        . نسمة) 25.348 (2002بلغ عدد سكان المدينة عام      . دونم   3253

 مشترك في القطاع السكني ، وتحتاج المدينة كذلك البـار جمـع             1304يبلغ عدد مشتركيها    شبكة مياه عامة    

% 2.4يوجد في التجمع شبكة كهرباء وتتوفر شبكة صرف صحي تغطي ما نسبة             .المياه األمطار وللصهاريج    

  .ة طبيةيوجد في المدينة اربعة عشر مدرسة وتسعة عشر عياد. وتتوفر كذلك شبكة هاتف.من مناطق المدينة 
  

  :السموع: رابعا
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 دونم ومـساحة المنطقـة المبنيـة      59650 تبلغ مساحتها الكلية     – كم   17تقع جنوب مدينة الخليل على مسافة       

نسمة، يدير البلدة مجلس بلدي، توجد شبكة مياه عامة         ) 15.928  ( 2002بلغ عدد السكان  عام      .  دونم 2235

 % 3.8ك شبكة كهرباء عامة  وشبكة صرف صحي تغطي          وتتوفر للبلدة كذل  .  مشترك 1600عدد مشتركيها   

تحـيط  . و ثماني عيادات طبيـة  .يوجد في البلدة احد عشر مدرسة.ويوجد فيها شبكة هاتف     .من أجزاء البلدة    

  :ببلدة السموع وتتبع لها الخرب والتجمعات التالية

   رافات -3 السيميا   -2 ام العماير  -1
  

  : مخيم الفوار: خامسا

 كم ويبلغ عدد سكان المخيم حسب معطيات وتقـديرات جهـاز            8 غرب مدينة الخليل على مسافة       يقع جنوب 

. يدير المخيم مدير المخيم المعين من قبل وكالـة الغـوث            .نسمة  ) 5.979 ( 2002اإلحصاء المركزي عام    

من مساحته وكذلك شبكة هاتف، يوجد في المخـيم ثـالث    % 18.6تتوفر شبكة صرف صحي تغطي حوالي  

  .مدارس
  

  : بني نعيم: سادسا

ويبلغ عدد   دونم    2450المسكونة   دونم   71667 كم تبلغ المساحة     6تقع إلى الشرق من مدينة الخليل على بعد         

 نسمة ويوجد بها شبكة مياه وثالثة عشر مدرسة وسبع عيادات، وتتبع لها منقطـة المـسافر                 16128سكانها  

كثرة المحاجر ومناشير الحجر فيها حيث تستخرج منها نوعية         تشتهر بني نعيم ب   . وعرب الرواعين والعزازمة  

  . جيدة من الحجر والرخام الذي يسوق محليا وعالميا
  

  :المشكالت األساسية

يعاني القطاع الزراعي من نقص المياه ومن عدم صالحية مساحات واسعة للزراعة كما تعاني المدينـة مـن                  

كما أن مناطق كثيرة ال زالت غيـر مـشمولة بخـدمات            .وثها  ضعف التيار الكهربائي ومن انقطاع المياه وتل      

وتنتشر في المنطقة عدد من المستعمرات اإلسرائيلية نذكر منها على سبيل المثال ال             . شبكتي الكهرباء والمياه  

  . كرميل، سوسيا، ماعون، بيت حجاي، عتنئيل: الحصر
  

   :الوضع البيئي

وتعتبـر المنطقـة    ) 2كـم /  نـسمة  433( ية في الضفة الغربية     بما أن محافظة الخليل هي األكثر كثافة سكان       

فان هذا الوضع يخلق ضغطا استثنائيا على البيئة         %) 40(الصناعية األكبر  حجما وتعددية في الضفة الغربية         

. خصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار محددات استعمال األراضي والتخلص من النفايات بسبب وجود االحـتالل              

التلوث البيئي الموجود في المحافظة إلى تلوث الهواء من جراء انتشار المصانع وأماكن حرق              ويمكن تصنيف   

أما التلوث اآلخر فهو تلوث التربة الناتج عـن         . النفايات وانتشار مزارع األغنام والدجاج في المناطق السكنية       

ا التلوث الثالث فهـو تلـوث       أم. مياه الصرف الصحي ومكبات النفايات الصلبة والمبيدات الحشرية واألسمدة        

المياه الناتج عن تسرب المواد الكيماوية إلى المياه الجوفية واعتماد نسبة ال باس بها من السكان علـى آبـار                    

وتمثل مشكلة الضجيج نوعا آخر من أنواع التلوث البيئي         . الجمع الملوثة كمصدر للشرب واالستخدام المنزلي     

  .حافظةوهي موجودة إلى حد كبير في هذه الم
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  الهدف من الدراسة 

التعرف على وجهة نظر سكان جنوب محافظة الخليل المستفيدين و المستفيدات من خدمات المؤسسات األهلية               

الفلسطينية في مجال الحاجات واألولويات الطارئة و المخاوف حول المشاريع، ومن ثم مناقشة النتـائج مـع                 

  .شخصيات مختلفة 

  منهجية العمل 

  :الدراسة تم استخدام المنهجيات التاليةلتحقيق هدف 

  الورشة المركزة  �

 تمت دعوة المشاركين من خالل االتصال بالمؤسسات المختلفة والطلب منها ترشـيح مـستفيدين مـن                

خدماتها و لضمان المشاركة قمنا باالتصال مع األشخاص المعنيين عدة مرات في الورشة التي عقدت في          

ذه القاعة هي األنسب في هذه المنطقة لتحقيق افضل نتائج وقد شارك فـي              قاعة بلدية السموع حيث أن ه     

 رجل من فئات عمرية مختلفة إضافة إلى طالب وعمـال ومدرسـين            15 نسـاء و    7 منهم   22الورشة  

  .وعاطلين عن العمل ومهندسين 

  حاالت دراسية  �

بلدة بني نعيم وهي لعامل فقد      حيث تم اختيار حالتين بمساعدة عدد من األصدقاء و المؤسسات األولى في             

عملة منذ االنتفاضة ، أما الحالة الثانية فهي من دورا لسيدة تعيل أسرة بعد أن توفي زوجها وولدها فـي                    

  .حادثة مفجعة 

  مقابالت فردية �

  :تم إجراء مقابالت مع 

  . السيدة بسمة البطاط من الظاهرية وهي ناشطة نسوية سياسية واجتماعية في المنطقة  -

  .يد محمود أبو عطوان رئيس بلدية دورا  الس -

  . السيد موسى أبو صبحة عضو المجلس التشريعي من يطا  -

  . السيد حافظ ابريويش وهو ناشط ثقافي واجتماعي في المنطقة -
  

  :نتائج الدراسة 

  :خالل النقاش ظهرت األولويات العامة التالية 

المنطقة تعاني من نقص شديد و تلوث الميـاه،          طرح جميع المشاركين مشكلة المياه، وذكروا أن         :المياه   -1

  .وانقطاع متواصل في الكثير من المناطق ومن سوء الشبكات الموجودة

  . أفاد كافة المشاركين خاصة الرجال انه يوجد نقص في الخدمات الصحية: الصحة  -2

 تـوفر عـدد      ركز الحضور خاصة فئة المتعلمين على الكثير من المشكالت الطارئة منها عدم            : التعليم   -3

  .كافي من الغرف الصفية وما يتبع ذلك من نتائج

 أكد كافة الحضور، خصوصا المزارعين منهم وربات البيوت، علـى ضـرورة النهـوض               : الزراعة   -4

  .بالزراعة ومعالجة مشاكل هذا القطاع

بيـره   ركز الرجال على هذه األولوية حيث ذكروا أن المنطقة بحاجة لخطط ومشاريع ك             : البنية التحتية    -5

  .لبناء بنية تحتية مقبولة

  . طرح الشباب جانب من احتياجاتهم التي يفتقرون إليها:قضايا الشباب   -6
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 طرحت هذه المشكلة خصوصا من قبل العمال العاطلين عن العمل وخريجي الجامعات الذين ال               :البطالة   -7

  .يجدون عمال باإلضافة إلى ربات البيوت

 في هذه المنطقة مهمشين بالرغم من انهم يشكلون نسبة كبيـرة فـي               ذكر الشباب ان المعاقين    : المعاقون -8

  .المجتمع

  . وهي بحاجة لحلول أكد الرجال على ن هناك أضرار بيئية كثير تعاني منها المنطقة مثل التلوث: البيئة -9
  

ساء ثم بعد ذلك تم عمل تصويت ألهم خمس أولويات لمناقشتها واختار الحضور الدمج بين قضايا الشباب والن                

  :واألطفال تحت تسمية فئات اجتماعية وكانت األولويات ترتيبهم كاآلتي
  

  :األولويات األهم
  

  : أطفال، شباب، نساء: االهتمام بفئات اجتماعية: أوال

 ركز الحضور على برامج اإلرشاد النفسي لألطفال في هذه المرحلة حيـث يتعقـد الـبعض أن        :األطفال -

كما ذكروا أن المنطقة    . ألمان مما يؤثر على مستقبلهم وطريقة حياتهم      األطفال يعانون من الخوف وعدم ا     

تفتقر إلى األنشطة الترفيهية حيث ال يوجد مالهي أو مالعب أو حدائق عامة لذلك يقضي األطفال وقتهم                 

كمـا  ". البيت سجن للطفل والشارع هو المنفس الوحيد لهـم        " وعبر عن ذلك أحدهم قائال      . في الشوارع 

األطفال بحاجة لمكتبات وبرامج لتنمية قدراتهم حيث أن المدارس النظامية والظروف الحاليـة      أضافوا أن   

  .ال تنمي قدرات أو إبداعات عندهم حيث إن برامج اإلبداع غير موجودة

  : ركز الحضور على اآلتي:الشباب -

متزايد الذي يعاني   دعم مراكز الشباب واألندية وتفعيل دورها وبناء المزيد منها لمكافحة وقت الفراغ ال             �

  .منه الشباب بسبب البطالة

خلق فرص عمل حيث ذكروا أن قلة العمل والبطالة المنتشرة خطـر حقيقـي حيـث زادت حـاالت                    �

االكتئاب والمشاكل وساءت أوضاع األسر االقتصادية حيث اجمع الكل على ضرورة خلـق وإيجـاد               

  . لعلم مشاريع خاصة بهمفرص عمل قد تكون من خالل مشاريع في مناطق أو دعم الشباب

  : كانت األولويات كاآلتي: النساء -

  .دعم مشاريع صغيرة ضمن خطط تسويقية للمنطقة تمكنهم من العمل داخل منازلهم �

 عمل برامج إرشاد حيث أضاف الرجال أن النساء في المنطقة بحاجة الرشاد فيما يتعلـق بالـصحة                  �

  .والتربية واالقتصاد المنزلي

  .حيث اعتقد الحضور أن إكساب المرأة مهنة شيء مهم) الخ…خياطة، تطريز(  عقد دورات مهنية  �

 إيجاد مراكز أمومة وطفولة حيث ال يوجد في المنطقة مراكز كافية ويوجد نقص شديد في الخـدمات                  �

  .المقدمة في هذا المجال المهم كما ذكر الحضور

  .الثقافية للمرأة نشاطات ثقافية عن طريق عمل أندية نسوية تدعم وتشجع األنشطة  �

  .ذكر بعض الرجال أن المنطقة تحتاج لبرامج محو أمية للنساء:  برامج محو أمية �

ركزت النساء خاصة إن أهم شيء للمرأة هو العمل حيث ان طاقات المـرأة وقـدراتها                :  فرص عمل  �

  .غير مستغلة وتعاني من الفراغ

 :    المياه: ثانيا
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 شبكات مياه جديدة وتأهيل الشبكات الحالية والخزانات الرئيسية وبناء          من األولويات المطروحة حفر آبار وعلم     

وذكر البعض انه ال يوجد عدالة في توزيع حصص الماء على المناطق وأضافوا أن هنـاك                . خزانات رئيسية 

سرقة للماء من بعض الخطوط الرئيسية، أما بالنسبة للينابيع فان بعض الناس يتحكمون بها حيث اقترح بعض                 

  .ضور تخليص الينابيع لتكون تحت سيطرة سلطة المياهالح
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  :  التعليم: ثالثا

اعتبر الحضور أن المشكلة الرئيسية هي اكتظاظ المدارس بالطالب حيث ان عدد الطالب كبيـر جـدا فـي                   

الصفوف والمدراس بحاجة إلى توسيع وبناء مدارس جديدة لحل مشاكل اإليجار، إضافة إلى انه يوجد نقـص                 

 واعتبر البعض إن بعد المدارس عن بعض التجمعات مشكلة حقيقة، أما الدوام المسائي فان الوضع                في الكتب 

اصعب على الطالب حيث إن فترة االستيعاب لدى الطفل هي فترة الصباح أما خالل الدوام المسائي فانه يقل                  

  . وقت للدراسة واللعباستيعاب وتركيز الطفل وال يترك للطفل الفرصة لمتابعة حياته بشكل طبيعي حيث ال

أما طالب الجامعات  فقد اشتكوا من ارتفاع األقساط الجامعية في ظل الظروف الحالية ناهيك عـن تكـاليف                   

  .المواصالت التي تشكل عبئا إضافيا على األسر
  

  . وذكر المعلمون ان المدارس تحتاج الى الكثير من الوسائل العلمية والثقافية واألجهزة كالحاسوب

  .كر البعض ان هناك ضرورة لدمج المعاقين في المدارسكما ذ
  

  : الصحة: رابعا

  :كانت األولويات كاآلتي

  رعاية صحية في مجال األمومة والطفولة -

  . عقد دورات إسعاف أولي وإيجاد مراكز إسعاف -

 معالجة مشاكل التلوث الناجمة عن سوء وسائل الصرف الصحي وانتشار بعض مزارع الـدجاج فـي                 -

  .السكنية باإلضافة إلى تكاثر الحشرات والجرذانالمناطق 

  . توفير سيارات إسعاف -

 عمل مستشفى والدة بسبب األوضاع الحالية وصعوبة الوصول إلى مستشفيات المدينة وكثـرة حـاالت                -

  . الوالدة خاصة ليال

  . ضرورية توفير أجهزة طبية  حيث يوجد مراكز في المنطقة ولكن تنقصها األجهزة الطبية المالئمة وال -

 النقص في بعض الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات في المدينة مثل علميـات العيـون وارتفـاع                  -

  .تكاليفها في الخارج

 توفير األدوية خاصة لمرضى السكري والضغط حيث توجد حاجة مستمرة لهذه األدوية التـي تنقطـع                 -

  .لفترات طويلة

  . طبية خاصة بهم رعاية ذوي االحتياجات الخاصة وعمل مراكز -

 تطوير مختبر لتشخيص مرضى السرطان وامراض الدم حيث ذكر الحضور انه تم اكتشاف عـدد مـن         -

  .حاالت السرطان في مراحله المتقدمة مما لم يدع للعالج فرصة للنجاح
  

  :الزراعة: خامسا

شجع الجميع مشاريع االستصالح وعمل طرق وآبار زراعية  وركزوا كذلك على ضرورة التوعية واإلرشاد               

حول الزراعة الفاعلة وما يناسب األرض ، حيث أن معظم المزارعين يزرعون بالفطرة كمـا تعلمـوه مـن                   

ناهيـك عـن    . سبةوأضافوا لذلك ضرورة توفير اشتال زراعية منا      .أجدادهم والبعض مكتفي بشجرة الزيتون      

  .عمل مشاريع لمكافحة ظاهرة التصحر وعمل جمعيات تعاونية زراعية
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أما بالنسبة للمشاريع فقد شجع الجميع دعم مشاريع زراعية مثل مشاريع عمل المخلالت او األلبان أو مشاريع                 

  .تربية الدواجن واألرانب او مشاريع التطريز والنول البدوي  ، مع ضرورة دراسة التسويق 
  

  :إضافات الحاالت الدراسية

كانت أولويات الحاالت الدراسية قريبة من أولويات الورشة لكن بخصوصية اكبر ضمن ظروفهم فلقد اعتبـر                

توفير عمل األولوية األهم لدى اسرة، اما األخرى كان توفير مركز لرعاية ابنها المعاق أولوية أولى في حين                  

حتاجة و الصحة و التعليم ودعم المشاريع الصغيرة  تأكيدا على ما ورد             دعم األسر الم  : كانت اولوياتهم التالية  

  .في الورشة 
  

أما عن عالقة األسر بالمؤسسات فلقد اظهرت فجوة في التواصل حيث ان الخدمات المقدمة قليلة جداً و بعض                  

  . ه متسولض حاول ولكن عومل على اناألسر لم تحاول البحث عن المؤسسات للحصول على المساعدة و البع
  

  :إضافات المقابالت الفردية 

 يحتاج األطفال الى برامج تفريغ وليس عالج ثم ان نظرة المؤسسات الى برامج اإلرشاد هي نظرة ماديـة                   -

ثم ان الطاقم المتوفر غير مؤهل لقيادة وتنفيذ برامج إرشاد وعـالج            ) المهم تحصيل تمويل والتنافس عليه    (

  .نيات المتوفرة يكون التفريغ هو الحل األجدىوضمن المرحلة الراهنة واإلمكا

 معظم رياض األطفال الموجودة غير مناسبة وتحتاج الى الكثير من التطوير سواء على صـعيد البنـاء او                   -

  . الطاقم او الوسائل واألدوات

تعليميـة    معظم األندية القائمة تعمل فقط في مجال الرياضة وتستثتني المجاالت الثقافيـة واالجتماعيـة وال                -

كما أن القائمين على األندية غالبا ما يكونوا غير مؤهلين وال يهتموا إال بالمناصب وال               . والترفيهية األخرى 

أما بالنسبة لبناء األندية فقد اقترح البعض أولوية تفعيل األندية الموجودة بدل            . يملكون روح العمل التطوعي   

  .إنشاء أندية جديدة

 توفير مهنة وعمل فليس من الصواب إعطاء دورات دون توفير فـرص عمـل                أهم ما تحتاجه المرأة هو     -

حقيقية للنساء، كما يمكن عمل تدريب للنساء ضمن مجاالت أخرى غير المجاالت االعتيادية مثل التـدريب                

  .الخ مما يمكنها من العمل حتى داخل المنزل…على صيانة أجهزة كمبيوتر، آالت تصوير

  .وقهن من خالل التوعية واإلرشاد وكيفية الحصول على هذه الحقوق والدفاع عنها النساء بحاجة لمعرفة حق-

 شجع الجميع حفر اآلبار أما بالنسبة لعمل شبكات مياه تغطي كافة المنطقة فان ذلك مـستحيل حـسب رأي                    -

  خربة تعود لبلدية دورا وتمتد على مساحات شاسعة ونظـرا لقلـة            90رئيس بلدية دورا وذلك مثال لوجود       

  .المياه فان هذا المشروع غير مجدي أما اآلبار فهي كحل طارئ انسب 

 أما التوعية واإلرشاد في استخدام الماء فان الناس حسب رأي عضو المجلس التشريعي ليسوا بحاجة إلـى                  -

توعية في هذا المجال النهم يعملون أصال على ترشيد االستهالك بسبب النقص الشديد في المياه بـل هـم                   

  .إلى الماء نفسهبحاجة 

 أشار البعض إلى وجود سرقات من بعض الخطوط حيث يتم بيع الماء من خاللها ولم تُنفى هذه المالحظـة                    -

  .بل أضاف البعض إلى أن بعض المصانع تسرق الماء 
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 غرفة صفية جديدة    40 يوجد مشكلة حقيقية في الغرف الصفية في المنطقة حيث مثال تحتاج مدينة يطا الى                -

 طالب جديد كل سنة كما ان العديد من المدارس مستأجرة غرف صـفية والعديـد                2000النه يوجد   سنويا  

  .مكتظ بعدد كبير من الطالب 

 أشار البعض الى مشكلة التبرعات المدرسية حيث ان العديد من الطالب لم يدفعوا التبرعات للمدارس التي                 -

ن لم تحصل هذه المدارس بدل التبرعـات فإنهـا          من خاللها تستطيع المدارس توفير القرطاسية وفي حال ا        

  .تكون في مشكلة حقيقية 

  . االهتمام بفئة الراسبات في امتحان التوجيهي وعمل برامج تقوية إلتاحة فرصة  النجاح لهن -

االهتمام بفئة خريجي الجامعات الذين ال يجدون عمل واعطائهم دورات تقوية او ما إلى ذلك مـن الوسـائل         -

  .ينهم التي قد تع

  تلوث في المنطقة بسبب الحفر االمتصاصية حيث اشارت العديد من الدراسات الى ان هذا التلـوث يهـدد                    -

  .المياه الجوفية كما انه سبب العديد من األمراض خاصة المعوية والفشل الكلي والربو ومشاكل الدم 

اعل ديمونا في منطقة النقـب ممـا أدى          أشار العديد إلى أن إسرائيل تقوم بدفن مواد كيميائية هي نواتج مف            -

الزدياد حاالت اإلصابة بالسرطانات واقترح عضو المجلس التشريعي ان يعمل مشروع لمراقبة اإلشعاعات             

  .حيث انه يتوفر شخص مؤهل لتنفيذ وقيادة هذا المشروع ) الخط األخضر(في المنطقة على الحد الفاصل 

بناء مستشفى للوالدة في المنطقة بين السموع ويطا ولم تباشـر            كما أضاف عضو المجلس التشريعي انه تم         -

 ألف دوالر وتحتـاج لمـصدر مـاء         150 فاز بكلفة تزيد عن      3العمل ألنها بحاجة إلى توفير خط كهرباء        

  .كافي

  . اعترض البعض على فكرة توزيع األدوية حيث ان هذا لن يكون حال على المدى البعيد-

ة فهم بحاجة الى رعاية وتوفير اجهزة لهم ومحاولة دمجهـم فـي المـدارس                أما ذوي االحتياجات الخاص    -

  .وتوفير فرص عمل تناسبهم 

 اشار الكثيرون الى انتشار مرض فقر الدم وذلك لسبب سوء التغذية النـاتج عـن األوضـاع االقتـصادية                    -

  . الحالية

بيرة وهي بحاجـة العـادة       يوجد في مخيم الفوار شبكة صرف صحي اال انها سيئة جدا وتسبب أضرار ك              -

  .تأهيل 

 شجع الجميع مشاريع االستصالح وركزوا كذلك على ضرورة التوعية واإلرشاد حول الزراعة الفاعلة وما               -

حيث ان معظم المزارعين يزرعون بالفطرة عما تعلموه من أجدادهم والـبعض مكتفـي              : يناسب األرض   

  .بشجرة الزيتون 
  

لجميع دعم مشاريع زراعية مثل مشاريع عمـل المخلـالت أو األلبـان أو              أما بالنسبة للمشاريع فقد شجع ا     

  .مشاريع تربية الدواجن واألرانب أو مشاريع التطريز والنول البدوي، مع ضرورة دراسة التسويق 
  

  :عند طرح موضوع المخاوف والمشاكل ومصادر القلق عند المشاركين في الورشة ذكروا

  .ذه الظروف صعوبة التنقل والتواصل في ظل ه -

  .  عدم تلبية االحتياجات بشكل معقول -

  . على األغلب مشاريع غير مستدامة– عدم االستمرارية لهذه المشاريع  -

  . غياب التخصصية للمؤسسات حيث أن معظمها يعمل في كل المجاالت -
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  . عدم تتوفر كفاءات قيادية لمتابعة المشاريع -

  . مشكلة التسويق للمشاريع اإلنتاجية -

  .بعض المواقع من المشاريع استثناء  -

  . مشاكل فردية يمكن آن تواجهها المشاريع من المجتمع المحلي مثل مشاريع شق الطرق  -

  . مخاوف من النية المبيتة للجهة الممولة -

  

  :كما أضافت المقابالت الفردية والحاالت الدراسية للمخاوف ما يلي 

  . التمويل وليس إلى االهتمام بالمجتمع وخدمته لقد تحول الهدف الرئيسي للمؤسسات إلى جلب المشروع و �

  . المشاريع المؤقتة و غير المستدامة ال يستفيد منها المجتمع  �

  .  بعض كوادر المؤسسات غير مؤهل �

 عدم استثمار ميزانية أي مشروع بأفضل شكل حيث توزع الميزانية على قطاعات بشكل قـد ال يخـدم                   �

  . المشروع
  

  : تعريفات

هي البرامج التي من خاللها يستطيع الطفل ان ينفس عن نفسه مثل المسرح الفكاهي المتنقـل                 :برامج التفريغ 

  .والمهرجون واأللعاب بأنواعها
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  المـالحـق
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  المقابلة مع السيد حافظ بريوش

  

، والـسيد حـافظ     19/10/2002أجريت المقابلة مع السيد حافظ في مقر مؤسسة إبداع في مدينة دورا بتاريخ              

ناشط في المجالين الثقافي واالجتماعي في منطقة دورا والمواقع المحيطة، طرحنا عليـه نتـائج وأولويـات                 

  . الورشة المركزة واستمعنا لتعليقاته وردوده على ما ورد

  

  :   أولويات األطفال والنساء والشباب -1

 : األطفـــال 

  

بخصوص تنظيم برامج اإلرشـاد     لم يتفق السيد حافظ مع مقترح المشاركين في الورشة المركزة           

  . النفسي والتربوي وذلك لعدم توفر الكادرات المؤهلة وأكد بديالً لذلك على برامج الترفيه

    

ــشباب   : الـ

  

تكـاد  [ أكد السيد حافظ على ضرورة تفعيل األندية القائمة وتوسيع دائرة أنشطتها فهي كما قـال                

  ] شطة الثقافية والفنية غائبة تقتصر انشطتها على المجال الرياضي بينما األن

ــساء   : النـ

  

 وقـال أن المطلـوب      – إقامة مراكز نـسوية      –لم يتفق السيد حافظ مع مقترح الورشة المركزة         

كيف يمكن لطالبة   [ قيادات نسوية مؤهلة تستطيع إدارة هذه المراكز وتنظيم برامجها، وتساءل هنا            

واقع القائم تُقاد مراكز المـرأة وبرامجهـا مـن          توجيهي أن تقود برنامج ثقافي أو مهني ؟ وفي ال         

  ].متطوعات ال يملكن أي مؤهالت 

    

ــاه   : الميــ

  

اتفق السيد حافظ مع المعطيات السلبية التي قدمت في الورشـة المركـزة بـشأن نقـص الميـاه       

  . وانقطاعها ومشاكل التلوث

  

زت شـبكات الميـاه العمـر       في معظم القـرى تجـاو     [ كما تحدث عن قدم وسوء شبكات المياه وأوضح         

  ]. االفتراضي لألنبوب 

  

ــيم   : التعلـ

  

أكد السيد حافظ على مشكلة نقص الغرف المدرسية وما يترتب عليها مـن متاعـب ومـشكالت                 

  . ]. …االزدحام، الدوام المسائي [

    

  : القطاع الصحي 

ذه البرامج طلبـة    أكد السيد حافظ على ضرورة تنظيم برامج مكثفة لإلرشاد الصحي وان تشمل ه              

كما أكد على ما طرح في الورشة الموسعة بشأن المعاقين وعدم توفر ولو قدر محدود               .  المدارس

  . من الخدمات المناسبة لهم

    

  : القطاع الزراعي 

أكد السيد حافظ على ما طرح في الورشة الموسعة من مشاكل مختلفة خاصة بالقطاع الزراعـي                  

شار إلى أن غياب اإلرشاد الزراعي وفساد بعض األدوية الزراعيـة           من تصحر وقلة مياه، كما أ     

  . أديا إلى ضرب مساحات واسعة من الكوسا
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  أفكار ومقترحات محددة للمشاريع المختلفة

  

  قدم السيد حافظ المالحظات التالية بشأن مقترحات المشاريع المحددة التي وردت في الورشة المركزة 

  

ظ مع مقترح تنظيم برامج ترفيهية لألطفال وقال أن أفضل ما يقدم لألطفـال              اتفق السيد حاف   : األطفـال .1

  . اللعب والموسيقى

  . شرح السيد حافظ مقترح تنظيم برامج للتأهيل القيادي واإلداري النسوي: النساء 

اقترح السيد حافظ تنظيم ورشات لنقاش وتحديد االحتياجات في المدارس ومن ثـم المـساعدة                : التعليـم .2

  …  تلبيتها ضمن برامج التمويل على

كما اقترح تنظيم دورات تقوية تستمر لشهور ثالثة أو أربعة للطالبات الراسبات في التوجيهي على وجـه                 

  . الخصوص

أشار السيد حافظ إلى أن اقتراح مركز للفحص المبكر للسرطان المطروح في الورشة              : القطاع الصحي  .3

مركز من إمكانات علمية وتقنية باهظة التكاليف وأن ما يقترحـه أو          المركزة غير واقعي لما يتطلبه هذا ال      

  .يأمله إقامة مثل هذا المركز لمحافظة الخليل على وجه العموم

آبار تجميع وآبـار    [أكد على مقترح مساعدة المواطنين على حفر آبار لتوفير المياه            :  القطاع الزراعي  .4

  ]. ارتوازية

  

  معيقــات، مصادر قلق 

د حافظ مع المالحظة المطروحة في الورشة المركـزة بالنـسبة لمـستوى كفـاءه وإدارة                اتفق السي  �

  . المؤسسات القائمة على بعض المشاريع

واتفق كذلك مع التخوف من مستوى وعي الناس أحياناً وعدم قدرتهم على تقديم التعاون الكافي مـع                  �

  . المشروع

سسات تتحرك أو تعمل خدمة لمسؤوليها أو       واتفق مع ما طرح في الورشة المركزة من أن بعض المؤ           �

الصورة والفاتورة همـا    [ ال لخدمة مصالح المجتمع المحلي وعلق السيد حافظ هنا           –موظفيها الكبار   

  ].عنوان عمل بعض المؤسسات

تحدث السيد حافظ عن قلقه واستغرابه من عمل كثير من المؤسسات في مجاالت ال عالقة لهـا بهـا                    �

  ]. يام على سبيل المثال نادي شبابي يتولى مشروع شق طريقنرى هذه األ[وذكر هنا 

  

  : األولويات كما رتبها السيد حافظ 

  .قطاع الشباب واألطفال .1

  .القطاع الزراعي .2

  .المياه .3

  .القطاع الصحي .4

  . التعليم .5
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  )1(ملحق رقم  

  : المشاركون

ن عاما واثنان اقل من عـشرين        منهم تسعة تتجاوز اعمارهم الثالثي     15 مشاركات والرجال    7بلغ عدد النساء    

اما التحصبل العلمي فقد تفاوت مستواه حيث كان هناك عشرة من المشاركين حاصـلين علـى شـهادة                  . سنة

التوجيهية او ما دون واثنان طالب جامعات، اما البقية فهم من حملة الشهادات العليا او الدبلوم، كما تباينـت                   

 والمهندس والمدرس والمحاسب والشرطي والتاجر والفنـي، امـا          مهنهم فمنهم ربة البيت والعاطل عن العمل      

 .  بالنسبة لمناطق سكنهم فمنهم من اتى من المخيم او الخرب او البلدات
 
 

 2002/10/12التاريخ   نموذج التسجيل للورشة المركزة  قاعة مجلس- موقع اللقاء 

    أسماء المشاركين والمشاركات بلدي السموع

 التعليم    المهنة-العمل  العمر  كان السكنم االســــــــم 

 دبلوم ال تعمل 21 الدوما  فداء أبو عالن  .1

 بكالوريوس مدرس 25  الظاهرية محمد نايف جبارين   .2

 توجيهي عامل بناء 25  الظاهرية علي أبو عالن   .3

 توجيهي ال تعمل 22 السموع ختام عجوة  .4

 توجيهي ال تعمل 19 السموع هبة المحاريق  .5

 بكالوريوس مهندس 40 بني نعيم فوزي غريب  .6

 دبلوم مدرس 47 مخيم الفوار محمد أبو عجمية   .7

 توجيهي عامل في وكالة الغوث 21 الفوار مخيم يونس أبو عجمية  .8

 دبلوم محاسب 35 دورا/ الصرة  خالد أبو هاشم   .9

 ابتدائي  صاحبة بقالة - تاجره  40 السيميا صبحية السالمين  .10

 بكالوريوس معلم 41 السموع ين نعيم البدار  .11

 التاسع فني كهرباء 35 يطا خليل محمد الجبور  .12

  سنة ثانية جامعة طالب 19  يطا/ خلة الميه منور جميل   .13

 توجيهي عامل 21 يطا/ قنان الطويل  محمد يوسف الجبور   .14

  لم يتخرج من الجامعة حتى اآلن طالب 21 يطا/ أعزيز  خالد عامر أبو سمرة  .15

 دبلوم ربة بيت 38 السموع ة عبد القادر ربعي خول  .16

 بكالوريوس مدرس 31 السموع خليل علي  .17

 دبلوم شرطي  31 السيميا فرح السالمين   .18

 توجيهي ال تعمل 26 أم العماير فاطمة البص   .19

 توجيهي ال تعمل 25 أم العماير نسرين الدغامين   .20

   عاطل عن العمل 28 السموع معين أبو سيف  .21
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  :مقدمة عن المحافظة 

  

وتضم باإلضافة إلى   ,  ألف نسمة    360كبر بين محافظات الوطن من حيث عدد السكان الذي يبلغ حوالي            تعتبر محافظة غزة األ    .1

  .و منطقة وادى غزة, مخيم الشاطئ لالجئين , كبرى المدن الفلسطينية , مدينة غزة 
  

  :موزعون على األحياء التالية , من مجموع سكان المحافظة % 81يشكل سكان مدينة غزة 

  .تل الهوى  , مدينة العودة , الشيخ رضوان , الصبرة , النصر , الشيخ عجلين , الرمال , الزيتون , التفاح , الدرج ,  الشجاعية 

و تتمتع ببنية تحتية جيدة نسبيا من حيث شبكات الـصرف           , تعتبر مدينة غزة المركز اإلداري  و التجاري  و الثقافي لقطاع غزة              

  )97 الفلسطيني  لالحصاءالمركزيجهاز ال( .كة الكهرباء و الهاتف و تمديدات مياه السرب و شب, الصحي 
  

  

كما تحتاج شبكة الصرف الصحي     , بينما معظم الشوارع الفرعية و األزقة ترابية في معظمها          , الشوارع الرئيسية في المدينة معبدة      

  .ي و تنظيم البناء إلى إعادة تأهيل و صيانة بالرغم من الجهود الكبيرة المبذولة في التخطيط الهيكل

  

، 69000حـوالي    , 1997عام  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني     طبقا إلحصائيات   , يبلغ حجم القوة العاملة في المحافظة        . 2

   .فقط% 7تشكل اإلناث منها نسبة 

  

   )جدول يوضح نسبة القوى العاملة في كل قطاع من حجم القوى العاملة في محافظة غزة(        

  القطاعات  القوى العاملةنسبة 

رقم
ال

  

  1  قطاع الخدمات  38%

  2  قطاع اإلنشاءات  19%

  3  قطاع التعدين والصناعات التحويلية  19%

  4  التجارة  6%

  5  الزراعة والصيد  4%

  6  العاملون في إسرائيل قبل اإلغالق  12%

  

و صاالت رياضـية  , مكتبات العامة و ملعب لكرة القدم و بعض المراكز الثقافية و ال, بالرغم من وجود منتزه عام في المدينة   . 3

ثمة حركـة تجاريـة نـشطة و        , أال أنها تفتقر إلى الكثير من المرافق األساسية في مجال الترفيه و الثقافة و الرياضة              , مغلقة  

منتشرة في وسط المدينة و     فباإلضافة إلى األسواق الشعبية و المركزية ال      , واسعة في المدينة و خاصة بعد قيام السلطة الوطنية          

فالقطاع الخاص  , ومع ذلك   , تنامت ظاهرة فتح فروع للعديد من البنوك وشركات التامين والشركات التجارية            , بعض أحياءها   

, و في ظل هيمنة اإلسرائيليين علـي المعـابر و الحـدود             , يعانى من ضعف ملحوظ قي أجواء غير مشجعة علي االستثمار           

 ظاهرة االحتكار لـبعض     إلىباإلضافة  , و تضارب الصالحيات بين الوزارات المعنية       , لبضائع المستوردة   ومنافسة السلع و ا   

  و تدخل بعض أجهزة األمن و استغالل النفوذ في فرض مزيد من العراقيل علي نشاط القطاع الخاص, السلع األساسية 
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   :المجموعة المركزة: أوال 

كور سلفا في تمام الساعة العاشرة صباحا في مكتب برنامج دراسات التنمية، وقد شملت الورشة               لقد تم عقد الورشة في الموعد المذ      

 مشارك ومشاركة من مختلف األعمار ومن مختلف الفئات المستفيدة من خدمات مختلف المؤسسات األهلية الموجودة فـي                  20علي  

ا يرجع إلى اهتمام المؤسسات بقضايا المرأة والطفل بـشكل           علماً أن  نسبة المشاركات كانت أكبر من المشاركين وهذ          قطاع غزة ،  

  .خاص 

  

وهذا يرجع لترشيحات المؤسسات التي قمنـا بمراسـلتها         ) فوق خمسين سنة    ( كذلك لم يتوفر في المشاركين رجال من كبار السن          

من المال بحيـث نـتمكن مـن        و قد بدأت الورشة بسؤال اساسئ مفادة كيف يمكن لنا صرف مبلغ محدد              أثناء التحضير للورشة ،     

  تغطيه احتاجانا المجتمعية الطارئة ؟

  

وقد بدا المشاركون بالتفاعل مع دالالت هذا التساؤل الجوهري ؟ وانعكست تلك المدلوالت بمنطوقات المشاركين حيث بدا واضـحا                   

حيث تم التركيز علـي وضـع مختلـف         االختالف في تحديد أولويات االحتياجات ، و بعد ذلك بدا الحوار يأخذ أبعادا معمقة اكثر                

 أولويات أساسية باسـتخدام     5االحتياجات الطارئة ضمن إطار محدد ثم بدا االنتقال تدريجيا مع ضمان تدفق المعلومات إلى تحديد                

 المحـددة  ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تحديد و تفصيل هذه األولويات و ثم استنتاج مجموعة من األفكار(Ranking) أداة تدرج األولويات 

ات و المنظمات األهليـة حيـث       سسؤللمشاريع ثم انتقلنا للحديث عن مصادر قلق المشاركين في اتجاه الخدمات المقدمة من قبل الم              

   : كما هي موضحة في الجدول التالي األولويات العامةابرزت معن

  

الفئة التي طرحت   مالحظات

  األولوية

  األولويات العامة

رقم
ال

  

ركون أن توفير فرص العمل يمكن أن يـساعد         اعتبر جميع المشا  

في حل جميع المشكالت األخرى وفي التركيـز علـى العمـال            

  .العاطلين عن العمل والذين فقدوا عملهم نتيجة اإلغالق 

  1  توفير فرص العمل  كافة الفئات

_ أهم ما يتعلق بقضايا التعليم هـو ارتفـاع الرسـوم الجامعيـة              

  .وازدحام الفصول المدرسية 

  2  المجال التعليمي  فة الفئات كا

_ وركز المشاركون على التلوث البيئي الناتج عـن وادي غـزة            

وعن فتح مراكز صحية في األحياء البعيدة عن مركز المدينة مثل           

  .منطقة الزرقاء

  3  الصحي والبيئي  النساء والمزارعون

رغم التركيز على تشجيع الصناعة الوطنية وعلى عمـل أسـواق           

أسعار رخيصة تشمل المـواد األساسـية الحتياجـات         استهالكية ب 

  .األسرة 

  4  دعم االستهالك المحلي  النساء

في حالة عدم توفير فرص عمل ركز المشاركون على ضـرورة           

توفير السلة الغذائية ، علماً بأن بعض المشاركين اعتبـروا أنهـا            

  .أولوية غير ملحة

 35النساء والرجال فوق    

  سنة

ــسلة  ــوفير ال ــم وت دع

  ذائية الغ

5  

ركز المشاركون على أولية الزراعة كمخرج يساعد في انخفاض         

أسعار احتياجات األسرة الغذائية ، وقال البعض أن مدينة غزة ال           

تعتقد على الزراعة بشكل أساسي وال يوجد مساحات كبيـرة لهـا            

  6  المجال الزراعي  المزارعون
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  .للزراعة 

ودمجهم في المجتمع   اعتبر الجميع أن توفير فرص عمل للمعاقين        

هي من األولويات الملحة وأنه يجـب تـوفير األجهـزة الطبيـة             

  .المساعدة لهم 

  7  حل مشاكل المعاقين  كل الفئات 

اعتبروا مشكلة الصيادين خارجة عن إرادة الحكومة وهي ناتجـة          

عن وجود االحتالل ، لكن طالبوا بتوفير األدوات الالزمة لمساعدة          

  .الصيادين 

  8  الصيد  نساءالرجال وال

ركزوا على العنف ضد المرأة وعن أهمية فتح مركز اجتماعيـة           

تساعد الزوجين المنفصلين على تضييق الفجوة بينهم وبين أبنائهم         

.  

  9  المجال االجتماع  النساء

وركزوا على أهمية الفن والثقافة من ناحية الحفاظ على التـراث           

ألولوية غير ملحة في    واألصالة الفلسطينية واعتبر النساء أن هذه ا      

  .هذا الظرف الطارئ 

  10  المجال الفتي والثقافي  الشباب

اعتبرت بأنها أولوية طارئة ألنها توفر فرص عمل ألعداد كبيـرة           

  .من العاطلين عن العمل 

  11  الطرق والبنية التحتية  الرجال_ العمال 

  

   :األهماألولويات 
  

  : من المجاالت السابقة و هي هامةولويات  أ5و من ثم قمنا بإجراء تصويت للحصول علي 
  

  .توفير فرص العمل  .1

 .التعليم  .2

 .الصحة و البيئة  .3

 .دعم السلع الغذائية  .4

 .المعاقين  .5
  

  :قمنا من خالل النقاش و الحوار بالوصول ألولويات محددة من المجاالت العامة السابقة وهي 
  

  األولويات األهم  االحتيـاجات

رقم
ال

  

  .المعجناتمثل مطبخ لعمل _ 

  .تعطى للمزارعين وبفوائد بسيطة _ 

  .و للنساء من أجل عمل مشاريع بيتية 

  .تجفيف المفتول ، تعليب البندورة ، عمل المربيات / مثل _ 

  .المشاريع الصغيرة _ 

  .قروض صغيرة _ 

  

  .المشاريع البيئية _ 

  1  توفير فرص عمل

يـر  تتضمن حل مشكلة الرسوم الجامعية لدى الطلبـة الغ        _ 

  .قادرين على دفعها 

  .تهتم بالكبار واألطفال ضعيفي التحصيل _ 

  .الرسوم الجامعية _ 

  .محو األمية _ 

  2  التعليم 

  .من خالل برامج تهتم بنوعية المرأة والطفل _ 

تهتم بفتح مراكز صحية بالمناطق البعيدة عن وسط المدينة         _ 

  .توعية بيئية وصحية _ 

  

  3  الصحة والبيئة 



 5

  .، وتهتم بصحة المرأة والصحة اإلنجابية 

شاكل األطفال الناتج عن العنف األسري ، والعنف        تهتم بم _ 

  .الناجم عن االحتالل 

  .المراكز الصحية _ 

ــاد _  ــسية واإلرش ــصحة النف ال

  .النفسي 

من خالل عمل جمعية استهالكية في األمـاكن المكتظـة          _ 

  .بالسكان 

  . سوق استهالكي _ 

  .ئية توفير السلة الغذا_ 

دعم وتوفير السلة   

  الغذائية 

4  

تدريب مهني لبعض الحرف القادرين عليها مثـل تـشكيل          _ 

  .وصناعة الخيزران 

ويشمل األسر التي بها معاق وكذلك عمل دورات تثقيفيـة          _ 

  .للمعاقين إضافة للقاءات والندوات 

  .توفير أجهزة مساعدة للمعاقين _ 

  . التدريب _ 

  

  .التثقيف المجتمعي _ 

  

  .المساعدات الخاصة _ 

  5  المعاقين

  

  :و من ثم بحث المشاركين علي تقديم أفكار جديدة تساعد في تلبية االحتياجات الطارئة و كانت علي النحو التالي 

  

  مخاوف و قلق المشاركين

 .سوء اإلدارة و تكمن في عدم وجود كفاءات في المؤسسات إلدارة المشاريع علي النحو المطلوب  .1

 .المشروع قصر مدة  .2

 .الفساد اإلداري للمؤسسات مثل ان يكون مدير المشروع او المؤسسة رجل انتهازي أو استغاللي  .3

 .التمييز في اختيار أماكن تنفيذ المشروع ، تهميش المؤسسات التي بحاجة إلى الخدمة  .4

 .في حالة المشاريع التخوف من اإلخفاق في التصويت  .5

 .ء من مدة المشروع عدم استمرارية المشروع بعد االنتها .6
  

  : نتائج المقابالت الفردية مع نخبة المجتمع  
  

  :من خالل المقابالت الفردية مع نخبة المجتمع تم الخروج بالنتائج التالية 
  

  توفير فرص العمل _ أ

  :تم التأكد علي ما تم التوصل إليه في ورشة العمل و تم إضافة األفكار التالية 

ديم قروض الصحاب المصانع الصغيرة التي تضررت في مناطق الزيتون و الـشجاعية و              حيث أكد عيسى ترزي علي تق      −

  % .25أن تكون نسبة التشغيل من القروض ال تقل عن 

  :أضاف ذهني الوحيدي طبيب في عيادة الوكالة  −

 العملـي و     شهور من اجل المحافظة علي مـستواهم       3شهريا و لمدة    $ 150عمل مشاريع بطالة لألطباء و الخريجين بمبلغ         −

  .تطوير خبرات األطباء الخريجين الجدد

زياد عمرو بأن يكون شرط أساسي لقبول المشاريع  ان تتضمن أعلى نسبة ممكنة للتـشغيل و تـوفير فـرص                     . و طالب د   −

  .العمل  
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  .في مجال التعليم _ ب

اريع و ذلك من خالل برنامج      طالب السيد عيسى ترزي  بضرورة تدريب و تعليم إدارات المؤسسات علي كيفية إدارة المش               −

  . لضمان تأثير أكبر للمشاريع علي المستفيدينتتدريبي إلداريي و كوادر المؤسسا

زياد عمرو و السيد فايزة دحالن علي ضرورة عمل مظالت في ساحات المـدارس حيـث ان الكثيـر مـن                    .كذلك اتفق د   −

  .نشيطية و ترفيهية لألطفال في المدارس وخارجها  المدارس الحكومية خالية من المظالت كما أكدا علي تطوير برامج ت

و أكد الدكتور ذهني الوحيدي علي إعطاء قروض للطلبة الجامعين و علي ضرورة ان يقـوم الطالـب بتـسديد القـرض                       −

  . للمؤسسة بنفسه دون الرجوع لألهل و ان يرتبط التسديد بحصول الخريجين علي عمل

الفتيات على كيفية إدارة الوقت ، عمل مشاريع تشجيع القراءة باإلضـافة إلـى              دحالن على ضرورة تعليم     / وأكدت السيدة  −

  .تطوير طريقة لتعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدارس لمراقبة التطورات التي تطرأ على أبناءهم وبناتهم  
  

  :الصحة و البيئة .جـ 

  . الزرقاء يختص بالصحة اإلنجابية تم التأكيد  من جميع الشخصيات علي ضرورة فتح مركز صحي في منطقة −

فايزة دحالن  ضرورة عمل دورات تثقيف صحي لطالبات المدارس اإلعدادية و الثانوية حـول قـضايا                 . أضافت السيدة    −

  . الطفولة و األمومة و الزواج المبكر و تنظيم األسرة 
  

  :دعم السلة الغذائية . د

نتائج ورشة العمل مع ضرورة وجود سوق استهالكي فـي المنـاطق            أكد السيد عيسي ترزي و السيدة فايزة دحالن علي           −

  المكتظة بالسكان كالزيتون و الشاطئ لتساهم في توفير المواد الغذائية بأسعار مخفضة تالئم قدرات الناس الشرائية 

ه المرحلة بحيـث    لم يوافق دكتور زياد عمرو على أن  دعم السلة الغذائية  أولوية ملحة و ان المجال الزراعي أهم في هذ                     −

 و بالتالي يتم تـوفير      تيجب إعادة زراعة األراضي المتضررة في منطقة الزيتون للمساهمة في خفض أسعار الخضراوا            

  .عدد كبير من فرص العمل التي تدعم السلة الغذائية 
  

   :ذوي اإلحتياجات الخاصة .هـ 

   -: في المجتمع وذلك من خالل أكد الجميع علي ما ورد في ورشة العمل و الحث علي دمج المعاقين  −

  إنشاء مكتبة أطفال للمكفوفيين بحيث يتم تزويدها بطاقم من الخريجيين المؤهلين لمساعدة المكفوفيين في القراءة  -1

 عقد دورات إسعافات أولية  -2

 عمل برنامج تأهيل نفسي وإجتماعي لدعم ذوي اإلحتياجات الخاصة من أجل دمجهم في المجتمع  -3

 ة مجتمعية تهدف إلى تغيير نظرة المجتمع لذوي اإلحتياجات الخاصة عمل برامج توعي -4

 توفير مقاعد وأجهزة ولوازم آلية لمساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة  -5

 عمل مشاريع إنتاجية لذوي اإلحتياجات الخاصة  -6

 .عمل لقاءات وندوات تثقيف مجتمعي للمكفوفين  -7
  

  ) ئ صياد فقير من مخيم الشاط( دراسة الحالة األولى 
 

أبو سعيد معيل ألسرة فقيرة تتكون من تسعة أفراد ، تقطن بيت مستأجر صغير المساحة ال يفي بمستلزمات األسرة السكنية ، تعاني                      

أنا طول حياتي عايش باإليجار نفسي أحس أنو إيلي بيت ملك ولكـن الحاجـة               ( : األسرة من فقر مدقع ولسان حال أبا سعيد يقول          

 ) كثر من هيك وقلة المصاري بتعمل أ
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 يعاني الصيادون من    -: من المالحظات التي برزت في دراسة الحالة و أكدت علي نتائج ورشة العمل والمقابالت الفردية ما يلي                  

إنعدام الخيارات في التخفيف من حالة الفقر التي يعانون منها حيث تبين خالل دراسة الحالة أن الصياديين ال يمكن أن يتحسن حالهم               

 . ن خالل تسهيالت إجراءات الصيد المرتبطة باإلحتالل إال م

عدم التمييز في الدعم المقدم للصياديين حيث أن الدعم يحصل عليه أصحاب المراكب وال يصل للعامليين في الصيد والذين                    •

  .يقعون تحت طائلة الفقر المدقع 

لصياديين للتفكير بخيارات اخرى من خالل الزوجة       نظراً لصعوبة ايجادحل لمشكلة الصيد بشكل مباشر ،يتوجه افراد عائلة ا           •

او االبناء ،فقد طلبت االم بان تعمل فى مركز النشاط النسائى فى مخيم الشاطئ القريب من بيتها و اضـافت قائلـة نحـن                        

ن بحاجة الى توعية في مجال تنظيم االسرة للسيدات صغيرات السن وهذاما اكدت عليه ناظرة المدرسة السيدة فايزة دحـال                  

 .سلفا

 .كذلك اكدت زوجة الصياد على ضرورة ايجاد حل للطلبة الجامعيين الغير  قادرين على دفع الرسوم •

 .واكدت على دعم المشاريع الصغيرة فقالت ممكن ان نجفف المفتول على ماكينات  بحيث تقوم المؤسسات بتصديره للخارج •

الطحـين،  ( بأمس الحاجة إلى المواد الغذائية األساسـية مثـل          وطالبت بضرورة دعم و توفير السلة الغذائية ألن أسرتها             •

 ) لقد طلبت من جارتي سيرج علشان الطبيخ ألن السيرج كثير غالي : ( وتقول ) الخ ...السيرج ، 
  

  ) أرملة في حي الزيتون ( أما في دراسة الحالة الثانية _ ب
  

اد ، توفي زوجها قبل أربعة أعوام ، تحـاول تعلـيم أبنائهـا فـي       عام ، تعيل أسرة مكونة من سبعة أفر        38صباح تبلغ من العمر     

المدارس ، لكن الظروف أقوى منها مما إضطرها إلخراج أبنائها من المدارس لتخفيف العبء الملقى على كاهلها، األسرة تعـيش                    

  .في بيت صغير ال يصلح لآلدميين 

   -: من خالل النقاش المعمق للحالة تم إستنتاج األتي 

 المعيلة على ضرورة توفير فرصة عمل للحصول على دخل مثل توفير ماكينة خياطة لألسرة لإلنتاج والبيع ،  أو                     ركزت •

تشجيع العمل مع المصانع الموجودة في غزة بحيث تقوم المؤسسات بتوفير فرص عمل للنساء في المصانع التي ال زالـت                    

  .قادرة على إستيعاب عمال جدد 

  .فير المواد األساسية للعائلة ، وكذلك مالبس للمدرسة ضرورة قيام المؤسسات بتو •

 .الحاجة لتحسين تحصيل األطفال من خالل الحصول على دروس تقوية مجانية  •

 .أطفال األسرة بحاجة ألماكن ترفيهية لضيق المسكن  •

  مالحظات نهائية 

 به التقييم من نتائج أغلبها تعكـس محدوديـة          رغم محاوالت الفريق للتعمق في مناقشة إحتياجات الناس ، إال أن هذا هو ما خرج              

الفرص والخيارات المتوفرة للفقراء وذوي الحاجة ، ولكنها من ناحية أخرى تعكس مستوى التأثير المحدود لعمل المؤسسات علـى                   

  . المستفيديين من خدماتها لتطوير إتجاهاتهم حول أفكار جديدة لمواجهة مشاكل الناس في المجتمع المستهدف

  

ك فإن هذه النتائج توفر مدخالً قوياً لفتح حوارات مع المؤسسات األهلية لصوغ آليات مالئمة لتلبية إحتياجات الناس بأشكال أكثر                    لذل

  .إستدامة 
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  )1(ملحق رقم 

  :منهجية البحث  

  : و هي أقسامقسمت المنهجية إلى ثالث 

  : مجموعة مركزة  . أ
 مؤسسة أهلية من حمافظة غزة مشلت خمتلف جماالت احليـاة و            20تفيد من اخلدمات املقدمة من املؤسسات األهلية حيث مت مراسلة            مستفيدة و مس   20من  

  . م 2002 _9 _25وقد مت عقد هذه الورشة يوم األربعاء املوافق ) شباب _مرآة (خمتلف الشرائح االجتماعية 

  

  :المقابالت الفردية .  ب 

  :قابالت فردية مع نخبة من قيادات المجتمع المحلي شملت كال الجنسين علي النحو التالي حيث تم عقد أربعة م

  .عيسى ترزي     رئيس لجنة التنظيم المحلي ببلدية غزة /السيد 

  .زياد عمرو      رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي / السيد 

  .وية للبنات فايزة دحالن     ناظرة مدرسة الزهراء الثان/ السيدة

  .ذهني الوحيدي   طبيب في عيادة الوكالة / السيد 

  

  .دراسة الحالة .  ج 

لم تصله خدمات المؤسسات ، يعاني من فقـر، و الثانيـة            , لقد تم إجراء دراستى حالة األولى أسرة صياد فقير من مخيم الشاطئ             

  .ل و التعليم أفراد تعاني من فقر في السكن و الدخ8أرملة تعليل أسرة مكونة من 
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  )2(ملحق رقم 

  

  )محافظة غزة ( عمل ورشة

   التنميةمكتب دراسات  : المكان

   25/9/2002األربعاء  : التوقيت

  مساءا /14/15 حتى العاشرة صباحا الساعة

  

   ومشارك من خدمات المؤسسات األهلية في محافظة غزةمشاركة 20 الحضور

ن أ والتعريف بمؤسسة رفيد و    ونشاطاتهرة و النصف بمقدمة بالتعريف ببرنامج دراسات التنمية وأهدافه           الساعة العاش  الجلسة وبدأت

 للمجتمع المحلي من خالل النقاش في بداية الجلسة تم وضع العديـد مـن               الطارئةهدف ورشة العمل من خالل تحديد االحتياجات        

  : وكانت في المجاالت التالية األولويات

  

   المحلي الكاالسته دعم -1

   التعليمي المجال -2

   و البيئي الصحي المجال -3

   عمل فرص توفير -4

   الزراعي المجال -5

   المعاقين -6

  الصيد مجال -7

  )حل المشاكل األسرية (االجتماعي المجال -8

 ي و الثقافالفني المجال -9

       توفير السلة الغذائية -1

   البنية التحتيةو الطرق -2

   

  :الت وهي  بتدرج أولويات تم تحديد خمس مجاالقيام وبعد

   عمل فرص توفير •

   الغذائية لألسرة السلة دعم •

   التعليم •

   البيئة و الصحة •

   المعاقين •

  

  ) األهميةحسب قمنا بعمل تدرج أولويات وتم ترتيب األولويات ثم(
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ب
رتي
الت

 

وع
جم
الم

 

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

           

المشاركون

 

األولويات

 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 األول
 فرص توفير

 العمل

 السلة الغذائية 2 2 3 5 1 3 4 5 3 3 3 4 2 5 5 5 2 3 60 الرابع

 التعليم 4 4 2 2 2 2 5 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 44 الثاني

 5 5 4 3 4 5 3 4 2 5 5 2 4 2 3 2 4 2 56 الثالث
 الصحة

 والبيئة

 3 3 5 4 5 4 2 3 5 2 2 5 5 4 4 4 5 5 74 الخامس

ذوي 

 االحتياجات

 الخاصة

  
  . العمل فرص توفير -1

  . التعليم -2

   .الصحة -3

  . الغذائية السلة دعم -4

   .ذوي اإلحتياجات الخاصة  -5

  

  -: المستفيدين في كل مجال نظر من وجه االحتياجات

  :  توفير فرص العمل مجال

 فيها النساء   نشارك مشاريع صغيرة    عمل الحتياجات بشكل مفصل  من خالل النقاش تم االتفاق علي العديد من التفاصيل وتحديد ا          

 شيكل ويبـاع   2 السيدات أن كيس المفتول يكلف       إحدى ل     تقومثل عمل المفتول وتجفيفه وتعبئة وتقوم المؤسسة بتسويق المنتج          

شروع وإعطاء قروض    قامت بمثل هذا الم    المؤسسات شيكل ويسوق في قطاع ويصدر إلي البالد األجنبية ويوجد بعض            6بمبلغ  

 خالل المؤسسات التي تهتم بحقـوق       من فرص عمل للعمال     توفير،   للنساء للتسويقصغيرة للنساء بحيث تقوم بمشروع وسيطر       

 جماعي تكون المجموعة من خمسة      بشكل قروض للمزارعين    إعطاء،  البناءالعمال ويكون ذلك في مجال تأهيل وتعبيد الطرق و        

 األوقاف وبالتالي يتم توفير فرص عمل خمسة عاملين في المشروع           منض يتم استئجار األرض     مزارعين وعند عدم توفر األر    

 لألسرة الفقيرة و المحتاجـة و العـاملين فـي           تقوية مركز إلعطاء دروس     فتح الفوائد للقرض بسيطة     نسبةالواحد بحيث تكون    

 أبنـائهم شكلتين األولي مساعدة األهالي فـي تعلـيم          عن العمل وبالتالي نساعد في حل م       العاطلينالمركز يكونوا من الخريجين     

 فـي قطـاع     للمساء مشروع مطبخ    عمل العملضعيفي التحصيل الدراسي و الثانية توفير فرص عمل للخريجين العاطلين عن            

  . من السيدات للعديدغزة لعمل المعجنات من خالل إحدى المؤسسات وبالتالي يوفر فرص عمل 
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  : التعليم مجال

  : في مجال التعليم التي أثيرت خالل الورشة وهي القضاياديد من  العهناك

 بتـسديد   الطالـب  الذين ال يستطيعون دفع الرسوم الجامعية وبعد االنتهاء من الدراسة يقوم             الجامعيين قروض للطالب    تقديم  -

مين للقرض و قد تم اإلتقان       الطلبة المقد  أوضاعالقرض للمؤسسة ويشمل هذا المشروع بأن تقوم المؤسسة بإجراء بحيث علي            

  : الطلبة المحتاجين وهياختيارعلي عدة معايير يجب أن تدرج في 

   السيئ االقتصادي الوضع -1

   معيل لألسرة وجود عدم -2

   األسرة كبيرأفراد عدد -3

   الجامعيين في األسرة الطلبة عدد -4

   للطالب الفصلي المعدل -5

  

 المؤسسة األهليـة    أن يمكنالذين خرجوا من مدارسهم كي يعيلوا أسرهم         أمية للصغار و الكبار وخاصة األطفال        مراكز فتح -

المدرس يجب أن يكون تربـوي      و طالب   12 فيه   يكونتهتم بهذا الموضوع بحيث تفتح فصل أو فصلين وكل فصل يكون فيه             

  .من الخريجين 

 بالمسرح الفن التشكيل    تهتمل عمل برامج     التثقيفي والترفيهي للطفل وذلك بتطوير مواهبهم وقدراتهم من خال         بالجانب االهتمام -

 تقوية لألطفال ضعيفي التحصيل وخاصـة       دروس عمل فيها   يعيشونالدبكة وذلك للخروج من أوضاعهم النفسية الصعبة التي         

  . الخاصالفقراء الغير قادرين عن دفع رسوم التعليم 

  

  : و البيئة الصحة مجال

 فـي   الزرقـاء  منطقة األمهاتخالل ندوات عمل دورات إسعافات أولية لألطفال و          في مجال البيئة لألطفال من       تثقيفي برنامج

 بصحة المرأة حيث أن المرأة الحامل في        يهتمشمال محافظة غزة بعيدة عن الخدمات الصحية فهي بحاجة إلنشاء مركز صحي             

  .اصالت  تذهب إلي وسط المدينة وهذا يكلف جهد وموالمتابعةتلك المنطقة إذا أردات العالج أو 

 يتم نشر الـوعي الـصحي       للمرأة أيضا تفتقر إلي الخدمات الصحية وخاصة للمرأة من خالل المراكز الصحية             المغراقة منطقة

 في مجال الصحة النفـسية      برنامج عمل منخفضة جدا    تكون الرسومالمركز بحاجة إلي طبيب و ممرضة و أخصائية اجتماعية          

 متكررة من اليهود وذلك يسبب مشاكل نفسية لدي األطفال          العتداءات األخيرة تتعرض    عند األطفال ألن مدينة غزة في األشهر      

  للنساء في مجال كيفية التخلص من النفايات الصلبة من خالل برنامج تدريبي تثقيفي يهتم مشروع

  

  ذوي اإلحتياجات الخاصة مجال

  . أطفال للمكفوفين مكتبة عمل_ 

 نفسة يا ريت يعطونا دورات      يداويالمعاق ينجرح وال يستطيع أن      (( وتقول فتاة معاقة     إسعافات أولية للمعاقين     دورات عمل_ 

  )).لنعالج نفسنا 

  . نفسي للمعاقين من أجل مشاركتهم في المجتمع تأهيل برنامج_ 

لكثيـر مـن    حيث أن االمجتمع لألهالي و األسرة التي فيها معاق من أجل إخراج ابنهم المعاق من المنزل إلي   نوعين برنامج_ 

  .األسر تخجل من إخراج ابنها المعاق خارج البيت 

  .  و أجهزة مساعدة للمعاقين مقاعد توفير_ 
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 نحـن نرجـوا أن يعطينـا        المفتول إنتاجية للمعاقين حيث تقول الفتاة أنا مستعدة أن أعمل في مشروع تجفيف              مشاريع عمل_ 

  .المجتمع فرص لنثبت أنفسنا 

  

  : الغذائية السلة دعم

 فرص عمل أي أن حل مشكلة       توفير في المجاالت السابقة أوضح المشاركين أن السلة الغذائية تقل أهميتها في حالة              النقاش بعد

 توفر فرص عمل يفضل أن تكون السلة الغذائيـة يحتـوي بـشكل              عدمالبطالة يساعد في الحصول علي السلة الغذائية لكن في          

 – خميـرة    – بقوليات   – طحين: ويلة وكذلك أن تكون أساسية للحاجة اليومية مثل        أن تعبر فترة ط    يمكنأساس علي المواد التي     

   حليب لألطفال –حالوة –شاي – سيرج – أرز سكر –علب بندورة 

 تحتوي بشكل أساسي علي ثالثة أن السؤال حول أهم ثالثة أشياء في هذا الموضوع تم الوصول إلي أن السلة الغذائية خالل من

:أشياء وهي

  رسك_ 3 . سيرج_ 2  .طحين -1

  : من المخاوف عدم نجاح المشاريع وعدم تلبية احتياجات المجتمع المحلي الطارئة العديد هناك

 األشخاص التي تـم تـوفير       أو الصغيرة حيث أنهم يرغبون أن تكون مدة المشروع طويلة حتى يستفيد العاملين              المشاريعمدة    .1

  .فرص عمل لهم 

   .المطلوبود كفاءات في المؤسسات اإلدارة المشاريع علي النمو  اإلدارة وتكمن في عدم وجسوء  .2

  . في المؤسسات مثل أن يكون مدير المشروع رجل انتهازي استغالل يأخذ الفلوس اإلداري الفساد  .3

  . بأمس الحاجة للخدمة هي أماكن تنفيذ المشروع أي تهتم المؤسسات في أماكن ال تحتاج الخدمة علي حساب أماكن في التميز  .4

  . المشاريع اإلنتاجية التخوف من اإلخفاق في التسويق ويفشل المشروع حالة في  .5

  . للفئات المهمشة الوصول عدم  .6

   . المشروع في المؤسسة بعد االنتهاء من مدة المشروعاستمرارية عدم  .7

  

  : لمتابعة المشاريع وضمان نجاحها االقتراحات المشاركون بعض أقترح

  .تابع مالي يتابع ويراقب المؤسسات الجهة الممولة يكون لها م .1

  .فيديو بالتصوير ال المؤسسات توثيق أعمالها عن طريق علي .2

  . من خالل مقارنة النتائج التي تم تحقيقها مع النتائج المتوقعة من المشروعالمؤسسة محاسبة .3

  . شهري ألعمال المشاريعتقييم عمل .4

  . تقرير شهري عن أعمالها تقدم المؤسسات .5

  

  

   ... الورشة تم تقديم الشكر للمشاركين في الورشة ختامفيو
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  أسماء المؤسسات المشاركة 

 .اتحاد لجان اإلغاثة الطبية  .1

 .اتحاد لجان العمل الزراعي  .2

 .اتحاد النسائي الفلسطيني  .3

 .المركز الفلسطيني لتطوير المشاريع الصغيرة  .4

 .برنامج غزة للصحة النفسية  .5

 .جمعية الهالل األحمر  .6

 .لديمقراطية و حقوق العاملين مركز ا .7

 .مركز شئون المرأة  .8

 .طاقم شئون المرأة  .9

 .جمعية تنظيم و حماية األسرة  .10

 .جمعية النجدة النسائية  .11

 .مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي  .12

 .الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك  .13

 .معهد كنعان  .14

 .رابطة الخريجين المعاقين بصرياً  .15

 .ت جمعية الخريجات الجامعيا .16

 .جمعية الصيادين  .17

 .الجمعية الفلسطينية للثقافة و العلوم  .18

 ) .ُحلم ( مركز الثقافة و الفنون  .19
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  مكتب البرنامج: جامعة بير زيت                                                                 موقع اللقاء

  م25/9/2002:                                    التاريخ برنامج دراسات التنمية                      

  نموذج التسجيل للورشة المركزة                                               

  

  ) أسماء المشاركين والمشاركات (

رقم االسم مكان السكن العمر المهنة التعليم
ال

  

 اقتصاد و علوم سبكالوريو

 سياسية
  1 سعيد السويركيسماح  النصر 24 _

  2 زبيدة عبد القادر ابو توهه  فلسطين-ش  26 _ أدب إنجليزي

  3 مي حافظ محمد ابو كرش  خلف المزنر-النصر  16,5 _ الحادي عسر

لسانس آداب  اجتماع وعلم نفس   4 رانيا حافظ ابو كرش النصر 24 _

  5 معتز محمد اسماعيل الهباش تل الهوي 20 طالب إنجليزي فرنسي

  6 عطا اهللا عبد العزيز الزويدت  الثالثيني -ش  22 طالب نمية اجتماعيةت

  7 مريم ابو خوصة غزة 46 بدون عمل دبلوم تريكو

  8 سميرة الكافي غزة 38 بدون عمل دبلوم تريكو

  9 سهام درويش السوسي  الرمال-غزة  44 ربة بيت دبلوم لغة عربية

  10 نشوي احمد رزق نصر ال-غزة  19 طالبة اقتصاد و علوم إدارية

  11 هدي خميس عليان  الشاطئ-غزة  43 بدون عمل ثانوية عامة

  12 سلوي احمد القدوه  الرمال-غزة  39 بدون عمل  إنجليزيةسبكالوريو

  13 وسام عبد اهللا جبر  البريج-غزة  24 بدون عمل  اداب لغة عربيةسبكالوريو

  14 يد الهنديمني سع  الصبرة-غزة  40 موظفة  ثانوية عامة

  15 ماجدة صالح العلبة  الدرج-غزة  24 طالبة إعالم

  16 سلمان سايمان الزهار  الزيتون-غزة  34 بدون عمل ابتدائي

  17 اياد ديب الغندور  الزيتون-غزة  34 بدون عمل إعدادي

  18 نافذ محمد عبد اهللا سحويل بيت الهيا 35 بدون عمل ثانوي

  19 أيوب حسين الزريدي نونبيت حا 36 بدون عمل ثانوي

  20 نفين احمد رجب  النصر-غزة  25 عالقات عامة  إنجليزيسبكالوريو
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  )3(ملحق رقم 

  3-1ملحق رقم

  المقابالت الفردية مع نخبة من المجتمع المحلي

  

  12:30/ لساعة                                                                         ا29/9/2002/األحد 

  
  زياد أبو عمرو. مقابلة فردية مع د

  رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي 

  

اعتبر أن المجال األهم في تحديد االحتياجات الطارئة في محافظة غزة هو توفير فرص عمل و أنة يجب أن يكون شرطة أساسـي                       

  غيل في قبول أي مشروع أن يشغل أيدي عاملة و أن تحدد نسبة للتش

  

  -:مجال التعليم 

  عمل برامج دروس تقوية للطالب ودفع أجرة أو مكافأة مادية للخريجين الذين ال يعملون  •

  عمل مظلة في ساحة المدرسة حيث أن الكثير من المدارس الحكومية خالية من المظالت  •

 بناء فصول مدرسين إضافية في المدارس •

يوجد بعض المؤسسات تهتم في هـذا       : للمجتمع المحلي حاليا وتقول      توفير قروض للطلبة الجامعيين يعتبر غير طارئ       •

 الموضوع

 عمل برامج تهتم باألطفال ألنهم بحاجة الهتمام كبير في المجال التعليمي و التنشيطي  والترفيهي  •

  

  :المجال الصحي 

  جال تنظيم األسرة عمل مركز صحي للمرأة يهتم بإرشاد النساء في فترات الحمل و إعطاء دورات و إرشادات في م

 بالسكان كالتفاح مثال وتقدم الخدمة الطبية األولية وكـذلك  ةوأن يكون المركز الصحي عبارة عن شقة أو بيت قريب لألحياء المكتظ  

  يشمل برامج تثقيفية صحية للمرأة 

  

  :في مجال ذوي االحتياجات الخاصة 

  مع عمل برامج توعية ألهالي المعاقين حول دمج المعاق في المجت

  عمل دورات تدريبية للمعاقين في أجل توفير فرص عمل لهم 

  عقد لقاءات وندوات تثقيفية للمعاقين في العديد من المجاالت االجتماعية و التربوية و الصحية 

  االهتمام بجرحي االنتفاضة المعاقين من خالل توفير أجهزة طبية مساعدة لهم 

وفضل أن ال تدخل المؤسسات في هذا المجال و أنة غير طارئ حيث يوجد مؤسسات               اعتبر أن دعم السلة الغذائية موضوع جانب        

  .كثيرة تهتم بهذا الجانب واعتبر أن مجال الزراعة أهم من السلة الغذائية 
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   ةففي مجال الزراع

 وفي هذا المجـال     إعادة تشجير وزراعة األراضي المتضررة مثل منطقة الزيتون من أجل المحافظة علي أسعار األكل دون ارتفاع               

  يتم توفير عدد كبير من فرص العمل 

  عمل حدائق لألطفال 

أن يكون العمال مـن ذوي األسـر        (كذلك اعتبر مشروع اإلنشاءات وتأهيل الطرق وتعبير الشوارع واعطاء مكافآت مالية للعمال             

  ) المحتاجة وعددها كبير 

ظت أن االحتياجات الطارئة في محافظة غزة تكمن في تـوفير فـرص             يقول من خالل لقاءات مع الجماهير في الفترة األخيرة الح         

  العمل وحل المشاكل الزراعية 
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   3-2ملحق رقم

  29/9/2002/األحد / اليوم 

   

  11:15/التوقيت 

  عيسى ترزي:مقابلة فردية 

  

  )بلدية غزة (مسئول لجنة التنظيم المحلي 

   سنة 20ي غزة سابقا لمدةرئيس نادي الزيتون الرياض

  

اعتبر أن محافظة غزة تحتاج إلي العديد من المساعدات الطارئة و أن منطقة الزيتون في مدينة هي أكثر األماكن فقرا وبها نـسبة                       

بطالة عالية و أن األولويات الخمسة التي خرجت بها ورشة العمل مع المستفيدين من خدمات المؤسسات هي األكثر أهمية في هذه                     

  الفترة 

  :.ففي مجال توفير فرص عمل 

تقديم قروض ألصحاب المصانع الصغيرة التي تضررت في مناطق الزيتون و الشجاعية وتكون هذه المصانع تحتاج                  -1

  %25إلي أيدي عاملة بحيث تكون نسبة األيدي العاملة من القرض 

ن يكون السوق به بضائع غير ثابتة حتى        عمل سوق استهالكي مدعوم في المناطق الكثيفة بالسكان مثل الزيتون يجب أ            -2

  ال يتأثر البائعين العاديين هذا السوق يوفر عمل عديدة للعاملين العاطلين عن العمل 

 فتح مراكز تهتم باألطفال ضعيفي التحصيل الدراسي وتوفير عمل للخريجين الجامعيين  -3

ة للمؤسسات بتوفير فرص عمـل للخـريجين فـي          تبديل المساعدات العينية و المادية من دول الخليج و الدول األجنبي           -4

 بالدهم 

عمل مصانع صغيرة لصناعة المواد الغذائية مثل الحلويات و البسكويت و المعجنات وبالتالي يتم توفير فرص عمـل                   -5

 للنساء و الرجال ويتم ذلك من خالل المؤسسات األهلية 

  

  -:في مجال التعليم 

ذلك من خال تقديم قروض للطلبة خالل فترة الدراسة ويقوم الطالب بتـسديد القـرض    المساعدة في رسوم الطلبة الجامعيين و      -1

بعد االنتهاء من الدراسة وتعطي المبالغ المسددة للطلبة الجدد من أجل استمرار تقديم المساعدة ويجـب أن تكـون معـايير                     

  :لمساعدة الطلبة وهي 

  األب عاطل عن العمل أو وفاة رب األسرة  

  ة كبير عدد أفراد األسر 

  األب متزوج من اثنتين  

  إعطاء القرض للطالب في السنة الثالثة والرابعة فقط 

  

  )الفقراء و المحتاجين (  دروس تقوية لألطفال ضعيفي التحصيل مركز فتح -2

م فـص  بشكل مجاني  يكون العاملين في هذا المجال من الخريجين من كلية اآلداب العاطلين عن العمل وبالتالي نساعد في تقدي     

  عمل للخريجين 
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 تدريب وتعليم إدارة المؤسسات األهلية كيفية إدارة المشاريع وذلك من خالل برنامج تدريبي إلدارات وكوادر المؤسسات ألنه                  -3

  يجب االستفادة من األموال المقدمة بشكل يفيد أكبر عدد ممكن من الناس كذلك ضمان بنجاح المشاريع القادمة 

  

  في مجال الصحة 

اطق الثانية في محافظة غزة مثل المغراقة الزرقاء تحتاج إلي خدمات صحية حيث يصعب تقديم الخـدمات الـصحية لهـاتين                     المن

المنطقتين في حالة الغاليات وبالتالي يجب فتح مركز صحة المرأة من أجل مشاكل النساء الحوامل وكذلك عمل دورات إسـعافات                    

  المساعدات في حالة الطوارئ أولية األهالي وتدريبهم علي كيفية تقديم 

  

  :في مجال دعم السلة الغذائية 

عمل سوق استهالكي لألماكن بالسكان مثل الزيتون و الشاطي و الشجاعية بحيث ال يضرب التجار أو السوق العادي تقـديم سـلة                      

فظة غـزة ويفـضل أن تكـون        غذائية كمساعدات للفقراء ويتركز ذلك علي منطقة الزيتون التي تعتبر أكثر األماكن فقرا في محا              

  المؤسسات اإلسالمية هي التي تشرف علي هذا الموضوع ألنها أكثر المؤسسات مصداقية حاليا 

  

  : في مجال ذوي االحتياجات الخاصة 

  عمل دورات تثقيفية للمعاقين في العديد من المجاالت 

  عمل دورات إسعافات أولية للمعاقين 

  ن أجل خروجهم من البيت ودمجهم في المجتمع عمل برامج تأهيل ألهالي المعاقين م

يجب أن يكون هناك انتماء للوطن وبالتالي يوجد كثير من الناس في المجتمع مـن جميـع الجهـات          : في نهاية المقابلة اختتم قائالً      

  .ؤسسات األخرى يمتازون بالمصداقية لكن حاليا المصداقية متوفرة في المؤسسات الدينية فقط ولكن أرغب بوجود الثقة في الم

يجب أن تختار المؤسسات أشخاص متخصصون في تنفيذ المشاريع يجب أن يكون هناك رقابة إدارية ومالية من الممول يجـب أن                     

 .من قيمة المشروع %25يكون في المشروع المقدم شرط وهو أن تكون نسبة التشغيل ال تقل عن 
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 3-3ملحق رقم 

  ) فايزة دحالن / (ة مقابلة فردية مع السيد

  ناظرة مدرسة الزهراء الثانوية 

تمت المقبلة في مدرسة الزهراء الثانوية مع ناظرة المدرسة و لقد أبدت لنا اهتمامها بالموضوع عند التعريف بالمشروع و إعطاءها                    

  .نبذة عن أهداف المشروع و أهمية المعلومات التي سوف تذكر خالل اللقاء 

الورشة المركزة ، وقمنا بالتحقيق من المعلومات التي ذكر في الورشة و قمنا بالتأكد من وجود أو عدم وجود                   وبعد ذلك تحدثنا عن     

  . الخدمات المذكورة و أنواع الخدمات إذا توفرت و إمكانية تطبيقها في المنطقة 

ألولويات التي ذكرت في الورشة و هي       تم مناقشة األولويات التي تم طرحها في الورشة و قامت ناظرة المدرسة علي التأكيد علي ا               

:  

  .توفير فرص عمل : أوال

  .     التعليم 

  .     الصحة 

  .     المعاقين 

  .     دعم السلة الغذائية 

  .إذا توفر فرص عمل تتوفر الفلوس بتوفير تعليم و نستطيع االهتمام بالصحة 

  .و من هنا تتوفر السلة الغذائية 

 ، زي ،أكل ،شرب ، عالج ، بدون توفير فرص عمل ال تستطيع البنات الحصول علـي أولويـات                    بنات المدرسة تحتاج إلى كتب    

  . الحياة بنسبة لها 

و تضيف ناظرة المدرسة للجانب التعليم شئ مفقود عندنا و هو مهم جداً بالنسبة للمجتمع الذي نعيش فيه و تأكد و تصر علي أهمية                        

  -:هذا البند و تقول 

و لكن الجانب الثقافي قريب من الصفر و هو ليس فقط في مجتمعنا و لكن في قطاع غزة ، و الست المثقفة تقود                       يوجد عندنا تعليم    (

البيت بشكل صحيح و هذا يؤثر علي البيت و حل مشكلة الثقافية ليس في يوم و ليلة بدها سنوات، المشكلة يبدأ من عندما تتـزوج                         

  ). يبدأ من اإلعداديةالبنات و هم صغار في السن ، فالتثقيف للبنات

  :لذلك تحتاج الفتيات إلى المساعدة في 

 .} جزء للقراءة – جزء ترفيه –جزء تعليم { تعليم البنات إدارة الوقت  •

 .عمل مشاريع صغيرة للقراءة  •

 عمل استبيانات ألولياء األمور ألن مشكلة الشباب تبدأ من البيت األم و األب •

 .معرفة مشاكل الشباب و أسبابها  •

  .جد عدد كبير من األمهات ليس ستات بيوت علي الرغم من أنهم جالسات في البيوت يو

التلفزيون هو أحد أسباب فشل أبناءنا ألنه ال يوجد إدارة صحيحة للوقت لمشاهدة التلفزيون و أصبح التلفزيون هو المسيطر علـي                     

  .عقول الشباب 

  }أنا أشاهد عندي في البيت ست سلفات و أشاهدهم جيداً وقتهم كله مهدور { 

 -:دور المؤسسات األهلية في هذا الموضوع  

 .إعطاء دورات لألمهات إلدارة وقت األبناء  .1

 .تثقيف الستات التي ال تخرج من البيت  .2

 .تثقيف الفتيات في جميع جوانب الحياة من الناحية الثقافية الترفيهية  .3
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ب علي المؤسسات ان تركز و تهتم حول مجال توفير فرص عمل علي جوانب كثيرة بالنسبة للجنسين رجال و نساء ال تخـص                       يج

الرجال فقط في هذا المجال ،تحاول ان تساعد أيضا ألن النساء لها دور عظيم و فعال في المجتمع لذلك نرجو من المؤسـسات أن                        

  _:تعمل علي ذلك مثل 

 .يق الزهور و السالل و القش و رسم علي الفخار أعمال بيتيه مثل تنس •

 .صنع مالبس تريكو للمدارس  للطالب مثالً  •

 .عمل دورات تأهيل من خالل المؤسسات األهلية للناس و بعد ذلك العمل علي اإلنتاج بعد التأهيل  •

 .رسومه الجامعي عمل للشباب شركة تنظيف تتكون من مجموعة من الشباب و بهذه الطريقة يستطع الطالب توفير  •

 .عمل مظالت للمدارس وهذه مساعدة من المجتمع المحلي  •

في الليل و    يوجد بنات في المدارس ل تستطيع أن توفر الرسوم المدرسية أو ثمن الكتب فتقوم بالعمل تصوير فيديو حفالت                  •

التلفزيون عن مـشاريع و عـن   و تطالب ناظرة المدرسة بعمل إعالن في . تدرس في النهار حتى توفر الرسوم و ثمن الكتب         

  .المشاكل و يكون برنامج خاص في التلفزيون عن هذا الموضوع 

  

 _:يوجد مشاكل كثيرة في المدارس و هو التسرب المدرسي و هذا بسبب الزواج المبكر ، للحد من هذه المشكلة  

 .تثقيف الفتاة بان الزواج ال يتم إال بعد إكمال التعليم  .1

 .تثقيف األهالي  .2

 .صول لبرنامج محو األمية فتح ف .3

  

  مالحظة

يجب أن نهتم كثيراً بالمشاريع الصغيرة في المنازل مع السيدات و التي تتبع عليها المؤسسات األهلية و تقوم بتصديرها إلـى دول                      

  .الخارج فهذا مشروع مهم جداً بالنسبة لمجتمعنا 

  

  :التعليم 

 .ص كثيرةالمناهج التي توضع اآلن في المدارس يوجد فيها نواق .1

 .تعاني األسر كثيرا في دفع الرسوم المدرسية وتوفير الكتب وخصوصا للصف الحادي عشر والثانية عشر .2

 .يجب علي المؤسسات األهلية أن تعمل جاهدة علي توفير الرسوم المدرسية .3

ب قـروض   الرسوم الجامعية يجب االهتمام بإعطاء رسوم منح أو قروض للطالب عن طريق المؤسسات أو إعطاء الطال                .4

  .بدون فوائد وهذا مريح للطالب واألهالي

 وبشدة ألنه ظلـم     ءوتقول ناظرة المدرسة أنه بالنسبة للقروض أو المنحة تعطي بعد الفصل األول فهي تعارض ذلك الشي                 .5

 .للطالب الجديد ولكن ممكن أن يكون حافز للطالب ويشجعه علي التفوق كل سنة للحصول علي منحة

سين وهذا تحلها المؤسسات عن طريق الخريجين بالتنسيق مع وزارة التربية والتعلـيم فـي تـوفير          يوجد قصور في المدر    .6

 .رواتب للمدرسين
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   :الصحة
  .نحن نحتاج إلى وزارة جديدة حيث أن الدواء غير موجود في العيادة بعد وصوله بيومين 

  :المطلوب في المجال الصحي هو 

  .تنظيم اآلسرة _ الزواج المبكر _ لثانوية حول قضايا الطفولة و األمومة عمل دورات تثقيف للفصول اإلعدادية و ا .1

عمل مركز صحي لمتابعة المرآة الحامل و متابعتها بشكل كامل من حيث التطعيم للمولود مثل مركز صحة المرآة فـي                     .2

 .البريج 

 .عمل ندوات تثقيف للمرآة أثناء الحمل و بعد الحمل  .3

  

  _:بالنسبة للمعاقين 

المعاقين واجب ملح علينا لذلك يجب علينا علي العمل لتأهيل المعاق و من ثم دمجه داخل المجتمع في المـدارس باسـتثناء                      تأهيل  

المكفوفين ،فهذا صعب عليهم جداً ألنه يوجد طريقة خاصة جداً لتعليم المكفوفين ، و المعاق يحرم من شئ و يعوضه اهللا سبحانه و                       

  . بإخالص و امانههاق بإتقان العمل و التجاوب مع مرؤ س أخر لذلك يقوم المعءتعالي بشي

  .  و يوجد استعداد أيضا عند أي معاق و معاقة العمل و اإلنتاج و التسويق 

  

  :السلة الغذائية

  .مهمة جداً السلة الغذائية بالنسبة لنا ألننا نعيش حالة فقر صعبة جداً

  .واطن من استهالكات بأسعار رخيصة و يدعم من البلد وأكد علي إنشاء سوق استهالكي يضم جميع ما يحتاج الم

  

  _:احتياجات أي مشروع 

 .المكان  .1

 .متابعة النقود و االتفاقيات و سير العمل  .2

 .المدة الزمنية للمشاريع ال تكفي  .3

 .حجم المشروع صغير  .4

  

  _:التخوف

 .عدم مصداقية المؤسسات  .1

 .عدم الثقة بين الناس و المؤسسات  .2
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  3-4ملحق رقم 

  ابلة فردية    مق

  ذهني الوحيدي:دكتور 

  . عام30منذ ) السويدي (طبيب يعمل في عيادة الوكالة 

ذهني الوحيدي ان توفير فرص العمل هي االولوية االكثر الحاحا في هذه الظـروف العـصيبة وان البطالـة سـاهمت                     / اعتبر  د  

  -:فيىتوفير البنية الجتماعية للشعب الفلسطيني و ادت الي

  .عدد المتسولينارتفاع .1

  .   طبيب خريج لم يحصلوا علي  فرصة عمل500.  2

 .ارتفاع نسبة الخريجين الجامعي  العاطلين عن العمل •

  يقول نقابة االطباء قامت بعدة حلول بالنسبة لالطباء العاطلين عن العمل

  .شهريا $ 150 عملت كورسات بطالة undpبالتنسيق مع 

 ان توفر  فرص العمل والصحة والتعليم هي اهم االولويات وان السلة الغذائية غير ملحة                ذهني علي بارود في الورشة    /واكد د 

  .االرتباط بتوفير فرص عمل

  –توفير فرص عمل   -1

ساعد بوجود دخل ويساعد علي محـافظ علـي         $ 150عمل مشاريع بطالة لالطباء والعاطلين عن العمل بالمرتب شهري           •

 .مستواهم العلمي

 . بطالة للخريجين الجامعينعمل برنامج تشغيل •

 .  برنامج تشغيل  بطالة للعمال العاطلين عن العمل في مجال الزراعة وتعبيد الطرق •

  .المجال الصحي  -2

 .عمل نقاط طؤارئ في محافظ عزة  •

عمل مستوصفات صحية في المراكز النائيةمساعد المستشفيات في فتح اقسام جديدة لالمراض المستعصية بدل السفر الـي                  •

 .لخارجا

  التعليم   -3

 المساعدة فتح فصول مدرسية جديدة  •

 .تحديث المعامل والمختبرات في المدارس والجامعات والكليات  •

 .فتح مراكز لتقوية الطالب ضعيفي التحصيل  •

 .مساعدة الطلبة الجامعين في دفع الرسوم •

  السلة الغذائية   -4

 ا كالزيتون  والشاطئ فتح سوق استهالكي وان يكو ن في االماكن  االكثر فقر •

 .ان تقدم المساعدات مادية بدل من ان تقدم مواد غذائية •

  : مالحظة 

  علي المؤسسات االهلية ان تقوم بالتالي 

 عمل تشبيك بين الجمعيات االهلية •

 .من اجل خدمة اكبر عدد ممكن من االهلي) بين الجمعيات(التنسيق علي مستوي المحافظة  •

  .ائرية داخل الجمعياتاالبتعاد عن الفئوية والعش •
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 )4(ملحق رقم 

 4-1ملحق رقم 

  ] عائلة صياد –أسرة فقيرة جداً [ حالة دراسية 

  مقدمة

 سنة ضعيف الجسم ، شاحب الوجه، منهك القوي بعد سنوات الشقاء التي عاشها منـذ طفولتـه                  52يبدو أبو سعيد البالغ من العمر       

  . كان عمره حوالي عشرة سنوات حيث تحمل مسئولية أهلة بعد وفاة أبيه و هو طفل

وبعد ذلك تحمل مسئولية عائلته و أوالده حيث يحلم طول حياته في بيت ملك يملكه هو و لكنه لم يستطيع بسبب الحاجة، وهو لـم                         

للبنات و  يكمل تعليمه بالرغم من ذلك فهو مصر علي تعليم أوالده حتى المرحلة الجامعية مهما كلفه األمر ،ألنه يعتبر التعليم سالح                     

 في بداية حياته ثم عمل صياد وتعلم الصيد و أصـبح صـياد              ياألوالد و هو يشعر بالنقص ألنه لم يكمل تعليمه ، و عمل ميكانيك            

ماهر و لكن لألسف فهو عامل صياد ليس صاحب ملك ، لم يساعده أحد في حياته المريرة التي كلها شقاء في شقاء و هو كـصياد                          

  .اجات هو األسرة و الزوجة يعاني من كثير من االحتي

    

  :معلومات عامة عن األسرة 

  :عائلة أبو سعيد عائلة بسيطة جداً و فقيرة تعيش حياة بسيطة تخلو من أنواع الترف     و الرفاهية و هي تتكون من 

  . سنة 52أبو سعيد عمره : األب 

  . سنة 45عمرها : األم  

   . سنة و يعاني من حالة نفسية20سعيد /األبناء 

  . سنة طالبة جامعية 19:سهاد 

  . سنة ثانية ثانوي 17: سهي 

  . سنة أولي ثانوي 16:محمد 

  . سنة ثاني إعدادي 15:شوقي 

  . سنة أولي إعدادي 14:سالي 

  . سنوات ثالث ابتدائي 9:صوار 

بخ و حمام و يوجـد عنـدهم   أبو سعيد يعيش هو و أسرته في بيت باإليجار في بيت صغير جداً ال يكفي أبنائه و هو غرفتين و مط                  

  .تلفزيون ،ثالجة ،  غسالة صغيرة و توجد أيضا شبكة صرف صحي أي مجاري 

  :يقول أبو سعيد 

  ]أنا طول حياتي عايش باإليجار نفسي أحس بان لي بيت ملك و لكن الحاجة و قلة النفوس تعمل اكثر من هيك[ 

  

  _: تاريخ األسرة االقتصادي و االجتماعي 

أنا لم أستطيع أن اكمـل      ( حياته الماضية بمرارة شديدة و كأنه يعيشها اآلن و يتذكر الحياة الصعبة المريرة و يقول                 يقضي أبو سعيد  

  ).تعليمي بسبب ظروف أبى مريض حتى توفى و أنا كنت األكبر سناً بالنسبة الخوتي 

و في الفصل الرابع االبتـدائي و كـان عمـره    يتحدث أبو سعيد بمرارة شديدة بسبب فقدانه التعليم حيث انه خرج من المدرسة و ه   

عشر سنوات حتى يربي اخوته  عمل في البداية حياته ميكانيكي حيث تعلم في أحد الورش و كان يعمل في نفس الوقـت و لكـن                          

حاجات الراتب ال يكفي شئ و بعد فترة قصيرة من الزمن توجه أبو سعيد إلى الصيد رغم  أن دخل الصياد كان أيضا قليل لم يكفي                          
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المنزل  كان أبو سعيد صياد صغير في السن و تعلم أمور الصيد بسرعة و اصبح يعمل مساعد صياد و ينزل البحر و هو صـغير                          

  .في السن  

 سنوات و لكن أخوات سعيد كبرو و اخذ البيت يضيق بهم و الن أبو               5 سنة و عاش مع اآلسرة حوالي        21تزوج أبو سعيد و عمره      

 و هو الذي يتحمل مسئولية البيت بأكمله  قرر أن يخرج من البيت و يستأجر بيت أخر ليعيش هو و زوجته و                       سعيد هو األكبر سناً   

 شيكل أجرة  بيت     300أبناءه حتى يستطيع اخوته الزواج في البيت بعده و هذا شكل عبء كبير  علي أبو سعيد حيث انه كان يدفع                      

هذه الدار التي نعيش فيها طالبونا أصحابها ان نخـرج          (إليجار  يقول أبو سعيد      في الشهر  كان يتنقل أبو سعيد من بيت إلى بيت با           

  ) . ان يبيعوها لكن نحن ال يوجد معنا فلوس حتى نشتريها مع أنها صغيرة  ال توسعنا  امنها ألنهم يريدو

 اخدو رأيها في أمر الـزواج       أم سعيد درست إلى ثالث إعدادي و تزوجت و هذا برغبتها حيث إنها تقول ان أبو سعيد قريب لها و                   

 سنة و   15منه و كانوا متفقين هي و أبو سعيد و انجبوا سعيد و كان طبيعي جدا حيث انه انهي الصف أولي إعدادي و كان عمره                         

لكن في الدراسة كان تحصيله ضعيف و كان المدرسين يتعاطفوا معه و ينجحوه  و كنا في البيت نحاول ان نساعده في الدراسـة و                

 و تزداد سوءا حتى اصبح مريض نفسي و حدث حدث كبير في حياته              يلم ينجح فأحوال سعيد سيئة من البداية و أصبحت تسيئ         لكن  

  . و هو صغير حيث انه شرب سم و هذا اثر علي العصب و علي حالته العصبية الضعف في جسمه 

  .م نضغط عليها  سنة و زوجناها برغبتها ل18هبة متزوجة خرجت من صف ثانية ثانوي و عمرها 

 سهاد تدرس في الجامعة برمجة كمبيوتر سنة ثانية و هي شاطرة في الجامعة اإلسالمية و لكن تحتاج لكثير من الدورات في مجال                      

 ان نوفر لهل هذه الدورات ألنها مكلفة جدا و لكن طلبت كمبيوتر ألنه ضروري جدا للدراسة بالنـسبة                عتخصصها و نحن ال نستطي    

رت األسرة شراء كمبيوتر مستخدم بالتقسيط دفعتها من شغل البطالة  لما كنت  بأشتغل هناك و يوجد لنا جـار                     لتخصصها و اضط  

البنات عندي اشطر من األوالد و أنا نفسي أعلمهم كلهم في الجامعة لكن الوضع الصعب               (يصلح الجهاز ببالش النه يعرف الوضع       

مهم ال نستطيع  ان ندرس لهم في البيت الن المنهج صعب جدا علينا لكن أخـتهم                 الذي نعيش فيه يمنعني من ذلك  وأنا  والدهم و أ           

  ). الكبرى تساعدهم في المذاكرة 

  .تقول أم سعيد بمرارة و حسرة 

  ).عندما يأتي معاد اآلجار تبع الدار اعتل همه كثتر كيف بدى أودى األوالد علي درس خصوصي (

  :دخل األسرة 

وضع المادي داخل البيت و لكنه يضحك و يمزح و كأنه اغني رجل في العالم وزوجته كذلك مبتـسمة                   أبو سعيد مستاء كثيرا من ال     

طوال الوقت و متفائلة جدا حيث أنها ال تحمل هم أبداً هي و أبو سعيد و يمزحان هم االثنان مع بعض الذي يراهم يقول انهم اسعد                          

اهللا يساعد الناس تأتى أيام ال تجد اآلكل و لكن          (اكل و يقول أبو سعيد      ناس و ال يوجد عندهم أي مشكلة رغم ان حياتهم جميعها مش           

  ) .اإلنسان يصبر حالة فالبحر يوم فيه و اشهر ما فيه علشان هيك بدك تسلك حالك النه ال يوجد شغل أخر عندي

مي الشبك في البحـر   شيكل من صيد السمك و هذا يشمل عامل مع حسكة الصيد  أو ر       500متوسط دخل األسرة في الشهر حوالي       

  و الذي يملك شبكة افضل بكثير من العامل الن ذلك يرجع إلي 

  . شيكل  1000وضع الصيد في البحر حيث يصل الدخل أحيانا إلى  .1

 .  شيكل  100و في بعض األشهر ال يحصل علي  .2

وهذا ممنوع مـن    ) حوض الميناء    ( شيكل يوميا و لكن هذا يحتاج إلى موقع مميز مثل          50عملية الصيد بالسنارة توفر دخل للصياد       

  .قبل السلطة ألي شخص و الصيادين حيث  يمنع حتى دخول الصيادين إال بواسطة قوية جدا من السلطة 

أبو سعيد ال يستطيع ان يدفع كثير من االلتزامات التي مفروضة عليـه             . و هم يقولون ممنوع دوليا يمنع الصيد في حوض  الميناء          

 كثير من األشياء مثل دفع فاتورة الكهرباء و المياه منذ بداية االنتفاضة و متراكم عليه مبالغ كبيـرة مـن                     حيث انه متخلف عن دفع    

بأنـه  (و لكن هذا شئ غير راضى عنه أبو سعيد و لكن مضطر لعدم دفع المستحقات الن هذا شئ ليس بعده و يقول                       . المال للبلدية   

  ) .و الشرب و ال يستطيع ان يدفع أي شئ اللتزامات أخري غير ذلكيصرف دخل الشهر في دفع إيجار المنزل و األكل 



 26

   

  : الوضع الصحي 

و يعاني من حالة نفسية و هذا شئ من سنتين فقط و يذهب أبو سعيد إلـى                 _و روماتيزم   _يعاني أبو سعيد من غضروف في الظهر        

  .عند الزعل فقط الصحة النفسية يتعالج هناك و يأخذ عالج بشكل دائم و لكن هو يشعر بالتعب 

أنا صاحب نكتة باضحك لكن يعانى من أمراض كثيرة و ضغط نفسي لو أنا مش صاحب نكتة و بضحك دائما كان زمان متت أو                        (

  )  .انجلطت لكن بقول الحمد هللا علي كل حال 

  .أم سعيد صحتها جيدة ال تعاني من أي شئ 

  .نفع بحالة سعيد يعاني من مشاكل نفسية صعبة ال تحل حتى العالج ال ي

باقي األوالد صحتهم جيدة ال يعانوا من أي شئ حتى لو واحد تعب فجأة يذهبوا به إلي  السويدي الوكالة العالج متوفر هناك و لكن                         

أخر الشهر يكون مفيش و إذا لم يجد أبو سعيد عالج في عيادة السويد ألخذ أبنائه يبحث عند الجيران علي عـالج نفـسه النـه ال                           

شتري عالج من الصيدلية و لكن يقول أبو سعيد ان الخدمة في السويد غير جيدة أبدا النه الطبيب هنـاك ال يفحـص                       يستطيع ان ي  

المريض بل يكتب له حبوب إذا كان مع المريض مغص أو ألم  في الرأس كله بيعطيه حبوب و إذا كان المريض وضـعه صـعب                  

  .تعالج في عيادة الوكالة ألنها مجانية جدا يحوله إلي المستشفي السبب في ذلك كثر الناس التي 

  .ال يستطيع الطبيب ان يفحص كل مريض 

أنا أبو سعيد بالنسبة لي إذا ولد عندي بده دكتور خاص يموت و ال اذهب به إلي دكتور خاص النه ال يوجد عندي فلوس لعالج أي                     (

  ).واحد فيهم عند دكتور خاص أنا مش قادر أكل لما أروح احكم بمصاري 

  

رة كان عند أبو سعيد مغص و حوله دكتور السويدي علي المستشفي و لم يجد عالج في المستشفي لم يجد العـالج عنـد أحـد                          فت

اضطر أبو سعيد ان يشتري العالج من الصيدلية و كان هذا دين  و صاحب الصيدلية يعرف بظروف أبو سعيد و يعطه دين كثيـر                    

  .قبل ذلك 

الل الشهر ان يدفع اى مليم مصاريف للعالج و عندما يأخذ دين من الصيدلية يكون هذا الكـالم                  و أبو سعيد يقول انه ال يستطيع خ       

  .كل سنة مرة واحدة و هذا للضرورة و مضطر 

أبو سعيد يعاني كثير ليس فقط من الوضع الصحي بل أيضا بتعليم ابنته التي في الجامعة فالرسوم بالنسبة له هم كبير و اسـتطاعت    

ر رسوم الفصل األول  من ذهبها كان معها سوارتين باعتهم و دفعت رسوم الفصل االول  اما الفصل الثاني ذهبت                     أم سعيد ان توف   

لدفع رسوم الفصل الثاني و في الفصل الثاني دفع الدكتور حيـدر             $ 100أم سعيد بصفة شخصية إلي بيت احمد ياسين و أعطاها           

لفصل الرابع تدرس بدون رسوم  و كل يوم تطلب البنت الرسوم  و  قدمت طلب                 عبد الشافى الرسوم  كامل للفصل الثالث و االن ا         

  مساعدتها و ذهبت مرة أخرى للدكتور حيدر و لكن بدون فائدة  النهم بدفعوا الرسوم إعفـاء                   افي الجامعة إعفاء و لكنهم ال يريدو      

شان تعطيها رسوم كل فصل و لكن لال سف يا           مؤسسات  عل   8مرة واحدة عن فصل واحد يعني االن  أم سعيد تريد ان تذهب إلي               

  .ريت  بترضي تساعد المؤسسات و اهللا ما شفنا منها شئ 

  

  _:عالقة األسرة بالمجتمع المحلى 

عائلة أبو سعيد ال تثق بالمؤسسات أو تتعامل معها ألنها لم تجد أي خدمة منها ألنها مؤسسات ال تساعدهم  أبدا حتى أبو سعيد لـم                          

حتى المؤسسات و الناس تعرف ظروفنا جيـدا و لكـن لـم             (ة من هؤالء أو حتى أم سعيد لم تذهب للمؤسسات           يتوجه ألي مؤسس  

  ). تساعدنا فجميع المؤسسات ال تساعد إال أهلها و صحابها و تساعد الناس الفقراء التي مثل حالتنا 

ر و أعطوهم حقيبة مدرسية و هذا الكـالم منـذ           و يتذكر أبو سعيد انه مرة واحدة أرسلت لهم الجمعية اإلسالمية كيس طحين و سك              

  .زمن  و لم يعطوهم شئ بعد ذلك 
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  .ويقول المؤسسات علشان أبو سعيد لم يأخذ شئون ومؤن ال يستحق المساعدة لو هو يستحق المساعدة كان يأخذ شئون ومؤن

ن والمؤن ولكن لم يساعده أو يعطوه شئون        أبو سعيد يقول انه محتاج اكثر بكثير من الناس التي تأخذ شئون ومؤن وذهب إلي الشئو               

  .أو مؤن 

حتى جمعية الصيادين التي أنا لي عضوية بها عندما يأتي دعم ال يأخذ الصياد من هذا الدعم و يقولوا لنا قـدموا نكتـب و نقـدم                           

  . من جمعية الصيادين رخصة الصيد و الهوية للجمعية و لكن هذا الكالم غير صحيح الن أبو سعيد يقول انه لم يأخذ  أي مساعدة

المستفيد الوحيد من جمعية الصيادين هم أصحاب  المال و أصحاب اللنشات و السفن و لكن عمال الصيادين ال يستفيدون شئ مـن                       

  .هذه  الجمعية و أي شئ يأتي لهم يأخذه الناس الكبار 

  .صيادين  أما جمعية الصيادين و منهم أصحاب المال  عنها هذه النقابة هم نتساعد في  تجديد التسريح و المسؤولي,نقابة الصيادين 
  

  _:احتياجات الصياد أبو سعيد 

 .العامل هو الصياد /أي شئ يأتي للصياد يأخذه الصياد الدول المانحة تبعثه للصياد و لكن ال يأتي الصياد  .1

 . مساعدة مالية أو مواد تموينية بالنسبة للصياد  .2

 .ي دعم الصياد مش اقل من ألف شيكل شهر .3

  حسكة  .4

 .شبك   .5

 .مكيئة   .6

  . ألف شيك لكل صياد 30و هذا ليس اقل من ) سيرج  _أرز _زيت _سكر _طحين (سلسلة غذائية مكونة من  .7
  
لو أنا بدى اصنع شبكة و أبيع هذا كالم فاضي  الن الشبك دابة المحالت و عمل الشبكة بدو وقت طويل و علي شئ فاضي و لـو                            (

  ) .ال يكلف شئ و لكن كل صياد يصلح شبكه بيده  بدي اعمل في تصليح الشبك 

 ثالث شهور بطالة في مركز نشاط  الوكالة و          تأم سعيد يقول أنها مستعدة ان تعمل في أي مجال و ال تتكبر ألنها محتاجة فقد عمل                

يت باشتغل و في المـشغل      و اهللا لو االقى شغل قريب من الب       (كانت تعمل في مطبخ النشاط و هذا الراتب افرج عليها كثيرا و تقول              

التابع للنشاط النساء ال يوجد به دورات  خياطة لو فيه كان أخذت دورة و عملت بها قص و تفصيل لكن مفـيش دورات  خياطـة                           

  .  و تنشيط لألطفال و حضانة  eمفيش إال تجميل و 

 ببعث علي جارتنا في الصحن اشحد نتفـة سـيرج           و اهللا بدي اقلي لألوالد و اعملهم  غذاء مقالي و اهللا ما فيه نتفه سيرج اقليها                  (

  ) .علشان اقلي لألوالد و اهللا لكن بقول الحمد هللا يمكن اهللا سبحانه و تعالي يبعث لنا قلن سيرج و يفرجها علينا 
  

  :نالحظ  

  .ها  ان أم سعيد اجتماعية جدا تحب الجيران و الجيران يحبونها حيث ان أكثرهم من جارة أتت لزيارتها و نحن عند
   

  :تدقيق األولويات  

و لقد أكد أبو سعيد و أم سعيد أيضا علي أولويات االحتياجات التي خرجنا منها من مجموعة النقاش حيث ان آبو سعيد اجمع علـي                         

  ان االحتياج األول و األهم بالنسبة للناس هو  

 كبيرة و   ت و يعمل ماكينا   تعلي ماكينا مشروع تجفيف المفتول     ,مشروع تطوير ,إنشاء مصانع للنساء      , توفير فرص عمل   .1

 . و يصدر للخارج  تعلي ماكينا

                  .      نتابع النساء الحوامل و المريضات في السويدي و األطفال و يوجد هناك دكتور خاص للنساء : الصحة   .2

  . عدم توفير العالج في العيادة أحيانا  . 1المشكلة        
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  .الرسوم الجامعي  . 1     التعليم   . 3

  .توفير دروس خصوصي مجاني لطالب  . 2

  .الخريجين الذين لم يجدو فرص عمل . 3
  

ممكن أن نجفف وبزيد في وجود ثالثة  لو النشاط  الوكالة يـأتي               (أكدت أم سعيد كثيرا علي دعم المشاريع الصغيرة حيث قالت أن            

مربيات ونعمل مشروع ونشغل نحن النساء في ذلك المشروع والمربيات تعمل           بثالجة كبيرة وتشغلنا في التجفيف والتعليب وعمل ال       

 )  .  الجوافة مثال رخيصة تعمل رطل جوافة مع كيلو سكر (في موسم الفاكهة 
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 4-2ملحق رقم 

       ) أرملة تعيل أسرة : ( دراسة الحالة الثانية 

  غزة الزيتون 

  

سرة من سبعة أفراد توفي زوجها قبل أربع سنوات وهي تحاول تعلـيم أبنائهـا فـي                  سنة وتعيل أ   38صباح تبلغ من العمر     

المدارس لكن الظروف أقوي منها مما يضطرها لخروج أبنائها من المدارس ليساعدوها في تخفيف العـبء الملقـي علـي                    

  كاهلها 

  أسماء األسرة 

  ربة األسرة               سنة 38            صباح صبحي الزرد 

  االبن األكبر       سنة 22      سمير الزردأدهم 

             زوجة االبن األكبر       سنة19                فاطمة 

   سنة17        سعد اهللا 

   سنة 14                صالح

   سنة 12                نسمة 

   سنوات10                    محمد 

   سنوات 8                منير

  

ا في السابق باإلجار  ولكن لضيق الوضع المادي ساعدتنا جدتي وسكنا في منزلها دون               المنزل ليس ملك لنا وهو لجدتي وكن      

دفع إيجار وذلك منذ عشر سنوات تقريبا المنزل مكون من غرفتين وسالون صغيرة ومطبخ وحمام صغير بناء المنزل قـديم        

 غسالة قديمة كثير ما تكون عطالنة        و األخر بالبطون يوجد تليفزيون ملون وساتاليت وثالجة قديم         تجزء مغطي باألس بس   

  ال يوجد تليفون أو و سائل اتصال أخري 

اشتراك الكهرباء و المياه ليس باسمنا ولكن تحت الذين ندفع الفاتورة علما إننا لم ندفع منذ سنة تقريبـا يوجـد                     : تقول األم   

  صرف صحي في المنطقة 

نوب غزة تفتقر لوجود المؤسسات الحكوميـة و األهليـة يوجـد          منطقة الزيتون أكثر األماكن فقرا في محافظة غزة وهي ج         

  جمعية الصالح ولجنة الزكاة فقط 

درست حتى الصف السادس االبتدائي لم أكن شاطرة في الدراسة أنا البنت الوحيدة في األسرة خرجت مـن المدرسـة                    :األم  

 سنة كان يعمل في بداية حياته حداد        18 سنة من ابن عمي كان عمرة        16ألساعد والدتي في عمل المنزل تزوجت وعمري        

مـن  ) االبـن األكبـر     ( بعد خمس سنوات ترك العمل إلصابته بمرض القلب توفي وزوجي منذ أربع سنوات خرج أدهم                

المدرسة من الصف الثالث اإلعدادي تعلم خياطة المالبس بعمل بشكل متقطع حاليا ال يعمل ونحن الذين نقد له المساعدة هو                    

  و زوجته 

عنـد  ) افتاق( دينار عملت عملية     5000وفي أحد أبنائي قبل خمس سنوات بحاث سير حصلنا من التأمين علي             : ول األم   تق

 دينار أقربائي ضغطوا علي بأن أزوج ابني أدهم فصرفت كل ما تبقي من المال فـي فرحـة                   700دكتور خصوصي بمبلغ    

  .وزواجه

ة بحاجة لمساعدة في التعليم و أن طبيعة البيت الصغير ال تساعد علـي              سعد اهللا يدرس في الصف الثالث اإلعدادي ويقول أن        

الدراسة ال أجد مكان أتعلم فيه الدروس الخصوصية بحاجة للمصاري ال أحد يساعدنا في دروس التقوية صالح خـرج مـن                     

 نفـس ال أحـد     المدرسة في الصف الخامس ويقول أن التعليم بحاجة لمصاري كثير ووقت طويل أعمل أنا صغير كي أكون                
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جديدة ) مالبس  ( يساعدنا نسمة بتدرس أولي إعدادي وتقول أنا بدي أطلع معلمة إنجليزي أنا أحب المدرسة أنا بدي أواعي                  

  زي بنات صفي لو أخواتي يشتغلوا يساعدونا عشان أصير معلمة 

  محمد يدرس في الصف رابع ابتدائي منير يتعلم في ثاني ابتدائي 

  )تطوعي من المعلمة (عند معلمة يتعلمون عندها مجاني محمد و منير يذهبون 

  

  :الوضع الصحي 

  سعد اهللا يعاني من حساسية في الصدر وتعالج في مستشفي الشفاء 

   و عملية فتاق هوالدات قي صيري8 عمليات جراحة  9أنا عملت :األم 

  كان مريض بالقلب : األب 

  إذا احتاج إلي متابعة نأخذة إلي مستشفي الشفاء عند مرض أحد أفراد العائلة نذهب إلي المستوصف و 

  يوجد عندنا تأمين صحي من الشئون 

  عند عدم توفر العالج في المستوصف نقوم بشرارة من الصيدليات  و أحيانا ال أستطيع أن أشتريه لعدم وجود مصاري 

بن الثاني الذي ال يدرس يعمل في مصنع        أنا أحيانا أعمل في تنظيف المالبس من الخيوط الزائدة ولكن عمل متقطع اال            : األم

  منذ ثالث سنوات )  شيكل200 -100(خياطة بمكافأة بسيطة 

  ابني األكبر ال يعمل ولو اشتغل أسبوع بصرف علي حالة عندما احتاجت زوجة للعالج أنا أخذتها للدكتور

  زوجته ال تهتم بعمل زوجها عملت مشاكل مع ابني وزوجته كي يخرجوا من البيت لكنة رفض هو ال يرغب بالعمل و

ساعدني ابني مرة في عملي بتنظيف المالبس وبعد االنتهاء طلب مني خمسة شيكل فقلت له معيش انتظـر حتـى أقـبض                       

  وبعدها لم يساعدني في نهائيا 

ت ولكـن   وفاة أبوهم هي التي جعلتني في هذا الوضع السيئ األب كان مسيطر علي األوالد كانوا يعملون ويساعدوا في البي                  

  بعد وفاة األب األوالد ال يوجد من يسيطر عليهم ويعملوا علي كيفهم 

 شيكل أذهب إلي    400 شكل وأحيانا أخري     500المصروف الشهري لألسرة حسب العمل وما أحصل علي مساعدات أحيانا           

مـرة كـل    ( والدجاج    وقليل من اللحوم   ت شيكل أهتم بشراء الخضراوا    100السوق مرة واحدة في األسبوع و أشتري بمبلغ         

  الفواكه ال أشتريها إال إذا طلب مني واحد من األوالد نوع من الفواكه ) شهر 

  

عالقتي بالمؤسسات قليلة أتعامل  مع جمعية الصالح اإلسالمية ولجنة الزكاة جمعية الصالح تقـدم كوبونـات فـي فتـرة                     

  أحيانا تقدم زي مدرسي لألوالد ) كل ولد شنطة ودفاتر (المدارس 

   عدس- سيرج-أرز–ي األعياد يقدموا مالبس أو أحدية أو كوبون تحتوي في أغلب األوقات علي سكر ف

  أنا ال أعرف المؤسسات في غزة ألنني مهتم في أوالدي فقط يوجد بجوارنا روضة طلبت أن أعمل فيها لكن لم أوفق 

يحاولوا يـدخلوا فـي حياتنـا ليفرضـوا         منطقتنا ال يوجد بها مؤسسات لو بدي أروح علي غزة بأخاف من أخوات زوجي               

سيطرتهم علينا لكن منعتهم وحصل بيننا وبينهم مشاكل أخاف الذهاب للمؤسسات البعيدة خوفا من كالم الجيران ألنني  أرملة               

  ومعرضة لألقاويل 

  أوالدي ال يعرفون أي مؤسسة ويعتمدون علي في كل شيء

  ا يوجد بعض األشخاص في الحارة يقدمون لنا المساعدات بشكل شخصي لم يأتي لنا أي أحد من مؤسسات يسألنا عن أحوالن

  المؤسسات ال تدور علي المحتاجين 
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الناس ال تشعر في بعضها الكل ببدور علي حالة نحن بحاجة طارئة لتوفير فرص عمل تساعدنا في حياتنا مثال لو توفر لنـا       

ونتعامل مع مصنع خياطة يوفر لنا القطع ونحن نشغلها في          ) ة   حبك ة درزة ماكين  ةماكين(  خياطة بحيث نشتغل عليها      ةماكين

  البيت هذا المشروع الصغير يوفر لنا دخل دائم 

  أبنائي بحاجة لدروس تقوية لكني ال أستطيع دفع ثمن الرسوم ثالجتي قاضية ال يوجد بها شيء 

  أبنائي بحاجة مالبس  الشتاء قرب وال يوجد مالبس شتوية 

  

العمل حيث أنه في الزيارة الثانية جاء إلى المنزل ابن صاحب أحد مصانع الخياطة وأخذ منها الـشغل                  األم تحب   : مالحظة

  . الذي قامت به في اليوم السبق وقالت له هات اليوم كمان شغل أنا بأستناك 

  

  : المجاالت الطارئة لألسرة و التي تتطابق مع ما ورد في ورشة العمل هي 

  توفير فرص عمل  .1

 عليمي المجال الت .2

   دعم السلة الغذائية .3
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 )5(ملحق رقم 

  :أهم األفكار والمشاريع التي تمخضت عن ورشة العمل وأكدت عليها المقابالت الفردية ودراستي الحالة 

  

  توفير فرص العمل  -1

  المؤسسة تسوق المنتج ) السيدات ( تجفيف وتعبئة المفتول  •

 عمل المربيات وتعليب البندورة قروض صغيرة للنساء للمشاريع البيتية من خالل  •

 إنشاء مطبخ للنساء لعمل المجنات في إحدى المؤسسات  •

 خلق فرص عمل للعمال في مجال تعبيد الطرق والبناء ويتم ذلك من خالل مؤسسات تهتم بحقوق العمال  •

 فتح مراكز إلعطاء دروس تقوية بحيث يكون العاملين من الخريجيين العاطلين عن العمل  •

وض للمزارعين بشكل جماعي ، تتكون المجموعة من خمسة مزارعين وتكون نسبة الفائدة بسيطة ، عند                إعطاء قر  •

 عدم توفر األرض يتم اإلستئجار من وزارة األوقاف 

  التعليم  -2

إعطاء قروض للطلبة الجامعيين الغير قادرين على دفع الرسوم الجامعية ، على أن يقوم الطلبة بتسديد القرض بعد                   •

  الدراسة 
  معايري منح القروض 

  عدم وجود معيل  -

 عدد أفراد األسرة كبير  -

 عدد الطلبة الجامعيين في األسرة  -

 المعدل الفصلي للطالب  -

فتح مراكز محو أمية للكبار والصغار خاصة األطفال الذين خرجوا من مدارسهم لي يعيلوا أسرهم ، بحيث يقـوم                    •

 طالب، المـدرس    12سة بفتح فصل أو إثنين كل فصل يضم         تقوم المؤس ،  بتشغيل هذه المراكز الشباب الخريجيين    

  خريج تربوي وبالتالي يجب ضمان فرص تأهيل للشباب لتقديم خدمات التعليم الالرسمي 

  الصحة والبيئة  -3

  الخ .. تصميم برنامج تثقيفي لألطفال في مجال البيئة من خالل الندوات  •

 عقد دورات إسعافات أولية لألمهات واألطفال  •

 وع حول كيفية التخلص من النفايات الصلبة يتضمن برنامج تثقيفي للنساء عقد مشر •

إنشاء مركز صحي في منطقة الزرقاء يهتم بالصحة اإلنجابية للمرأة ومتابعتها أثناء الحمل ، يشتمل علـى جانـب                •

ج  ، رسـم العـال     اجتماعيةالتثقيف الصحي والمجتمعي ، مع ضرورة تزويد المركز بطبيب وممرضة وأخصائية            

 منخفض جداً 

لتخفيف حدة التوتر النفسي عند األطفال الناجم عن        ) اإلرشاد النفسي   ( عقد برنامج في الصحة النفسية عند األطفال         •

  . على مدينة غزةاألخيرةاإلعتداءات المتكررة من اليهود فى الفترات 

  ذوى االحتياجات الخاصة  -4

  . قراوا لهميمكتبة اطفال للمكفوفين من خالل مساعدتهم بموظفين  •

  .  ورات اسعافات اولية للمعاقين د •

  .برنامج تاهيل نفسي للمعاقين من اجل مشاركتهم فى المجتمع •

  رنامج توعية لالهالى و االسر التى فيها معاق من اجل مشاركته ودمجه في المجتمع ب •
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  توفير مقاعد وأجهزة مساعدة لذوي اإلحتياجات الخاصة  •

 ياجات الخاصة عمل مشاريع إنتاجية لذوي اإلحت •

 عمل لقاءات تثقيف للمكفوفيين  •

  دعم السلة الغذائية  -5

  ) الطحين ، السيرج ، السكر( تقديم السلة الغذائية لألسر المعوزة على أن تحتوي السلة على المواد األساسية  •

  عمل سوق إستهالكي في المناطق المكتظة بالسكان كالزيتون والشاطيء  •
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 الفردية المقابالت

  4 مرق مقابلة

   عام40 - مخيم جباليا– اتحاد لجان المرأة الفلسطينية – قرموط ليلى / السيدة –

  : ليلى االحتياجات كالتاليالسيدة رتبت

 الخصوص أنه يجب العمل على اإلنتاج بشكل دائم و ليس من خـالل مـشاريع البطالـة                  بهذا و تقول    البطالة –

:  مثـل  أفـضل  توجيه هذه األموال في طرق أخرى         العاطلين عن العمل أموال كأنها صدقات و لو تم         وإعطاء

  . المعرفةذويإنشاء جمعيات تعاونية مساهمة تقوم عليها فئة واعية من الناس األمناء و 

 و التوتر بسبب    القلق و إنتاج الطحين يحد من البطالة في أهم القطاعات و يوفر عمل دائم و يحد من                  القمح زراعة

  إنتاج الزيوت و المعاصر كذلك , الظروف األمنية المتوترة 

  . دولياًالمنتجات يتم تسويق هذه ز" خيزران تطريز , فخار , سيراميك"  للنساء اليدوية الصناعات

   و المزارعين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة كل حسب مهارته و مجال عملهالعمال منح

 مـن شمال و أن دعم هذا القطـاع         ذلك بأنها مصدر دخل رئيسي لمعظم العائالت بمحافظة ال         تبرر و   الزراعة –

استـصالح  *  في   المناسبةشأنه دعم باقي القطاعات في المحافظة ويستفيد منه عدد كبير و ترى وسائل الدعم               

 أهلية من الحكومـة و مـن ثـم          مؤسسةاألراضي و منح قطع منها لصغار المزارعين أو تأجير األرض عبر            

تربية الحيوانات و صناعة األعالف     , زراعة القمح , المدةلة  تأجيرها للمزارعين الستصالحها و على عقود طوي      

إرشاد المزارعين و الرقابة علـى      ,  يعرف أحد ما هي الكيماويات التي تستخدم فيه        المحلياً بدل االستيراد الذي     

  . المستخدمة في الزراعةالكيماويات

 والمـدرس يؤثر على كل من الطالب       أن المشكلة العظمى في عدد الطالب الفصل الواحد و هذا            تقول و   التعليم –

 جديـدة و فـصول      مـدارس مما يؤدي إلى تراجع أداء المدرس و بالتالي تراجع تحصيل الطلبة و الحل بناء               

الجامعـات بهـا   ,  مدارس للبنـات  خاصةبالمدارس القائمة و خاصة في القرية البدوية و عزبة بيت حانون و            

 أما ما يتعلق بالرسوم فيجب خفضها و لكن هـذا لـيس             معهاامل  محسوبية و فئوية حزبية و هذه من المهم التع        

 ليست قاصرة على الشمال و مشكلة الشمال الفعلية هي المواصالت و الحـل             المشكلةدور المؤسسات األهلية و     

  . لتغطي استهالك الوقود فقطرخيصة معظم األوقات مجانية أو في نقل  وسائلتوفير 

 فقط لغـسل    واحدتوفير األدوية و توفير جهاز و لو        , هو تأهيل الكادر الصحي    لدى السيدة ليلى     المهم و   الصحة –

 الصحية القائمة بالمعدات بدل من      المنشآتو تزويد   , الكلى ألن هذا يحد من مشقة المرضى في التوجه إلى غزة          

معاقين خاصة   و المهم جداً كذلك هو إقامة مركز آخر لرعاية ال          الموجودةإنشاء مراكز جديدة بنفس اإلمكانيات      

  . مركز واحد و هذا غير كافسوىأنه ال يوجد 

 إلـى   الوصولبحاجة إلى ندوات لكل الفئات و المهم هنا أن تعمل المؤسسات األهلية على               : التأهيل و   التثقيف –

 و فيه ناس ما عنـدهم أي        الورشالناس الذين لم يصل لهم أحد بحيث ال نرى الوجوه نفسها في كل اللقاءات و                

  . الخصوصوجها يحدث و الناس بحاجة أيضاً للتثقيف الصحي على فكرة عم

 تقول بدل مـا     و الغذائية لم يقع ضمن أولويات السيدة ليلى و هي ضد توزيع األغذية على األسر                المواد تأمين –

ها علـى    التي ترى أنها مناسبة و ممكن تساعد       بالطريقةيقدم للعائلة غذاء تقدم قيمته المالية و العائلة تستفيد منه           

  .إنتاج دخل لها
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  2 رقم حالة دراسة

   بيت الهيا – منطقة المنشية – حارة الربايعة – خديجة عبد الوهاب – أرملة

 9 أعوام و عدد أبناءهـا       3 قبل خالد منزل أسمنتي متوسط الحالة و التجهيز و هو منزل يملكه والد الزوج المتوفى                أم تسكن

 دخلهم الوحيد الثابت هو الشئون االجتماعية حيث تحصل أم خالـد            مصدرو  , ية الهندسة   أكبرهم خالد في السنة النهائية من كل      

  . تتلقى بعض المساعدات من الجمعيات الخيرية التي توقفت عن ذلك منذ عام تقريباًو ش شهرياً 180على 

سرة جيد مـن عمـل الـزوج         األ دخل أم خالد أن قبل وفاة الزوج اعتادت األسرة على العيش في منزل العائلة و كان                 وتقول

 بسيطة إلى أن تتمكن من بناء منزل خاص كما كان مخطط له و              بمدةو قد استقلت األسرة في بيت مستأجر قبل وفاته          , كسائق

 خالـد و التـي      ألم حال دون ذلك مما اضطر األسرة للعودة لنفس السكن و الذي بدا أنه ليس مرضياً                 الزوجلكن القدر بوفاة    

 أم خالد بالخوض بتفاصيل المسألة و كذلك لـم          ترغببشكل مؤقت حتى تتمكن من االستقالل مرة أخرى و لم           تقول أنه أيضاً    

  . الحاليةالدراسةنشأ الضغط باعتبار أن ذلك ال يهم 

 على الغذاء و مواصالت     إنفاقه ش شهرياً من الشئون و والد الزوج و األقارب و هذا المبلغ يتم               300 األسرة هو    دخل متوسط

 المبلغ أما فواتير الميـاه و       من األكبر   الجزء األخيرين يستهلكوا      الجزأينبناء االثنين للجامعات و نفقات المدارس و هذين         األ

  .اإلجماليةالكهرباء فيسددها والد الزوج مع نفقات المنزل 

على تخرج االبـن مـن الجامعـة         العائلة أم خالد أن التعليم أهم شئ بالنسبة لها و للعائلة وتعلق آمالها بتحسن وضع                وتعتبر

 المقصود بها السنة الباقية     و"  اهللا بفرجها بس هالسنة تمر     بكرة " المتكرروحصوله على وظيفة و هذا ما يستدل عليه من قولها           

  . االبن األكبرلتخرج

بب التحـاق    و السنة و بس    الرسوممن  % 50 رسوم الجامعات تقول أم خالد أن ابنها من المتفوقين و يحصل على خصم               وعن

 األصغر الرسوم من عمله مع مقاول صـديق قبـل موعـد             االبناألخ األصغر بالجامعة زادت نسبة اإلعفاء في حين غطي          

 أكثر  ما سنوات   8 قيمة هامة عند جميع أفراد العائلة و الدليل أنه عند سؤال االبنة الصغرى               هوو واضح أن التعليم     , الدراسة  

  " . نظل شاطرين في المدرسة و المدرسات يحبوناانا " تقول أن ذلك يتأتي كما و"  مبسوطين  إحنا نكونأن" ما تتمناه قالت 

 الوكالة دائماً و الشئون أحياناً      ألن سلة المشتروات الغذائية تقول أم خالد أنها تشتري فقط األجبان و الخضراوات و ذلك                وعن

 جرام كيلو   10,  كيلو جرام سكر   20,  طحين كيس" تهلكها العائلة هي     التي تس  األساسيةتوفر المواد الغذائية األساسية و المواد       

  . عليها كل مرةيحصلون المعلبات حسب الكمية التي و"  علب صلصة4-3 كيلو جرام عدس و حوالي 3, رز

 شـويه  و لكن لهم سنة أو أكتر        ثابتة خدمات المؤسسات األهلية تقول أم خالد أن كانت جمعية الصالح تعطينا مبالغ مش               وعن

  .بطلوا يعطونا

 بعرف حد يمون عليهم و حتى لـو         ال بعرفش المؤسسات و     أنا"  إمكانية عمل أم خالد أو إقامتها لمشروع صغير قالت           عن و

  ."بقبلش لي أشتغل) والد الزوج(عمي, عرفت

و االبن األصغر ,  دراسته  قرب ينهي الكبير مخاوف األسرة تعلقت بأن أكبر قلق أنهم ما يقدروا يعلموا البنات ألنه االبن               وعن

 و لكن البنات لم ما تمكن أخوهن يالقي شغلة كويسة مشكلة مش رح يقدر               يدرسبإمكانه االعتماد على نفسه بمعنى يشتغل و        

  .تعليمهنيصرف على 

 كل واحد مـنهم   مستقبالُ و تقول بكرةالمرجوة نظرة العائلة للمستقبل فإنها كما أسلفنا تعلق األم اآلمال على وظيفة االبن          وعن

  .بتصير شهادته في إيده و بشق مستقبله
  
  



 
 

  
  برنامـج دراسـات التنميـة

  
  
  

  
  

  دراسة االحتياجات الطارئة بالمشاركة

  

  

  محافظة شمـال غــزة

  

  

  

  نـاديـا البيـومي و ناصر شبـات
  

  

  

  

  
  2002تشـرين أول / أكتـوبـر 
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  :نبذة عن المحافظة: أوالً 

بيـت  , بيت الهيا المدينـة و المـشروع      : ل قطاع غزة و تشمل الناطق الرئيسية التالية       تقع المحافظة في شما   

  .والقرية البدوية, مدينة جباليا البلد, مخيم جباليا, حانون و عزبة بيت حانون
  

 -1 مساحة المحافظة  دونم41050

 -2 عدد السكان  نسمة179690

 -3 مساحة األراضي الزراعية  دونم19735

العمل في األسواق المحلية و اسرائيل و       , الزراعة

 الموظفين, تربية و تجارة المواشي

 -4 الموارد الرئيسية

  )97 الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني،(
  

 مـزارع   2880في إحصائية غير رسمية ال تتحمل الوزارة مسئولية األرقام بدقة يبلغ عدد العاملين بقطاع الزراعـة                 * 

  . مزارعة580منهم 
  

قد اللقاء الجماعي في قاعة اللجنة الشعبية بسوق معسكر جباليا و تم اختياره ألننا اعتقـدنا أنـه يـسهل                    تم ع 

االستدالل عليه و قد تم التحدث إلى المؤسسات مرتين األولي لتحديد الهدف و التعريـف و الثانيـة لتحديـد                    

  .الموعد و المكان
  

 و تعليمية مختلفة كما هـو موضـح         ةراحل عمري  شخص بين رجال و نساء و من م        13حضر اللقاء المركز    

أما المقابالت فتم الترتيب لها في مواعيد مختلفة و أجريت اثنتين منها من قبل              . بكشف يضم أسماء المشاركين   

  .باحث واحد فقط الستغالل الوقت

  :موضحة بالجدول التالي: ات العامةاألولوي

الفئة التـي طرحـت      مالحظات

 المشكلة

  المشكلة

 1 البطالة ة الفئاتكاف 

طرحت المشكلة في البداية باسـم ارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج           

الزراعي ثم أضاف المزارع و كذلك التجريـف و انخفـاض           

أسعار المنتجات الزراعية فتم تبديل التسمية لتـشمل القطـاع          

 الزراعي

 2 مشكلة القطاع الزراعي المزارعين

في حـين رأى     سنة هذه مشكلة     45لم يعتبر أحد المزارعين     

 سنة أنها تمثل مشكلة لكون األم الجاهلة غيـر          40أحد العمال   

 قادرة على تربية األبناء كما يجب

 3 انتشار األمية بين النساء إحدى النساء الشابات

أيدت جميع الفئات كون هذه المشكلة أولوية كما أنه يجدر ذكر           

أننا حثثنا المشاركين على طرح المشكلة من خـالل العـودة           

 للتأكيد على الحاجات الملحة و الضرورية

 4 تأمين المواد الغذائية النساء

طرحت في البداية باسم ارتفاع رسوم التعليم الجامعي ثم تـم           

استعراض مشكالت التعليم المختلفة كما سيرد لـذا عممـت          

 التسمية في هذه المرحلة من النقاش

 5 التعليم الشباب

Comment] حسب وزارة الزراعة]:1مركز 
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ها مشكلة في حين وافـق      أكد الرجال خاصة العمال على كون     

 الجميع على مبدأ االقتراض

 6 تعقيدات سياسة اإلقراض النساء المقترضات

تم طرح المشكلة باسم الصرف الصحي و بعد الحـوار تـم            

 تقسيمها للصحة و صحة البيئة

 7 الصحة المزارعين

من الضروري اإلشارة لكون المعني المقصود بالمشكلة هـو         

صوص كما تم طرحه من قبل      الصرف الصحي على وجه الخ    

 المزارع و أيده المشاركون

 8 صحة البيئة 

تم طرحها في سياق اسـتعراض لـبعض تفاصـيل مـشكلة            

 الخدمات الصحية و كذلك في مشكلة البطالة

تغييب دور الرقابـة علـى كافـة         الشباب

 القطاعات

9 

جدير بالذكر أن المقصود هنـا لـيس البـرامج الـصحية و             

 برامج التثقيف و الترفيهالتعليمية و إنما 

 10 قصور مراكز رعاية األطفال النساء الشابات

لم يوافق المشاركون من الشباب على إدراج هـذه المـشكلة           

تحت عنوان البطالة السابق ألنهم يعتقدون أن أسبابها مختلفـة          

 و هي عدم ضم الشباب لبرامج المؤسسات األهلية بوجه عام

لعمل و  تهميش الشباب من فرص ا     الشباب

 خاصة برامج التشغيل المؤقتة

11 

تم طرح المشكلة في سـياق التـساؤل عـن سـبب إغفـال              

المؤسسات األهلية للشباب و هل القصور مشترك و قد يكون          

جزء من المشكلة عدم سعي الشباب أنفسهم لالندماج في هـذه         

المؤسسات و عدم معرفتهم بأدوارها و رسالتها فبرزت مشكلة         

 واسعة من المجتمع في مجاالت مختلفةعدم وعي قطاعات 

  نقص الوعي المجتمعي بشكل عام الشباب و النساء

 )التأهيل و التثقيف المجتمعي( 

12 

  

  األولويات المحددة: ثالثاً 

 لتحديدها حسب الفئة و المنطقـة الجغرافيـة و          المشكالت مناقشة تفاصيل    استعراض األولويات العامة   بعد   تم

مرفق أوراق تصويت المـشاركين و  ( التصويت عن طريق   و االحتياجات التي توازيها    ترتيب لهذه المشكالت  

  : أولوياتها كالتاليحسب حتياجاتو قد جاءت اال) أوراق إعداد األولويات
  

ــت   االحتياجات ــي تبن ــة الت الفئ

 األولوية

  األهماألولوية 

تباين الرأي بين المشاركين حول ترتيـب الفئـات         

ولويـة المحـددة و كـان       حسب أولوية الحاجة لأل   

اإلجماع في النهاية كما هـو موضـح باإلضـافة          

لإلشارة إلـى تـضمين الـشباب ذوي المهـارات          

المحدودة للفئات ذات الحاجة لبرامج خلق فـرص        

 العمل

  التشغيل و خلق فرص العمل جميع الفئات

    للعمال المتعطلين-

   للمزارعين-

 "الخريجين"   للشباب-

   للنساء-

1 

مقترحات المشاركين لمقابلـة هـذه      تضمنت   •

االحتياجات العديد من المقترحات التي جمعت      

بين قدرتها على المساهمة في سد االحتيـاج        

األول و الثاني معاً و قد ورد طرحهـا فـي           

  .المقترحات لبرامج التشغيل في قطاع التعليم

  

 النساء -

  

  

  الرجال, النساء -

  التعليم 

زيادة عدد و جودة التعليم في رياض        –

  األطفال برسوم معتدلة

زيادة عدد المدارس لمراحل التعلـيم       –

 األساسي

2 
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تم تضمين األمية بين النساء باألولوية المتعلقة        •

مية بطرح مـن النـساء      بتحسين الخدمة التعلي  

الشابات و تأييد من الشباب و باقي النـساء و          

بعض الرجال و قد وقع محو أميـة النـساء          

ضمن هذه األولوية رغم طرحه بشكل مستقل       

مرة و من خالل التثقيف و التأهيل مرة أخرى         

إال أن المشاركين اتفقوا على أن يرد ضـمن         

  هذا السياق
 

  

  الرجال, نساءال -

  

  الشباب -

  

  

  النساء الشابات -

  جميع الفئات -

  

 جميع الفئات -

ترفير القرطاسية المدرسية و الـزي       –

 للطالب الفقراء

إدراج برامج التعلـيم االمنهجـي و        –

در مــن مدرســين و تأهيــل الكــوا

 .أخصائيين

حث النساء على استكمال التعلـيم و        –

 .محو األمية في صفوفهن

توفير الرسـوم الجامعيـة للطـالب        –

 الفقراء و أبناء المتعطلين

تــوفير المواصــالت الرخيــصة أو  –

المجانية لنقل الطلبة للجامعـات فـي       

 غزة

تم توضيح هذه الحاجة مـن قبـل النـساء و            •

وص من النساء مـن     الشباب على وجه الخص   

المناطق التي تخلو تقريباً من هذه البـرامج و         

التي تتسم بتواضع مستوى الوعي و التعلـيم        

لسكانها خاصة النساء كما ترى المـشاركات       

 من منطقة جباليا البلد

  

  الشباب, النساء -

  

  جميع الفئات -

  

  

  الشباب -

  

  

  النساء, الشباب -

  

  

الـــشباب مـــن  -

  الجنسين

  

 الشباب من الذكور -

  لتثقيف و التأهيلا

  التثقيف الصحي -

  الصحة اإلنجابية •

ــال و  • ــسية لألطف الــصحة النف

 التعامل مع الصدمات النفسية

 التثقيف المتعلق بالصحة العامة •

  تثقيف الشرائح المختلفة -

الشباب و  /مراكز ثقافية لألطفال   •

  النساء

 مكتبات عامة مجهزة •

تأهيل كوادر المراكـز القائمـة       •

 خاصة مراكز الطفولة

  مج التثقيف الشبابيبرا -

ــشبابي و   • ــادل ال ــرامج التب ب

المراكز الثقافية و الرياضـية و      

 الترفيهية
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  جميع الفئات-

  تأمين المواد الغذائية

  المواد الرئيسية و السلع المعمرة -

 األغطية و المالبس للعائالت الفقيرة -

4 

اختلف هنا أيضاً ترتيـب و المفاضـلة بـين           •

ولوية المحـددة و    أولوية االحتياجات داخل األ   

كان ذلك حسب المنطقة بحيـث رأى سـكان         

منطقة القرية البدوية و عزبة بيـت حـانون         

األهم هم وجود المراكز الصحية بينمـا رأى        

سكان المدن و المخيمات أن األهم هو تـوفير         

  .األدوية و المعدات الطبية

  

ــات   - ــع الفئ جمي

خاصة النـساء و    

  .الرجال

  النساء -

  

  

  الصحة

  زيادة عدد المراكز الصحية -

توفير األدويـة خاصـة المـضادات        -

 الحيوية لألطفال

توفير سيارات اٍإلسـعاف للمنـاطق       -

 البعيدة و محدودة المواصالت

تزويد المراكـز الـصحية القائمـة        -

5 
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  جميع الفئات - 

  

  

  ساء و الشبابالن -

  الشباب - 
 
 النساء و خاصـة     -

 الشابات

بالتجهيزات الالزمة للفحوصـات و     

 التحاليل

 ادر الطبيتأهيل الك -

تثقيف سكان المناطق الخطرة فيمـا       -

يتعلق باالسعاف األولـي و تـوفير       

 المواد الرئيسية الالزمة له

زيــادة و متابعــة بــرامج الــصحة  -

 اإلنجابية

 يدرك المزارعون عـدم قـدرة المؤسـسات        •

األهلية على تلبية هذه االحتياجات كلها و لهذا        

اجة كانوا يقترحون أفكاراً تجمع بين مقابلة ح      

التشغيل و بين تنمية القطاع الزراعي و يجدر        

الذكر أن المزارعين أكدوا على أن االهتمـام        

بالزراعة من شأنه خفض باقي المشكالت ألن       

 الزراعة مورد رئيسي في شمال غزة

  

  المزارعين-

  تنمية القطاع الزراعي

المساعدة لخفـض تكـاليف اإلنتـاج        -

  الزراعي

تسويق المساعدة للتغلب على مشكلة ال     -

 و تراجع سعر المنتج

التعويض عن أضـرار التجريـف و        -

  المصادرة لألراضي الزراعية
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 بـين الفئـات   المشكلة الترتيب حسب الفئات التي تباين لديها الترتيب العام و كذلك ترتيب انتشار              اختلف قد   و

تـأمين  , التعلـيم   , البطالـة , قيـف  و التث  التأهيل( يعتقد الشباب بأن ترتيب األولويات كالتالي       : المختلفة فمثالً 

, الـصحة , التعلـيم   , تأمين الغـذاء  , البطالة(  العمال بالترتيب التالي     يعتقدبينما  ) الصحة  , الزراعة, األغذية

, التعليم ( كالتاليفي حين اعتقدت النساء األكبر سناً أن الترتيب األدق لألولويات           ) التثقيف و التأهيل  ,الزراعة  

, التأهيل و التثقيـف   (  اعتبرت النساء الشابات     فيما) الزراعة, التأهيل و التثقيف  , الصحة, بطالةال,  الغذاء نتأمي

, الزراعـة , التعليم( أما المزارعون فقد رتبوا األولويات كالتالي       )  و الزراعة  الصحة, الغذاء, البطالة, التعليم  

  )البطالة, تأمين الغذاء, التأهيل و التثقيف , الصحة
  

  إضافات المقابالت الفردية للمعلومات السالفة الذكر: رابعاً 

كان واضح أيضاً أن كل ما تم إضافته هو تشخيص أدق للحاجات فقط و ليس معلومات نوعية جديدة ما عـدا                     

 على حاجة المحافظة لمراكز رعاية المعوقين و أضاف الـدكتور  مما يتعلق بالقطاع الصحي حيث شدد جميعه  

  .ى مراكز لرعاية المسنينتيسير حاجة المحافظة إل
  

 ويالحظ أن األشخاص الذين جرت معهم المقابالت أكثر إطالعاً على أسباب قلق الناس و يشخصون المشكلة                

 تـدخل  -2 بيروقراطية المؤسسات و مركزية معظمها    -1:مطر أنها /ليلى و حسب السيد   /كالتالي حسب السيدة  

ت اإلدارية لطواقم المؤسسات العاملـة خاصـة فـي           ضعف القدرا  -3األحزاب في عمل المؤسسات األهلية      

الشمال ألنها معظمها خيرية صغيرة أو فروع لمراكز تتسم فيها اإلدارة بالمركزية العاليـة و كـذلك ال يثـق                 

في التدريب  " عدم وصول المؤسسات لكافة الفئات و حسب السيدة ليلى           -4الناس بهم لعدم وجود شفافية مالية       

  "ي المساعدات نفس األسماء و ما حد بيحاول يوصل لناس جدادتشاهد نفس الناس و ف
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  مخاوف و مصادر قلق المشاركين: خامساً 

كان من الواضح أن القلق األكبر كان من عدم الثقة بالمؤسسات من ناحية توزيع المساعدات و فرص العمـل                   

ا هامة مثل رسوم التعليم     و من عدم قدرتها على التدخل في أمور يرى المشاركون أنه          , على وجه الخصوص    

أن برامج المؤسسات األهلية وجدت لمصالح      ) العمال و المزارعين  ( و الصرف الصحي و يعتقد البعض منهم      

 الطريقـة التـي     حالقائمين على المؤسسات أو األحزاب و العائالت المقربة منهم لذلك حاولنا كل مرة استيضا             

ل الخدمة لتحقق الثقة مع الفئة التي يفتـرض تقـديم هـذه             يجب اعتمادها من قبل المؤسسة األهلية في توصي       

و من ناحية ثانية    . الخدمة إليها و كانت دائماً الصيغة المرضية للمشاركين رقابة الممول الدائمة على البرامج              

كان من القلق للمشاركين أن معظم الدعم خاصة فيما يتعلق بالعمال هو دعم مؤقت أو لمرة واحدة و هـذا ال                     

  .األمان المنشود لهم خاصة أنه تم التأكيد في الورشة على الحاجة للتفكير بالحاجات الطارئة و الملحةيحقق 
  

  إضافات الحاالت الدراسية للبنود السابقة: سادساً 

أوضحت الحاالت الدراسية وجود فجوة في تواصل المؤسسات مع الفئات المختلفة مـن الـسكان بمحافظـة                 

تي جرت معها الدراسة لمساعدات أو خدمات من مؤسسات خيرية إال أنها محدودة             الشمال رغم تلقي األسر ال    

جداً و فسرت العائالت ندرة تلقيها للخدمات بأن المؤسسات غير معنية بالبحث الحقيقي عن الحاالت المحتاجة                

و أن فقط من يعرف أو يتقرب منها يحصل على خدماتها و أنهم ال يملكـون مقومـات التقـرب مـن هـذه                        

لمؤسسات حيث ال وسائط لديهم عند القائمين عليها و قد عكست دراسة الحالة مع أسرة العامل جهل األسـرة                   ا

بمعنى المؤسسات األهلية و هذا ما فسرناه على أنه عدم قدرة من المؤسسات على إيضاح رسالتها و الوصول                  

  .لكافة الفئات
  

لة و الحث على تقديم خدمات تعليمية أفضل و أيـسر           و قد عززت الحاالت األولويات المتعلقة بالحد من البطا        

حيث تبين حقيقةً كم هي رغبة العائالت في المحافظة على مواصلة تعليم األبناء خاصة الذكور منهم ليـشكلوا                  

مصادر دخل هامة للعائلة و قد كان هذا أكثر وضوحاً في حال األسرة التي ترأسها أرملة إذ اعتبـرت طيلـة                     

  .وم التعليم لألبناء أهم من الغذاء رغم أهمية األخير القصوى أيضاً من وجهة نظرهاالوقت أن توفير رس
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  المـالحـق
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  دراسة تقدير االحتياجات األساسية الطارئة

  بمحافظة شمال غزة

  :المنهجيــة

 كافة إيماناً بضرورة تعبير الفئات المستهدفة من المشروعات و األنشطة و البرامج المقدمة من قبل المؤسسات

فقد تم اعتماد اللقاءات المباشرة , عن حجم االستفادة المنشودة و االستفادة الفعلية من هذه األنشطة و البرامج

مع عينات من النساء المستفيدات من مشروع سنابل المنفذ بتعاون مشترك بين كل من طاقم شئون المرأة و 

كأحد الطرق المستند إليها )  لقاء واحد لكل موقعبواقع ( جمعية المرأة العاملة في شمال و جنوب قطاع غزة

  .في تقييم المشروع

  :بنـود التقييــم

  اآلثار التي تركها المشروع على المستفيدات •

 المعيقات و الصعوبات التي واجهت المستفيدات خالل و بعد المشروع و كيفية تجاوز بعضها •

 توصيات المستفيدات لتحسين البرنامج و تطويره •

  دمه البرنامج مع ما تتوقعه الفئة المستهدفة منه تقلبل ما ق •

  

  .آثار المشروع على المستفيدات منه: أوالً

يهدف المشروع إلى تقوية النساء في المجتمع الفلسطيني و العمل على دمجهن بقوة و فاعلية في الحياة العامة                   

ات اللواتي اعتبرن أنهـن كـن       و قد ظهر من خالل أقوال المستفيدات أنهن قد حصلن على العديد من المهار             

بحاجة إليها و أنها كانت إحدى العوامل الرئيسية وراء عزمهن على تحسين أوضـاعهن داخـل أسـرهن و                   

  .المجتمع عامة

 عام أكثر من النصف مـنهن أنهـت    40-22 سيدة تراوحت أعمارهن بين      16فالعينة المتنوعة و التي شملت      

 سيدة تراوحت 19قطاع غزة يغلب عليها الطابع القروي و الريفي و         الثانوية العامة من تجمعات سكانية شمال       

 حاصالت على تعليم متوسط بين دبلوم و        6منهن أنهت الثانوية و      " 17" سنة معظمهن  45 -20أعمارهن بين   

  .ليسانس من قرى مختلفة جنوب القطاع

ـ   ,الجنـدر ( هذه العينة أكدت على اكتسابها مهارات متعددة في كل من            إدارة ,حقـوق المـرأة   , ذاتتوكيـد ال

و قد عبرن عن انعكاس هذه المهـارات        ) البحث السريع و التسويق   ,مهارات االتصال ,إدارة القروض ,المشاريع

على حياتهن اليومية من خالل استحداث قدرات جديدة لديهن تمثل أهمها في قدرتهن على الخروج من المنازل                 

قرية البدويـة و قـد وضـح ذلـك بقـول إحـدى نـساء                خصوصاً لللواتي يقمن في مجتمعات مغلقة مثل ال       

و , مشروع سنابل هو الذي جعلنا نطلع من بيوتنا و نتعرف على الناس و نكسب خبرات مـن بعـض                  "القرية

وكذلك اكتسبن القدرة علىالتعبير عن أنفسهن و االنخراط بجرأة في المجتمع و يدلل على              " صار عندنا طموح    

أعاني من مشكلة الخجل وعدم القدرة على طرح أفكاري مثالً لما أكـون             كنت  " ذلك حديث إحدى المشاركات   

ولكـن اآلن أطـرح     , في مكان وأستحضر فكرة أطلب من الشخص الجالس بجواري أن يطرحها نيابة عنـي             

  "أفكاري بنفسي و أتبنى مناقشتها و الدفاع عنها جيداً

المطالبة بها كما تقول إحدى النساء بمنطقة بني باإلضافة لقدرة المستفيدات من البرنامج على تحديد حقوقهن و 

أنا , عندنا ما بيعطوا البنات حقهن في الميراث و البنت المتزوجة يرضوها بمبلغ هم يحددوه" سهيال بخانيونس 
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ما كان ببالي موضوع الميراث لكن بعد سنابل عرفت إنه لي حق و الزم أطالب به و طلبت من أهلي حقي 

  "عترضوا لكن في النهاية ظليت مصرة لغاية ما أخذتهالشرعي في البداية ا

في حين منحت المهارات المكتسبة من خالل المشروع عددا من النساء الرغبة و الطموح لتطوير أنفسهن 

ترجمت بعضهن هذا الطوح من خالل االلتحاق بالجامعات بعد أن كن أغفلن هذه الفكرة و انصبت حياتهن 

 سعى بعض منهن للحصول على عمل و نجح بعضهن فعال في الحصول على على إدارة أمور العائلة كما

  .أعمال مؤقتة

و استطاعت بعض المجموعات في المناطق المختلفة تبني قضايا تهم مجتمع المنطقة بدعم من سائر النساء 

  .بالمنطقةبنفس المنطقة مثل رفع قضايا حول تحسين الخدمات المقدمة من البلديات و التنسيق أليام عمل طبية 

اآلن " وأكثر من ذلك فقد نافسن على عضوية المجالس المحلية بحفز من نساء المنطقة كقول إحدى المشاركات               

بناخد دورة تمكين النساء تمهيد للترشيح في المجلس القروي و الشئ المفرح انه النساء بالقريـة هـم اللـي                    

مؤسسات األهلية في بعض المنـاطق و نحجـن         وكذلك نافسن على إدارة ال    " بيحفزونا اخوض هذه االنتخابات   

النتزاع عضويتهن في الهيئة اإلدارية في مؤسسة أهلية بمنطقة عباد الرحمن بشمال قطـاع غـزة و كـذلك                   

  .بجمعية خيرية بمنطقة جورت اللوت بجنوب القطاع

 اعتـزام   كما نمت لديهن القدرة على التخطيط للمشاريع و دراسة جدوى إقامتها و كان الـدليل علـى ذلـك                  

مجموعة من النساء في منطقة بطن السمين بجنوب قطاع غزة إقامة مشروع اقتصاد منزلي جندن له التمويل                 

األساسي و خططن للمرحلة األولى من التنفيذ شاملة تسويق المنتج وإعادة إدراج األرباح بنـسبة المـشاركة                 

  .برأس المال و توسيع المشروع في مرحلته الثانية

بعد أن تعرفنا على بعض     " وع بعض العالقات المنظمة بين المشاركات به حيث تقول إحداهن         وقد عزز المشر  

من خالل المنسقة صارت عالقتنا قوية و عملنا فرقة اسمها صندوق الزيارات ووزعنا نفـسنا علـى لجـان                   

 انجازات و كل خميس نعمل اجتماع كل لجنة من خالل مسئولتها وأعضاءها يحكوا عن            ... اجتماعية وثقافية و  

  "اللجنة و خطتها و حتى اآلن بعد انتهاء المشروع عالقاتنا و اجتماعتنا التزال متواصلة

و الجدير ذكره أن جميع هذه المهارات و القدرات أستحدث لدى النساء خالل و بعد إشراكهن بالبرنامج على 

  .حد تقييمهن الذاتي

  .خالل و بعد المشروعالمعيقات و الصعوبات التي واجهت المستفيدات : ثانياً

تشابهت المعيقات التي واجهت النساء في كل من شمال و قطاع غزة من حيث النوع غير أنها تفاوتـت فـي                     

درجة الصعوبة فالنساء من قرية جورت اللوت وحي النصر بالجنوب و النساء من القرية البدويـة بالـشمال                  

الخروج من البيـت بهـدف تلقـي        * المناطق في   واجهن صعوبة أكبر من تلك التي واجهتها النساء من باقي           

الدورات و عانت النساء المتزوجات من ذلك أكثر من غير المتزوجات و زادت الصعوبة في الفترة األخيرة و            

هناك اعتبارين لألمر األول هو طبيعة الفكر السائد في تلك المناطق و صعوبة خروج المرأة أصالً كما بـرز                   

(  من مجتمع مغلق و الواحدة تكون خايفة تطلع و تنزل ألنـه جوزهـا بيعزرهـا                احنا" في قول إحدى النساء   

و الثاني هو عدم اإليمان بمردود هذه الدورات على النـساء علـى             " لما تطلع على الفاضي و المليان     ) يعنفها

شاب راح  الناس لما شافوني طالعة على الدورة قالوا لي شو بعد ما            " األقل في بادئ األمر حيث تقول إحداهن        

وين بدكا تاخدمهم   , كيف تحاكي رجل غريب محرم عليكي     : الناس يقولون "في حين قالت أخرى     " على الكتاب 

و قد تغلبت النساء المشاركات على ذلك من خالل محاولة إقنـاع األزواج بأهميـة             , " للرجال شو يشرحولهم؟  

ع بعد الحوار و انعكاس ما تكسبه النـساء         وجدوى االلتحاق بها و حسب المشاركات فإن األزواج بدأوا باالقتنا         
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من مهارات على سلوكها اليومي خاصة مع األبناء و سواد الحوار االيجابي بين األمهات و األبناء كما بـذلت                 

  .منسقة المشروع جهداً قدرته النساء بالمساعدة في إقناع بعض األزواج بأهمية مشاركة النساء بهذه األنشطة

  

في مختلف المناطق نظرة ساخرة من سكان المناطق اللواتي يقمن بها و كـذلك مـن                كذلك واجهت النساء    * 

بعض األشخاص في مواقع المسئولية في تلك المناطق مثل رؤساء البلديات كما قالت إحدى النساء عنـدما                 

توجهت مجموعة من النساء لحمل مقترح له بإقامة يوم نظافة للحي تشارك فيه جميع الفئات فـرد علـيهن                   

غير أنه تقبل الفكرة فيما بعد و       " ما في زالم علشان النساء يطلعوا ينظفوا بالشارع       ,خير ان شاءاهللا    :" ولهبق

  .أحسن استقبالهن بعد أن أظهرن اعتداداًَ بالرأي و جرأة بالحوار كما قلن

ـ        " غياب تعريف واضح و رسمي تتحدث النساء باسمه حيث تقول أحدهن            *  ا ما معنا أي شئ يدل علينـا لم

  " بأي صفة تحكوا باسم الناس؟: نروح نحكي مع أي شخص يسألنا

النساء في المناطق في بداية األمر كانوا يترددن في االختالط بالمشاركات بالبرنامج و كما تقـول إحـدى                  * 

لكن بعد ذلـك لمـا شـافوا        ) ينفروا(في البداية كانوا يكشوا منا    , الناس عندنا رجعيين    " الفتيات المشاركات 

  "نا صاروا ييجوا يطلبوا منا أشياء نعملها لهمنشاط

ترك األطفال لمدة طويلة بالمنزل سبب مشكلة للعديد من النساء خاصة بعد تدهور الوضع األمني في ظـل                  * 

  .التهديد المستمر بالتعرض للقصف المفاجئ و لقرب بعض المناطق من المستوطنات

 المشاركات عن محاوالتهن إقامة مؤسسة تـضم        صعوبة الحصول على تراخيص للجمعيات و قد أعربت       *  

المستفيدات من برنامج سنابل في أحد المناطق بشمال قطاع غزة غير أنهن لم يتمكنن لآل، مـن الحـصول                   

و يفكرن باالستمرار في المحاولة لحين الحصول على الترخيص و البدء يالعمـل لخدمـة               , على ترخيص 

  .المنطقة على حد تعبيرهن

   المستفيدات لتطوير البرنامجتوصيات: ثالثاً

طرحت المشاركات عدة توصيات على صعيد تقديم الدعم العملي و المادي للمستفيدات الالتي حصلن على 

  مجموعة من التدريبات و الدورات الستثمارها عملياً و كانت أهم المقترحات بهذا الخصوص

 الشهادات التي تثبت حصولهن أهم شئ بالنسبة للمشاركات هو االسراع بالعمل على حصولهن على -1

 .على كل هذه الدورات

تقديم المساعدة المالية للنساء إلقامة مشروعات صغيرة خاصة في المناطق الريفية و القرى التي  -2

باإلمكان االعتماد فيها على االقتصاد المنزلي و يكون التمويل من مشروع سنابل أو من المؤسسة 

  .تجنباً للمشكالت الناتجة عن القروض

العمل على دمج المشاركات بمجتمعات أخرى من خالل تبادل الزيارات مع تجمعات أخرى بالضفة  -3

الغربية و الدول العربية و يجدر اإلشارة إلى أن هذا المقترح يعبر عن رأى المشاركات من الطاالت 

 .الجامعيات

 زة على هذا البند منح المشاركات حوافز و مكافآت مالية و قد شددت المشاركات من جنوب قطاع غ -4

 البدء مباشرة مع نفس المجموعة بدورات مهنية تؤهلهن للحصول على عمل و كانت األعمال التي  -5

عامالت ميدانيات بدائرة , االرشاد المجتمعي" تعتقد النساء المشاركاتمن الجنوب أنها تناسبهن هي 

 مدرسات بدروس مشاريع بيتية أخرى و, تفريز خضروات, مصانع خياطة وتطريز, االحصاء



  11

و كان الهدف من ذلك كما عبرن هو نحقيق االستقاللية الذاتية و المادية و إدرار دخل " التقوية

 .لألسرة خاصة في ظل تراجع األوضاع اإلقتصادية الحالية

دعم انشاء مقرات و مراكز نسوية في المناطق البعيدة و المعزولة نسبياً لتتسنى الفرصة للمزيد من  -6

 .حسب تعبير المشاركات) بنات سنابل(خراط بالحياة و الحصول على كل ما حصلن عليةالنساء االن

  

  :بينما طرحت المشاركات عددا من التوصيات للعمل مع مجموعات أخرى و كان من أهمها

البحث عن فتيات و نساء من مناطق مهمشة و بعيدة ألن هذه الفئة هي صـاحبة الحاجـة الحقيقيـة                     -1

  للتطوير

 مج الزمني للمشروع و اختصار وقت المحاضراتتعديل البرنا -2

رصد موازنة لمنح المتدربات حوافز مادية للتشجيع على االستمرارأو إقتطاع جـزء مـن أجـور                 -3

 المدربين لهذا الغرض

 .التعريف الصحيح بالبرنامج و أهدافه و ماذا سيقدم للمشاركات به فيما بعد -4

 جليزية والحاسوب و االنترنتإدراج دورات مهنية مفيدة مثل دورات اللغة االن -5

  

و الجدير ذكره أن النساء في كل من شمال و جنوب قطاع غزة يوصين باستمرار المشروع في العمل مع 

نفس المجموعة بحيث يدعم لديهن القدرة على ترجمة مهاراتهن عملياً و على األرض بما يعود بالمنفعة 

 .عليهن و على أسرهن بالمثل

  

   البرنامج مع ما تتوقعه الفئة المستهدفةتقابل ما قدمه:رابعاً

وفق األهداف األساسية للمشروع فقد نجح لحد كبير بالتوصل ألهدافة من حيث تقوية عدد مـن النـساء فـي                    

المناطق المهمشة و تعزيز حضورهن بمجتمعاتهن و كذلك خلق نواة منهن تعمل على نقل هذه الخبرات لسائر                 

قعن المزيد و ال يرين جدوى حقيقية من هذه المجهودات طالما لم تلحق بهـا               غير أن النساء يتو   , نساء المنطقة 

خطوات اخرى تسمح لهن باستثمار هذه المهارات بما ينعكس عليهن اقتصادياً كذلك يوجهن نقد كبيـر لعـدم                  

لى وجود مكافآت مالية و هذا له مبرران األول هو شيوع نمط الدورات مقابل الكوبونات و عدم قدرة النساء ع                  

الفصل بين المشروع و تقدير أهدافه و بين السائد من البرامج محلياً و قد ظهر ذلك في جنوب قطـاع غـزة                      

بوضوح أكثر من الشمال ربما ألنه أكثر فقراً و ألن هذا النمط أكثر شيوعاً بالجنوب عـن الـشمال و الـذي                      

"  قد ظهر ذلك بقول إحـدى النـساء        يعيش فيه المواطنون و المزارعون بينما يسود الالجئون جنوب القطاع و          

, "جوزي بيقول لي لو صار أي تجديد للمشروع ما تروحي النهم بيخلوكوا تطلعوا طول النهار من غير فايـدة  

و المبرر التاثي هو تذرع النساء بالخروج بهدف الحصول على مبلغ من المال أو سلة غذائية كما تقول إحدى                   

  )"بجرأة أكبر(اجة بتطلب من جوزها تطلع المرة الجاية بعين قويةالواحدة لما ترجع في يدها ح" النساء

و في جنوب قطاع غزة عزز هذا التفكير عرض إحدى المدربات منح المتدربات مساعدة غذائية لهـن مـن                   

المؤسسة التي تعمل بها كنوع من الحوافز و واضح أنه شاب أفكار المتدربات بعـض اللـبس حـول هـذه                     

ضهن أنها من ضمن المشروع غير أن المنسقة أزالت هذا اللبس فيما بعد و قد توجهت                المساعدات إذ اعتقد بع   

  .المشاركات لمطالبة المدربة بتحقيق ما وعدت غير أنها تذرعت باالنشغال بالعمل اعتذاراً عن مقابلتهم
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رتها هو المؤسف أنه و رغم كل ما خاضته المستفيدات من دورات تهدف لتعزيـز قـد               , و الجدير ذكره كذلك   

على تحديد ومن ثم المطالبة بحقوقها غيرأن عدداً من النساء الزالت تشعر بأنها بخروجها و تفكيرها بتطـوير          

ذاتها تحصل على ميزة و ليس حق و أن ذلك يأتي على حساب راحة الزوج و العائلـة و هـذا تكـرم مـن                         

ليبين الوالد معهم يعني طلوعنا اليوم      نحن اليوم طالعين و س    " األزواج كما تقول إحدى السيدات مدحاً بزوجها        

  !"لو انهم مش كويسين كان شو ذنبهم يتحملوا الوالد طول هذا الوقت؟, على حسابهم

كذلك ال تحظى المجموعة المشاركة بالقدرة الكافية من حشد الطاقة و توجيهها باتجاه الضغط للحصول علـى                 

لمناطق الالتي يقمن بها لكن على صـعيد أكبـر   مطلب ما رغم أنهن نجحن في أكثر من محاولة على صعيد ا      

قليالً توجد مشكلة فهن ال يخططن بمنهج واضح لممارسة العمل الضاغط المنظم و ذلك ألنهن أو بعض منهن                  

على األقل ال يعرف بالبداية التسلسل المنطقي لكيف يبدأن ببمارسة حملة ضـاغطة و علـى مـن أي لمـن                     

حاوالت العشوائية لمجموعة من النـساء بالحـصول علـى تـرخيص     يتوجهون و قد ظهر ذلك من خالل الم      

مؤسسة بالشمال و تجديد ترخيص مؤسسة متعطلة بالجنوب فهن ال يعرفن من هو مسئول الداخلية و من هـو                   

المختص بمتابعة هذا األمر رغم توجههن للوزارة أكثر من مرة وبالحوار عن الطرق التي قد يلجـأن إليهـا                   

كان من الواضح أنهن لديهن األساس النظري و لكن بصورة غير مرتبة منطقيـاً حـسب                للمطالبة بمطلب ما    

كما أنهن يتوقعن دائماً استمرار الدعم من الطاقم و الجهة المنفـذة            , التسلسل الطبيعي للتأثير في صناعة القرار     

خلق قدرة أكبـر    للمشروع و هذا يعكس خلالً بطريقة توصيل هدف المشروع للمستفيدين منه أو بقدرته على               

لديهن على االعتماد على ذواتهن إذ كـان المفتـرض بالمـشروع تقـويتهن لخـوض الحيـاة العامـة دون               

  .على أية جهة في اإلطار المحدود على األقل) اعتماداً(االستناد
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  المجموعة المركزة: أوالً 

  :خطوات المجموعة المركزة

 الخطوات التحضيرية •

  مكان و هدف اللقاء/ املة في كافة القطاعات و إبالغها بموعداالتصال بالمؤسسات األهلية الع -

 .االتصال بمسئولي اللجنة الشعبية بمخيم جباليا للتأكيد على موعد اللقاء في قاعة مقر اللجنة -

  

"  مؤسسة فاتن لإلقراض  , اإلغاثة الطبية ,  جباليا -مركز تأهيل المعاقين  " لم يلتزم عدد من المؤسسات      : مالحظة

حضور رغم التأكيد على ذلك و قد تجاوزنا هذه العقبة من خالل تكرار االتصال ببعضهم و االتصال                 بوعده بال 

بإحدى المستفيدات من برامج اإلقراض بينما تعذر االتصال بأي من المستفيدين من خدمات مراكـز العنايـة                 

 .بالمعاقين

  ) ظهراً 2:10 – 10:50( خطوات تنفيذ المجموعة المركزة  •

  .و كذلك لمحة موجزة عن مشروع رفيد" برنامج دراسات التنمية"نامج تعريف بالبر -

 .تعريف بالدراسة و الهدف منها و أهميتها -

التي تمثل احتياجات ملحة و طارئة لكافة القطاعات من قبـل           " بشكل عام " استعراض المشكالت  -

 .كافة الفئات

 .تحديد أهم ستة مشكالت عن طريق التصويت -

 .الت و تحديد األولويات منها بطريقة التصويت أيضاًالبدء بتفصيل هذه المشك -

المقترحات للتغلب على كل مشكلة و كيفية تطبيق هذه المقترحات و وصولها بطريقة مرضـية                -

  .للقطاعات المختلفة و ما هي مخاوف هذه الفئات و كيفية الحد منها حسب وجهة نظر كل فئة
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  استعراض المشكالت األكثر إلحاحاً •

ركين على التفكير و طرح المشكالت الهامة كما يرونها بدون ترتيـب وبقليـل مـن                 تم حث المشا  

  :و قد كانت المشكالت المطروحة كالتالي, التفاصيل و كتابتها بشكل واضح على اللوح
 مالحظات الفئة التي طرحت المشكلة المشكلة 
  كافة الفئات البطالة 1

طرحت المشكلة في البداية باسم ارتفاع تكاليف اإلنتاج  المزارعين مشكلة القطاع الزراعي 2

الزراعي ثم أضاف المزارع و كذلك التجريف و 

انخفاض أسعار المنتجات الزراعية فتم تبديل التسمية 

 لتشمل القطاع الزراعي
  سنة هذه مشكلة في حين45لم يعتبر أحد المزارعين  إحدى النساء الشابات انتشار األمية بين النساء 3

 سنة أنها تمثل مشكلة لكون األم 40رأى أحد العمال 

 الجاهلة غير قادرة على تربية األبناء كما يجب
أيدت جميع الفئات كون هذه المشكلة أولوية كما أنه  النساء تأمين المواد الغذائية 4

يجدر ذكر أننا حثثنا المشاركين على طرح المشكلة من 

 ملحة و الضروريةخالل العودة للتأكيد على الحاجات ال
طرحت في البداية باسم ارتفاع رسوم التعليم الجامعي ثم  الشباب التعليم 5

تم استعراض مشكالت التعليم المختلفة كما سيرد لذا 

 عممت التسمية في هذه المرحلة من النقاش
حين أكد الرجال خاصة العمال على كونها مشكلة في  النساء المقترضات تعقيدات سياسة اإلقراض 6

 وافق الجميع على مبدأ االقتراض
تم طرح المشكلة باسم الصرف الصحي و بعد الحوار تم  المزارعين الصحة 7

 تقسيمها للصحة و صحة البيئة
من الضروري اإلشارة لكون المعني المقصود بالمشكلة   صحة البيئة 8

هو الصرف الصحي على وجه الخصوص كما تم 

 لمشاركونطرحه من قبل المزارع و أيده ا
تغييب دور الرقابة على  9

 كافة القطاعات

تم طرحها في سياق استعراض لبعض تفاصيل مشكلة  الشباب

 الخدمات الصحية و كذلك في مشكلة البطالة
قصور مراكز رعاية  10

 األطفال

جدير بالذكر أن المقصود هنا ليس البرامج الصحية و  النساء الشابات

 قيف و الترفيهالتعليمية و إنما برامج التث
تهميش الشباب من فرص  11

العمل و خاصة برامج 

 التشغيل المؤقتة

لم يوافق المشاركون من الشباب على إدراج هذه المشكلة  الشباب

تحت عنوان البطالة السابق ألنهم يعتقدون أن أسبابها 

مختلفة و هي عدم ضم الشباب لبرامج المؤسسات 

 األهلية بوجه عام
تم طرح المشكلة في سياق التساؤل عن سبب إغفال  الشباب و النساءمجتمعي نقص الوعي ال 12
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  بشكل عام

التأهيل و التثقيف ( 

 )المجتمعي

المؤسسات األهلية للشباب و هل القصور مشترك و قد 

يكون جزء من المشكلة عدم سعي الشباب أنفسهم 

لالندماج في هذه المؤسسات و عدم معرفتهم بأدوارها و 

زت مشكلة عدم وعي قطاعات واسعة من رسالتها فبر

 المجتمع في مجاالت مختلفة

تم بعد ذلك مناقشة تفاصيل المشكالت لتحديدها حسب الفئة و المنطقـة الجغرافيـة و ترتيـب لهـذه                    •

و قـد   ) مرفق أوراق تصويت المشاركين و أوراق إعـداد األولويـات         ( المشكالت عن طريق التصويت   

  :كالتاليجاءت المشكالت حسب أولوياتها 

  البطالة  : أوالً

  التعليم: ثانياً

  التثقيف و التأهيل: ثالثاً

  تأمين المواد الغذائية: رابعاً

  الصحة: رابعاً

  قطاع الزراعة: خامساً

و قد اختلف الترتيب حسب الفئات التي تباين لديها الترتيب العام و كذلك ترتيب انتشار المـشكلة بـين                   

, التعلـيم  , البطالة, التأهيل و التثقيف  ( الشباب بأن ترتيب األولويات كالتالي      يعتقد  : الفئات المختلفة فمثالً  

, التعلـيم   , تأمين الغـذاء  , البطالة( بينما يعتقد العمال بالترتيب التالي      ) الصحة  , الزراعة, تأمين األغذية 

األدق لألولويـات   في حين اعتقدت النساء األكبر سناً أن الترتيب         ) التثقيف و التأهيل  ,الزراعة  , الصحة

فيمـا اعتبـرت النـساء      ) الزراعـة , التأهيل و التثقيف  , الصحة, البطالة, تأمين الغذاء , التعليم( كالتالي  

أما المزارعون فقـد رتبـوا      ) الصحة و الزراعة  , الغذاء, البطالة, التعليم  , التأهيل و التثقيف  ( الشابات  

  )البطالة, تأمين الغذاء, تأهيل و التثقيف ال, الصحة, الزراعة, التعليم( األولويات كالتالي 

  البطالــة

بتفكيك مشكلة البطالة يرى العمال العاطلين عن العمل و الرجال من المزارعين و الموظفين على حد 

بين العمال الذين سبق لهم العمل : سواء أن أهم األولويات هي التعامل مع مشكلة البطالة بالترتيب التالي

الشباب , ال من معيلين األسر سواء كانوا حملة شهادات أو مزارعين غير متعلمينفي إسرائيل و الرج

عامل و ( و أخيراً النساء في حين رأى اثنين من الرجال, الشباب محدودي المهارات, من الخريجين

  )مزارع أن بطالة النساء ليست مشكلة أصالً

البطالة في صفوف الشباب الخريجين مـن       : ليبينما رأى الشباب أهمية التعامل مع المشكلة بالترتيب التا        

الجنسين و قد برروا أولوية الشباب بأن الرجال و المعيلين لألسر يستفيدون فعالً من برامج التـشغيل و                  

من المساعدات من كافة المؤسسات الحكومية و غير الحكومية في حين أن الشباب مستبعدين مـن هـذه        

إذا أنا مشتغلتش في     " - كما يقول أحد الشبان المشاركين     –التساؤل  الخدمات و هو األمر الذي يثير لديهم        

دورة بطالة أو في أي مؤسسة كيف بده يصير عندي فرصة للشغل في المستقبل و كيـف بـدي أكـون            

  "الكل بيطلع للعيلة وكأنه الشب اللي اليوم بدوش يكون عيلة بكرة, حالي
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الرجال و الشباب ثم بعـد الحـوار و طـرح           , النساء  : ي  أما النساء فقد رتبن البطالة في البداية كما يل        

, الرجال: ضرورة أن نكون أكثر واقعية و نعكس وجهة نظرنا كما نفكر بها كأسر تغير الترتيب ليصبح               

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.الشباب و أخيراً النساء

  :ت التاليةو حول المقترحات للمساهمة في الحد من هذه المشكلة عبر المؤسسات األهلية برزت االقتراحا

  : المزارعون و العمال

و عند السؤال عن قدرة المؤسسات األهلية على ) حمضيات, توت , مربى( إنشاء مصانع تعليب  -

ذلك أكد الجميع أن بإمكانها سواء بالتعاون فيما بينها أو مع الحكومة القيام بذلك و هو الحل كما 

  .يرونه بشكل دائم

 إنشاء مطاحن للحبوب  -

  مواشيمزارع أبقار و -

 تصنيع و تجفيف حليب األطفال محلياً -

  :النساء

  فتح رياض أطفال تكون الرقابة عليها من فبل الوزارة في كافة المناطق -

 مشاغل للخياطة و التطريز -

 األعمال الحرفية اليدوية, تصنيع األغذية, مشاريع االقتصاد المنزلي مثل تربية الدواجن -

  فيا اقترح الشباب  -

 دمج الشباب في المؤسسات األهلية و تدريبهم على مهارات اإلدارة و العمل فتح أبواب التطوع و -

  - على حد تعبيرهم–التنموي 

 .تبني برامج تشغيل خاصة بالشباب الخريج في كل المجاالت -

  التعليــم

تم تقسيم مشكلة التعليم إلى مجموعة فروع و قد اعتبرت النساء أن مشكلة التعليم تبدأ من رياض األطفال 

بب ارتفاع رسوم هذه الرياض فمستلزماتها تعادل أو تفوق أحياناً المصاريف الالزمة للمدارس و قد بس

أيد المشاركون ذلك و اقترحوا بناء المزيد من رياض األطفال بحيث تتبع المؤسسة و تقدم خدماتها مقابل 

  رسوم مخفضة و مجاناً للحاالت الفقيرة جداً

 حسب المناطق في المحافظة فقد اعتبر سكان القرية البدوية المشكلة  تباينت اآلراء:التعليم المدرسي

األساسية في عدم وفرة مدارس قريبة بحيث يضطر التالميذ و خاصة الفتيات لقطع مسافة طويلة 

للوصول للمدرسة الواقعة خارج القرية األمر الذي يزيد من األعباء المالية للمواصالت إضافة لندرة 

قرية أصالً مما يحد من خروج التالميذ خاصة الفتيات لتلقي التعليم في المدارس وسائل النقل في ال

البعيدة و اعتبر المشارك من القرية البدوية أن بناء مدارس جديدة في القرية و كذلك في عزبة بيت 

  .حانون القريبة سوف يساهم في حل إحدى أهم مشكالت التعليم

 من مدينة بيت الهيا فاعتبروا المشكلة في الرسوم المدرسية و أما الرجال و النساء من مخيم جباليا و

عدم توفر الكتب أو غالءها و كذلك غالء القرطاسية المدرسية خصوصاً لألسر ذات العدد الكبير و هي 

النسبة العالية و يعتقدون أن الحل هو توفير الكتب و الزي المدرسي و القرطاسية للطالب من أبناء 

فيما رأى الشباب أن المشكلة باإلضافة إلى ,  و العمل على خفض الرسوم لجميع الطلبة العائالت الفقيرة
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ما سبق في عدم وجود خطة للتعليم الالمنهجي في المدارس و اقترحوا ضرورة إيجاد مثل هذا البرنامج 

  .باإلضافة لتأهيل الكوادر من المعلمين و األخصائيين االجتماعيين في المدارس

 بين النساء و قد طرحت هذه المشكلة من قبل النساء الشابات في مدينة جباليا البلد المتسمة انتشار األمية

فعالً بالزواج المبكر للجنسين و حصول النساء على حظوظ متواضعة جداً من التعليم و الجير بالذكر 

األولوية األولى بأن نفس هذه الفئة من المشاركين رتبت مشكلة نقص التثقيف المجتمعي و التأهيل ليحتل 

و كان االقتراح للتعامل مع هذه المشكلة التي اعتبرتها النساء فعالً ضرورية و ملحة من شقين األول 

  .تقديم برامج تحث النساء على التعليم و عمل برامج لمحو أمية النساء و مساعدتهن على استكمال التعليم

 ارتفاع نفقات -2 ارتفاع رسوم التعليم -1  و هنا أيضاً اتخذت المشكلة شقين هما:التعليم الجامعي

التعليم خاصة المواصالت للوصول للجامعات األمر الذي يؤثر سلبياً على إقبال كل من العائالت و 

 – حسب المشاركين –الطلبة خاصة الطالبات على مواصلة التعليم الجامعي األمر الذي يمكن تجاوزه 

ة الشمال للتوجه للجامعات في غزة على أن تخضع إلشراف إذا تم توفير وسائل نقل للطالب في محافظ

  ,المؤسسة األهلية و تكون ذات مواعيد ثابتة و مجانية أو بأجور رخيصة

أما عن رسوم التعليم فقد رأى المشاركون أن بإمكان المؤسسات األهلية المشاركة فـي حـل المـشكلة                  

  :كالتالي

لين عن العمل و تقديم الرسوم لهم من خالل لجان          اقترحوا حصر أبناء العاط   :العمال و المزارعون     -

أحياء نزيهة من السكان و يمثلون العاطلين عن العمل و يتم الدفع إما للمؤسسة التي بدورها تتعامل                 

  .مع الجامعة أو للجامعة مباشرة من الممول و هو المقترح الذي نال استحساناً أكبر من المشاركين

حـسب  – الجامعات لتشغيلهم فـي أوقـات مناسـبة األمـر            إنشاء مشروع خاص بطالب   : الشباب -

 الذي سوف يكسبهم الخبرة و يوفر لهم القدرة المالية على تـسديد رسـوم الدراسـة و         -المشاركين

معامل ,منحوتات و منتجات يدوية   , مشروع كمبيوتر و برمجة و إنترنت     " كانت المشاريع المقترحة    

 على أن يكون هناك تنسيق بين المؤسـسة األهليـة و            "أدوات كهربائية و أدوية و مبيدات حشرية        

 .الجامعات فيما يتعلق بالمشروع األخير

اقترحن تحسين برامج القرض الحسن لطالب الجامعات و حصر الطالب الفقراء ليتمكنـوا             : النساء -

و كذلك اقترحن عمـل دروس تقويـة للـشباب          , هم من االستفادة من هذه البرامج و الرقابة عليها        

عي و لكن بعد الحوار اعتبرن أن هذا االقتراح أكثر قابلية للتطبيق على المدارس و هو ما من                  الجام

 .شأنه الحد من بطلة المدرسين من ناحية و تخفيف العبء على الطلبة من ناحية ثانية

  : التأهيل و التثقيف

لية برامج لتثقيـف   اعتبرن الفئة األكثر حاجة لذلك هم األطفال بحيث توجد المؤسسات األه  :النساء   -

مراكـز  , إنشاء مكتبة عامة للطفل   , األنشطة الرياضية , األطفال فيما يتعلق بالتصرف داخل المنزل       

كذلك اعتبرن المرأة بحاجة لمثـل هـذه        .لرعاية األطفال و تقديم التعليم الالمنهجي و برامج الترفيه        

ة  األطفـال و التعامـل مـع       البرامج بحيث تشمل ندوات متعلقة بالصحة و األسس الصحيحة لتربي         

األزمات النفسية بمعنى أن كال من األمهات و األطفال بحاجة إلى برامج الرعاية النفسية و إلى تعلم                 

 .كيفية التعامل معها خاصة لدى األطفال
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ثقافيـاً و   ,تأهيل أولياء األمور للتعامل السليم مع األبناء وإنشاء مراكز لالهتمـام رياضـياً            : الرجال -

علـى  , بيئة, صحة(و كذلك مراكز شبابية رياضية و ثقافية      ,  سنة 16  حتى    3 باألطفال من    ترفيهياً

  .باإلضافة إلى المكتبات العامة) الصعيد االجتماعي

, مكتبات عامة , برامج التبادل الشبابي و خصوصاً بين غزة و الضفة و مع الدول األخرى              : الشباب -

الصحة و الوقاية و    , ورشات عمل في الديمقراطية   , مراكز كمبيوتر مجانية لتطوير مهارات الشباب     

 .اإلرشاد المنزلي و أخيراً توعية الكادر الذي يتعامل مع األطفال في مراكز الطفولة, السالمة

  تأمين الغذاء

في إطار ما هو موجود من برامج تقديم األغذيـة كانـت االحتياجـات كمـا يلـي و حـسب جميـع                       

ية هامة مع التأكيد على العدالة في التوزيع من خالل التنـسيق بـين              بقي توفير الطحين أولو   :المشاركين

المؤسسات المقدمة لهذه البرامج و تحييد دور األحزاب فيها و قد ركز المشاركون على ضرورة تـوفير                 

أغذية األطفال خاصة الحليب في السالل الغذائية و كانت الكميات و النوعيات التي يرى المشاركون أنها                

 ش شهرياً   300هي كمية األغذية بقيمة     )  أفراد 7(  األدنى من حاجات األسرة المتوسطة العدد      تلبي الحد 

,  كيلـو  15سـكر   ,  لتر 4زيت  ,  كيلو 20رز  , كيس و نصف  –طحين حوالي كيس    ( من األنواع التالية    

  )صلصة و معلبات بقول و لحوم لم يتم تحديد كميتها

ات األولي ألنهم اعتادوا على الحصول عليها في السالل         كان المشاركون أقدر على تحيد الكمي     : مالحظة

الغذائية المقدمة من المؤسسات في حين عجزوا عن تحديد كمية متفق عليها فيمـا يخـص األجبـان و                   

  .المعلبات لعدم حصولهم على كميات محددة منها في هذه السالل الغذائية

ألحياء و برقابة مباشرة من الممول أو أن و يرون أن توزيع هذه السالل يجب أن يكون من خالل لجان ا

يقوم الممول بحصر العائالت الفقيرة في كل منطقة و يتولى التوزيع بنفسه و اقترح آخرون فرز لجان 

من الجمعيات نفسها بحيث لو ضمت اللجنة مثل عن كل مؤسسة أهلية في المنطقة سوف تزيد رقابتهم 

  .على أنفسهم على حد تعبير المشارك

  الصحة

رغب المشاركون بالتأكيد على حاجة مناطق عديدة بمحافظة الشمال لخطوط الصرف الصحي : مالحظة

و اعتبروا عدم وجودها أحد أهم أسباب سوء الحالة الصحية في المحافظة رغم التنويه ألن ذلك يجري 

  .في خطة بلديات وليس عمل المؤسسات األهلية

  : اليكانت المشكالت في القطاع الصحي تتعلق بالت

بعد المراكز الصحية مثل ما هو الحال في عزبة بيت حانون و كان االقتراح بإنشاء مراكز صحية                  -

  .قريبة في األحياء الصغيرة على أن تكون مجانية و توفر األدوية بشكل مجاني أو شبه مجاني 

ركون عدم وفرة األدوية خاصة أدوية األطفال و خاصة منها أدوية الطفيليات و هنـا عـاد المـشا                  -

 .للتأكيد على الصرف الصحي

عدم وجود سيارات إسعاف و ضرورة وجودها لكل منطقة خاصة مناطق االحتكـاك و المنـاطق                 -

النائية مثل القرية البدوية على وجه الخصوص خصوصاً و أنه يمنع فيها التحرك مساء مـن قبـل                  

 .الجيش اإلسرائيلي بالمستوطنة المحاذية للقرية
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ة الفحوصات و اضطرار المرضى للتحول للمستشفيات األمر الذي يزيد من           عدم وجود أو عدم كفاي     -

نفقات و تعقيدات الحصول على الخدمات الصحية و كان االقتراح للتغلب على ذلك هو إنشاء مركز                

 .صحي للشمال يضم كافة الفحوصات و التحاليل و أن يكون أيضاً مجانياً أو شبه مجاني

للصحة اإلنجابية و تنظيم األسرة وهنا يجب أن ننوه العتقاد بعـض            إيجاد برامج متكاملة و سليمة       -

عدم ضرورة ذلك بسبب اعتقادهم أن هذه الوسائل غير صحية و للموافقـة علـى               " 2" المشاركين  

المقترح أصر المشاركان على ضرورة اتباع الوسائل الطبيعية لتنظيم األسرة و عدم اللجوء لألدوية              

 .الضارة على حد تعبيرهما

إعطاء سكان المناطق الخطرة دورات في اإلسعاف األولي و لكن المشاركين من السباب اعترضوا               -

بمبرر أن العديد من الناس حصلوا على مثل هذه الدورات و أن الحاجة هـي للمعـدات الطبيـة و                    

في هذه المنـاطق عنـد أوقـات        ) إقامتها( اقترحوا ضرورة وجود عيادات طبية متنقلة يتم نصبها       

 .التوتر

ارتفاع نفقات العمليات الجراحية و صعوبة التحويل للخارج أحياناً إال أنه تم التأكيـد أن الدراسـة                  -

تناقش دور المؤسسات األهلية و تسعي للحصول علـى مقترحـات ذات عالقـة بـذلك فـاقترح                  

 المشاركون أن تتبنى المشافي األهلية تغطية نفقات العمليات التي تتم للفقراء فيهـا بحيـث تخفـف                

 .العبء عنهم

  القطاع الزراعي

تلخصت المشكالت في التسويق و ارتفاع تكاليف الزراعة و كانت المقترحات في ظل دور المؤسسات 

  :األهلية كالتالي

مساعدة المزارعين بالمواد الخام مثل األشتال و بالستيك الحمامات الزراعية و المـواد الكيماويـة                -

  لخفض تكاليف اإلنتاج الزراعي

 رك الزراعيةحفر الب -

 .إنشاء مزارع لتربية الحيوانات لالستفادة منها من ناحية و االستفادة من سمادها من ناحية ثانية -

اعادة انـتج الـسماد مـن المخلفـات     ( االستفادة من مخلفات الزراعة من خالل مشروع الكمبوس       -

 )الزراعية

عية لتـصدرها أو تـسوقها      إذا قدرت المؤسسة على حد تعبير المزارع أن تشتري المحاصيل الزرا           -

 .بمعرفتها بحيث تحل مشكلة التسويق

لم يتطرق المزارعون لحاجتهم الكتساب خبرة جديدة و عندما طرح ذلك من قبل أحد الشباب : مالحظة

  .أيده المزارعون لكنهم لم يعبروه أولوية بقدر ما سبق
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  1دراسة حالة رقم 

  .ل عن العملعاط/  ابن و ابنة16/  سنة47/ خليل عطية حمدان 

  :خلفية عامة

في أقصى شمال محافظة شمال غزة و يتألف من غرفتين واحدة منهم أسـمنتية              ) أبو لؤي (يقع بيت السيد خليل   

و الثانية مسقوفة باألسبست و حمام و مطبخ و ممر ضيق أمام باب المنزل به حوض أسمنتي كبير به ماء و                     

  .ميكة من الطحالب الخضراءأرض الحوض ال يمكن رؤيتها ألنها مغطاة بطبقة س

أما الحمام فهو خالي من األدوات الصحية فيماعدا تواليت أرضي في الركن األيسر و ماسورة مياه في الركن                  

 علب صغيرة تحتوي 5-4 كيس دقيق و  2األيمن و المطبخ يكاد يخلو من كل شيء و يوجد به فرن صغير و               

  .على ملح و شاي و سكر و وعاء طهي كبير واحد

  

 سنة عن نفسه قبل الزواج بأنه لم يدخل المدرسة و اتجه للعمل             18تحدث أبو لؤي المتزوج من ابنة عمه منذ         ي

 سنة في قطاعي الزراعة و البنـاء و كـان دخلـه             15و هو في سن     ) تهريب(في إسرائيل بشكل غير رسمي    

 سـنوات بنـى     3 لمدة   محدود جدا على حد قوله بحيث كان ينفق كل دخله ثم عمل بتصريح في قطاع البناء               

بعدها منزله األول و هو غرفة واحدة على أرض قام بشرائها بعد عمله المنتظم و كان في ذلك الوقت في سن                     

 ثم بعد بناء المنزل تزوج من ابنة عمه ويجدر هنا أن ننوه أنه سرد في السياق أنه لم يكن ينوي الـزواج                       26

ذلك الوقت كما قال و من بعد الزواج أصـبح الزوجـان            أصالً و ذلك ألنه لم يكن يحب أن يربطه شيء في            

  .يستقبلون كل سنة مولود جديد

  

أول لما كنت في إسرائيل كنت قادر علـيهم بالعافيـة           : و كيفية تأمينها قال أبو لؤي     و عن احتياجات األسرة     

ك تقريبـاً   بعدين في أول االنتفاضة األولى سحبوا التصريح مني و صرت أروح عن السلك على الشغل و هنا                

 وقعت عن البقوم و انكسر ظهري و المقاول مسألش فيه و ظليت بعدها أتحكـم و صـار ظهـري                     89في ال 

أحسن لكن مش زي أول و المقاول مرضيش يرجعني عنده و صرت أطلع عن السلك و انتش في الخضرة و                    

  .اللي بده أنقل معه حاجة من العمال أبو يوم يومين و بس 

 حالياً قال أبو لؤي و أم لؤي التي بالمناسبة كانت تستعد السـتقبال مولودهـا                ة األوالد و عن كيفية تلبية حاج    

و األسرة  , الطحين موجود من الوكالة و من الشئون و الباقي بتدبر مادام الطحين موجود              : السابع عشر قالوا    

  ن الوكالة  أكياس طحين ألنه االعتماد الرئيسي عليه و التموين زي ما بطلع م3تستهلك حوالي 

 التي لم يعرف أبو لؤي ما هي في البداية ثم عرفها بعـد أن ضـربنا          و عن االستفادة من المؤسسات األهلية     

و قللي واحد من العمـال أسـجل        ) خيمة اعتصام العمال    (أمثلة فقال أبو لؤي أنا بعرفش رحت على الخيمة          

 3الة في البلدية أنا و ابني و هو اخدوه          اسمي للبطالة و سجلته و مرجعتش سألت عنه وسجلت دورة في البط           

  .شهور و أنا مطلعليش و عند سؤاله ليش ما طلع قال عشان طلع البني 

 تقول أم لؤي أهل الخير مش ناسيننا و الجيران دايمـا بفقـدونا و عـن مـصاريف                   و عن باقي المصاريف   

 واحدة شنطة و مريول و هـم        البنات بروحن مع جارنا و والده و المدرسة صرفت لهم كل          : المدارس قالت   

  .في مدارس الوكالة بس المشكلة في طلبات الدفاتر والكتب و القالم لسه مجبناش لهم كل اللي الزم

  . ش تأتي كما أسلفنا من الجيران و األخوة 250و متوسط مصروف األسرة هو 

  :و عن حاجات األسرة الملحة كان أهمها هو
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اء و توفير مستلزمات المدارس و مصاريف مواصالت األوالد و          توفير الغذاء للعدد الكبير من األبن      •

  .حليب الطفل القادم و الطفل األصغر الذي يعاني من سوء التغذية كما وضح على معالم وجهه 

 تقيم أم لؤي الخدمات المقدمة لهم بأنها جيدة و يجدر هنا اإلشارة أن أم لؤي تعني خدمات الوكالـة                    •

دمات من المؤسسات األهلية و عند السؤال عن سبب عدم تلقي العائلة            و الحكومة و هي لم تتلقى خ      

لمثل هذه الخدمات أجابت أم لؤي و احنا أيش بدنا نروح نقول لهم احنا وضعنا مبين لو في إشـي                    

  .يساعدونا فيه كويس

فش أما أبو لؤي فقال هذه كلها جمعيات أي كالم اللي فيها رفيق له و ال قريب بطعمه و اللي زيي بعر

  .حد عشان حد يخدمني

 يقول أبو لؤي و كذلك لؤي أن الحاجة الماسة لهم هي توفير الشغل عشان عن الحاجات الحاليةو 

يقدروا يعيشوا و يتعلموا بقية األخوة و يقول لؤي يعني لو أبوي أو أنا مشتغلناش محدش من إخواني 

  .حيكمل تعليم 

ت طفلة منهم أنه البيت مش حلو و المية وسخة بـس             عن المنزل و المدارس أجاب     و عند سؤال األطفال   

عملناها عشان اليهود خفنا تنقطع المية و بنينا هدا الحوض هو مش نظيف لكن عشان المية متـنقطعش                  

و يجدر اإلشارة أن االبنة لم يسألها أحد عن المياه لكنها ركزت على اتساخ المياه بـشكل كبيـر و                    ( عنا

رة الحيطة خوفاً من االجتياح رغم أنها أنكرت خوفها من ذلك قائلـة             على القرب من المستوطنة و ضرو     

  )احنا بنخافش من اليهود بس عشان ميقطعوش عنا المية و الكهرباء

 يقول أبو لؤي أحنا مادين خط من دار جيراننا مهو جاري بكون ابن عم عن فواتير المياه و الكهرباءو 

  .واحدة أيام ما طلعت له البطالة في البلدية سنين دفع لْي مرة 3مرتي و المية لنا بيجي 

و عند سؤال أم لؤي عن العدد الكبير من األوالد قالت أنا وقفت سنة في االنتفاضة و هدا األخير إيجـة                     

بالغلط و يقول أبو لؤي أن المشكلة مش الوالد المشكلة الشغل لو ظل الحال ماشي و فيه شغل كان فـش                   

عـاد  , هم أو محاولة االستعانة بوسيلة لتنظيم األسرة ضحكت أم لؤي           مشكلة و عند سؤالهم عن استخدام     

  .أبو لؤي ليؤكد أن المشكلة في الشغل و ليست عدد األوالد

  : مخاوف األسرة

نفقـات المـدارس و الميـاه و        , حليب األطفـال  , األكل  ( تمثلت في عدم القدرة على تأمين األساسيات      

  . على مواصلة التعليم و الخوف من عدم قدرة األبناء) الكهرباء

  :و أن العائلة تفكر بالمستقبل بالشكل التالي

محاولة وجود شغل ألبو لؤي و لؤي و إعادة بناء سطح المنزل بعد ذلك و لؤي يفكر ببناء بيـت فـوق                      

  .بيتهم الحالي للزواج فيه في المستقبل
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  المقابالت الفردية

  4مقابلة رقم 

  عام40 - مخيم جباليا–لمرأة الفلسطينية  اتحاد لجان ا–ليلى قرموط / السيدة  –

  :رتبت السيدة ليلى االحتياجات كالتالي

البطالة و تقول بهذا الخصوص أنه يجب العمل على اإلنتاج بشكل دائم و ليس من خالل مشاريع البطالة                   –

وإعطاء العاطلين عن العمل أموال كأنها صدقات و لو تم توجيه هذه األموال في طرق أخـرى أفـضل                   

  .إنشاء جمعيات تعاونية مساهمة تقوم عليها فئة واعية من الناس األمناء و ذوي المعرفة: لمث

زراعة القمح و إنتاج الطحين يحد من البطالة في أهم القطاعات و يوفر عمل دائم و يحد مـن القلـق و                      

  كذلك إنتاج الزيوت و المعاصر , التوتر بسبب الظروف األمنية المتوترة 

  .ز يتم تسويق هذه المنتجات دولياً" خيزران تطريز , فخار, سيراميك " ية للنساء الصناعات اليدو

  منح العمال و المزارعين قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة كل حسب مهارته و مجال عمله

الزراعة و تبرر ذلك بأنها مصدر دخل رئيسي لمعظم العائالت بمحافظة الشمال و أن دعم هذا القطـاع                   –

* اقي القطاعات في المحافظة ويستفيد منه عدد كبير و ترى وسائل الدعم المناسبة فـي                من شأنه دعم ب   

استصالح األراضي و منح قطع منها لصغار المزارعين أو تأجير األرض عبر مؤسـسة أهليـة مـن                  

تربيـة  , زراعـة القمـح   , الحكومة و من ثم تأجيرها للمزارعين الستصالحها و على عقود طويلة المدة           

 و صناعة األعالف محلياً بدل االستيراد الذي ال يعرف أحد ما هي الكيماويات التي تـستخدم                 الحيوانات

  .إرشاد المزارعين و الرقابة على الكيماويات المستخدمة في الزراعة, فيه

التعليم و تقول أن المشكلة العظمى في عدد الطالب الفصل الواحد و هذا يؤثر على كـل مـن الطالـب                      –

 إلى تراجع أداء المدرس و بالتالي تراجع تحصيل الطلبة و الحل بناء مدارس جديدة               والمدرس مما يؤدي  

, و فصول بالمدارس القائمة و خاصة في القرية البدوية و عزبة بيت حانون و خاصة مدارس للبنـات                   

ها الجامعات بها محسوبية و فئوية حزبية و هذه من المهم التعامل معها أما ما يتعلق بالرسوم فيجب خفض                 

و لكن هذا ليس دور المؤسسات األهلية و المشكلة ليست قاصرة على الشمال و مشكلة الـشمال الفعليـة                   

هي المواصالت و الحل توفير وسائل نقل  في معظم األوقات مجانية أو رخيصة لتغطي استهالك الوقود                 

 .فقط

 توفير جهاز و لو واحد فقط       توفير األدوية و  , الصحة و المهم لدى السيدة ليلى هو تأهيل الكادر الصحي          –

و تزويد المنـشآت الـصحية القائمـة    , لغسل الكلى ألن هذا يحد من مشقة المرضى في التوجه إلى غزة 

بالمعدات بدل من إنشاء مراكز جديدة بنفس اإلمكانيات الموجودة و المهم جداً كذلك هو إقامة مركز آخر                 

 .و هذا غير كافلرعاية المعاقين خاصة أنه أل يوجد سوى مركز واحد 

بحاجة إلى ندوات لكل الفئات و المهم هنا أن تعمل المؤسسات األهلية على الوصول              : التثقيف و التأهيل     –

إلى الناس الذين لم يصل لهم أحد بحيث ال نرى الوجوه نفسها في كل اللقاءات و الورش و فيه ناس مـا                      

 .حي على وجه الخصوصعندهم أي فكرة عما يحدث و الناس بحاجة أيضاً للتثقيف الص

تأمين المواد الغذائية لم يقع ضمن أولويات السيدة ليلى و هي ضد توزيع األغذية على األسر و تقول بدل                 –

ما يقدم للعائلة غذاء تقدم قيمته المالية و العائلة تستفيد منه بالطريقة التي ترى أنهـا مناسـبة و ممكـن                     

  .تساعدها على إنتاج دخل لها
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  2دراسة حالة رقم 

   بيت الهيا – منطقة المنشية – حارة الربايعة – خديجة عبد الوهاب –أرملة 

 3تسكن أم خالد منزل أسمنتي متوسط الحالة و التجهيز و هو منزل يملكه والد الـزوج المتـوفى قبـل           

ت و مصدر دخلهم الوحيد الثاب    ,  أكبرهم خالد في السنة النهائية من كلية الهندسة          9أعوام و عدد أبناءها     

 ش شهرياً و تتلقـى بعـض المـساعدات مـن            180هو الشئون االجتماعية حيث تحصل أم خالد على         

  .الجمعيات الخيرية التي توقفت عن ذلك منذ عام تقريباً

و تقول أم خالد أن قبل وفاة الزوج اعتادت األسرة على العيش في منزل العائلة و كان دخل األسرة جيد                    

قلت األسرة في بيت مستأجر قبل وفاته بمدة بسيطة إلى أن تتمكن مـن              و قد است  , من عمل الزوج كسائق   

بناء منزل خاص كما كان مخطط له و لكن القدر بوفاة الزوج حال دون ذلك مما اضطر األسرة للعودة                   

لنفس السكن و الذي بدا أنه ليس مرضياً ألم خالد و التي تقول أنه أيضاً بشكل مؤقت حتى تـتمكن مـن                

أخرى و لم ترغب أم خالد بالخوض بتفاصيل المسألة و كذلك لم نشأ الضغط باعتبار أن                االستقالل مرة   

  .ذلك ال يهم الدراسة الحالية

 ش شهرياً من الشئون و والد الزوج و األقارب و هذا المبلغ يـتم إنفاقـه                 300متوسط دخل األسرة هو     

 و هذين الجزأين األخيرين يستهلكوا       على الغذاء و مواصالت األبناء االثنين للجامعات و نفقات المدارس         

  .الجزء األكبر من المبلغ أما فواتير المياه و الكهرباء فيسددها والد الزوج مع نفقات المنزل اإلجمالية

و تعتبر أم خالد أن التعليم أهم شئ بالنسبة لها و للعائلة وتعلق آمالها بتحسن وضع العائلة على تخـرج                    

بكرة اهللا بفرجها بس    "  وظيفة و هذا ما يستدل عليه من قولها المتكرر           االبن من الجامعة وحصوله على    

  .و المقصود بها السنة الباقية لتخرج االبن األكبر" هالسنة تمر

من الرسـوم و    % 50و عن رسوم الجامعات تقول أم خالد أن ابنها من المتفوقين و يحصل على خصم                

 نسبة اإلعفاء في حين غطي االبن األصغر الرسوم         السنة و بسبب التحاق األخ األصغر بالجامعة زادت       

و واضح أن التعليم هو قيمة هامة عنـد جميـع أفـراد    , من عمله مع مقاول صديق قبل موعد الدراسة    

أن إحنـا نكـون     "  سنوات ما أكثر ما تتمنـاه قالـت          8العائلة و الدليل أنه عند سؤال االبنة الصغرى         

  " .انا نظل شاطرين في المدرسة و المدرسات يحبونا" و أن ذلك يتأتي كما تقول " مبسوطين 

و عن سلة المشتروات الغذائية تقول أم خالد أنها تشتري فقط األجبان و الخضراوات و ذلك ألن الوكالة                  

كـيس  " دائماً و الشئون أحياناً توفر المواد الغذائية األساسية و المواد األساسية التي تستهلكها العائلة هي                

و "  علب صلـصة   4-3 كيلو جرام عدس و حوالي       3,  كيلو جرام رز     10, يلو جرام سكر   ك 20, طحين

  .المعلبات حسب الكمية التي يحصلون عليها كل مرة 

وعن خدمات المؤسسات األهلية تقول أم خالد أن كانت جمعية الصالح تعطينا مبالغ مش ثابتة و لكن لهم                  

أنـا  " عمل أم خالد أو إقامتها لمشروع صـغير قالـت           وعن إمكانية   .  سنة أو أكتر شوية بطلوا يعطونا     

  ."بقبلش لي أشتغل) والد الزوج(عمي, بعرفش المؤسسات و ال بعرف حد يمون عليهم و حتى لو عرفت

و عن مخاوف األسرة تعلقت بأن أكبر قلق أنهم ما يقدروا يعلموا البنات ألنه االبن الكبير قـرب ينهـي                    

ه االعتماد على نفسه بمعنى يشتغل و يدرس و لكن البنات لم ما تمكـن               و االبن األصغر بإمكان   , دراسته  

  .أخوهن يالقي شغلة كويسة مشكلة مش رح يقدر يصرف على تعليمهن

و عن نظرة العائلة للمستقبل فإنها كما أسلفنا تعلق األم اآلمال على وظيفة االبن المرجوة مستقبالُ و تقول                  

  .إيده و بشق مستقبلهبكرة كل واحد منهم بتصير شهادته في 


