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  فيذيالملخص التن
  

  منطقة المستهدفةال
نصافوط، والفندق، وكفر القف، وجي ،تتكون منطقة جورة عمرة من تجمع عنقودي لعدد من القرى تشمل تجمعات؛ حجة

وجيت وتجمعات أخرى. يتوسط هذا التجمع أربعة محافظات وهي قلقيلية،  ،ماتين، وفرعتا، وكفر قدوماوباقة الحطب، و 
ه التجمعات بنية تحتية من كهرباء وماء وطرق رئيسية، لكنها بنية ضعيفة نسبيًا ونابلس، وطولكرم، وسلفيت. تتوفر في هذ

  وغير كافية وبحاجة إلى تطوير.
  

  السياق السياسي
بمحافظة قلقيلية، بعد أن كانت تتبع لطولكرم في عهد االحتالل اإلسرائيلي. وتضم المنطقة  ألحقت منطقة جورة عمرة إدارياً 

ثمانية مجالس محلية (تم دمج فرعتا واماتين بمجلس واحد) وتقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي تجمعات تدار من قبل  ةتسع
لمحافظة قلقيلية  اإلستراتيجيةالخطة  اشتمالنسمة. وبالرغم من  21,500دونم فيما يقدر عدد السكان بحوالي  89,900

روع تسوية وتسجيل األراضي (باستثناء مثل مش -) عددًا من المشاريع الحيوية في منطقة جورة عمرة 2022 –2016(
ومشروع خط مياه ناقل ومحطة للمواصالت  ،ومشروع توسعة المخططات الهيكلية لكفر قدوم وكفر القف ،كفر القف)
إال أن تنفيذها يواجه العديد  -وبرنامج تأهيل الطرق الرابطة  ،ومشروع شبكة صرف صحي في جينصافوط ،والنقل العام

مساهمة  وضعفوسيطرة االحتالل على الموارد الطبيعية خاصة األرض والمياه،  ،ضعف التمويل ،من التحديات أهمها
  المشاريع.في هذه المجتمع المحلي 

  
شهدت محافظة قلقيلية عموما نشاطًا استيطانيًا مكثفا منذ سبعينات القرن الماضي، نتيجة الموقع االستراتيجي والحيوي 

تجمعات استيطانية، مصادرة مساحات واسعة من األراضي الزراعية الخصبة، وٕاقامة وقربها من الخط األخضر، وقد تم 
، باإلضافة إلى جدار الفصل العنصري مما أدى إلى تمزق التواصل الجغرافي في المنطقة. ومن أهم وطرق التفافية

وجينصافوط، وحجة  ،قفالمستوطنات في منطقة جورة عمرة وجوارها، تجمع كرنية شمرون الذي أقيم على أراضي كفر ال
وتجمع كدوميم الذي  ،ودير استيا ،وجينصافوط ،ودير استيا. ومستوطنة عمونوئيل والتي أقيمت على أراضي قرية اماتين

قدوميم، جفعات جلعاد،  هاستيطانية مثل معالي أحياءوجيت وقوصين، وتضم عدة  ،يجثم على أراضي قرية كفر قدوم
  ات المركزية.جفعات هديغل، كدوميم تصفون، جفع

  
  الوضع االقتصادي

، حيث تتميز بوجود مصانع في قطاعات مختلفة أهمها: طقة نشطة نسبيًا حرفيًا وصناعياً تعتبر منطقة جورة عمرة من
صناعة الموبيليا واألثاث، وورش الخياطة، والفرشات األسفنجية، واألعالف وغيرها. وتنتشر أغلب هذه المشاريع في ثالثة 

وحجة. غالبية أصحاب المشاريع من خارج المنطقة (من الخليل، ومحافظة قلقيلية،  ،وكفر القف ،فندقتجمعات هي: ال
في ونابلس، والفارعة) كما أن نسبة كبيرة من العاملين بالمصانع أيضًا من خارج المنطقة. ويعود السبب في إنشاء مشاريع 

ضافة إلى قربها من المعابر وسهولة وصول المواد الخام اعتمادها على الزبائن من داخل الخط األخضر، إ إلىالمنطقة 
إليها، ونقل المنتجات من وٕالى داخل الخط األخضر بتكلفة منخفضة، وانخفاض تكاليف الـتأسيس خاصة األرض والبناء. 

اعة تشكل غالبية األراضي الزراعية المستغلة في جورة عمرة مزروعة بالزيتون، ووفق تقديرات المصادر المحلية فإن الزر 
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% من األسر المقيمة في هذه التجمعات، كما تمثل الزراعة مصدر دخل جزئي لقسم من 10مصدر دخل رئيسي لحوالي 
لزراعة المروية بسبب عدم توفر مياه الري المنطقة لوتفتقر ، السكان. وتعتمد الزراعة بصورة أساسية على مياه األمطار

لرئيسي في كافة التجمعات، إضافة إلى محاصيل حقلية يتم إنتاجها بأسعار منخفضة. ويعتبر الزيتون المحصول ا
 ،من جهة أخرىرسنة قوالاستخدامها في تربية الحيوانات كالشعير  وأيضاً  ،كالقمح من جهة ،لالستهالك المنزلي والمحلي

إال أن اإلنتاج النباتي  كما يعتمد بعض األهالي على إنتاج الخضار في الحدائق المنزلية (البندورة، والفقوس، والكوسا)،
مزرعة نعمان  ،تحتضن جورة عمرة عدة مشاريع لتربية الثروة الحيوانية أهمها باستثناء الزيتون ليس للتبادل التجاري.

  وعدد من مزارع الدجاج الالحم والبياض.   ،والمزرعة الفلسطينية لألبقار (في قرية حجة) ،النموذجية
  

 ،وخصوصًا في مجال تطوير القطاع الزراعي ،دد من المؤسسات الدولية والتنمويةتحظى منطقة جورة عمرة باهتمام ع
مم وبرنامج األ ،الزراعية واإلغاثة ،والبنية التحتية، حيث نفذ خالل السنوات األخيرة عدد من المؤسسات (مثل اوكسفام

 ،السكانية مثل شق وتعبيد طرق وغيرها) عددًا من المشاريع في التجمعات ،واإلغاثة اإلسالمية ،اإلنمائيالمتحدة 
  وتركيب خاليا شمسية.  ،حفر آبار لتجميع المياه ،ستصالح وتأهيل اراضي زراعيةا
  

  احتياجات التنمية
المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في جورة عمرة ، فجميع القرى (باستثناء حجة)  من أبرز مشكلة الصرف الصحيتعتبر 

لحل هذه المشكلة  .لتي تؤثر سلبًا على المياه الجوفية، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة النضحتعتمد على الحفر االمتصاصية ا
يجب إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية للمياه العادمة لكافة القرى. بالنظر إلى الموقع الجغرافي للقرى والمسافة 

خرى للربط بين جينصافوط والفندق وباقة بينها، يمكن إنشاء شبكة لكل من اماتين وفرعتا وكفر قدوم وجيت، وشبكة أ
  الحطب وكفر القف وحجة.  

  
 ،والصناعية ،الزراعية ،ازدهار كافة القطاعات االقتصاديةالمساهمة في إن توفير المياه من شأنه إحياء المنطقة و 

عمرة، باإلضافة إلى والخدماتية. هناك دراسات أولية حول مشروع إنشاء خط مياه لنقل المياه من قرية جيوس لقرى جورة 
شيكل.  10,000ن يساهم كل مجلس قروي من تجمعات جورة عمرة بمبلغ أكوب، على  5,000بناء خزان مياه بسعة 

سيخدم تنفيذ هذا المشروع جميع قرى جورة عمرة، وبالتالي سوف يساهم في تطوير الزراعة، وخاصة المروية، في هذه 
لمياه من مدينة قلقيلية لهذه القرى، نظرًا لوجود كمية فائضة من المياه في قلقيلية القرى. وهناك بديل آخر يتمثل بخط ناقل ل

شيكل للكوب). كما يوجد آبار ارتوازية في  1سعر كوب المياه فيها (اقل من انخفاض عن احتياجات سكانها باإلضافة إلى 
 للحصول على المياه.   المنطقة منذ العهد األردني، فمن الممكن تجديد ترخيص هذه اآلبار وتأهيلها

  
تستفيد تجمعات اماتين/فرعتا وحجة وجينصافوط وكفر قدوم من وجود عدد من المؤسسات القاعدية التي تساهم في تعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية فيها (مثل جمعية اماتين التعاونية، ونادي شباب اماتين الرياضي، وجمعية الوحدة 

تين، وجمعية حجة الخيرية، ونادي حجة الرياضي، وجمعية النماء للمرأة الريفية في حجة، ونادي شباب الخيرية في اما
جينصافوط، وجمعية جينصافوط الزراعية، وجمعية كفر قدوم النسوية الخيرية، ونادي كفر قدوم الرياضي) وتوفير أنشطة 

 وجيت لوجود مؤسسات مجتمعية. ،وباقة الحطب ،دقورياضية للسكان. بينما تفتقر تجمعات الفن ،واجتماعية ،ثقافية
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تفتقران لوجود عيادة صحية  ،وكفر القف ،وبالرغم من وجود عيادات صحية في معظم التجمعات، إال أن تجمعات الفندق
السكان للذهاب إلى المدن المجاورة للعالج وخاصة في الحاالت  يجبرحكومية يتواجد فيها األطباء بشكل دائم، مما 

هناك حاجة أيضًا إلى تأهيل وتعبيد طرق زراعية تربط بين القرى في التجمع. وتمثل المنطقة الحرفية مسألة  ارئة.الط
  هامة، وعلى الرغم من خطة المحافظة التي تشير إلى إمكانية إقامة منطقة صناعية في شمال قرية النبي الياس.

 
  منتدى التنمية المحلية

ة الحكم المحلي للعمل وفق مبدأ الالمركزية في تطوير التنمية االقتصادية ر اينية ووز في إطار توجهات الحكومة الفلسط
، وٕانشاء منتدى تنمية بالمنطقةالمحلية، جاءت المبادرة للعمل على مأسسة عملية التخطيط وتنفيذ التنمية المحلية الخاصة 

فة إلى تأسيس وحدة التنمية االقتصادية المحلية (وقد يمتد ليشمل مناطق أخرى)، إضا جورة عمرةاالقتصاد المحلي لمنطقة 
كجزء من بنية هيئات الحكم المحلي. يقوم المنتدى بدور التخطيط التنموي على مستوى المنطقة التنموية ومتابعة التنفيذ 

تابعة الفنية واالهتمام بأمور المشاريع واالستثمارات القائمة أو المستقبلية ويتخذ توصيات توجيهية ويكون مسؤوًال عن الم
والمهنية لوحدة التنمية االقتصادية التابعة لمجلس الخدمات المشترك أو لمجموعة المجالس القروية والبلديات في المناطق 

من منتدى التنمية المحلية ومن قبل  المستهدفة. أما وحدة التنمية االقتصادية فتقوم بالدور التنفيذي لمتابعة الخطط المقترحة
محلي، بحيث يكون هناك تواءم بين خطط الهيئات المحلية وتوجيهات منتدى التنمية، على أن تكون وحدة هيئات الحكم ال

التنمية تابعة إداريًا وهيكليًا لمجلس الخدمات المشترك، أو ضمن اتفاق هيئات الحكم المحلي في حالة عدم وجود مجلس 
  خدمات فعال.
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 مقدمة

 
كومية في تسيير عملية التنمية االقتصادية في أجـزاء عديـدة مـن العـالم. وقـد وجـد ذلـك هناك توجه متزايد نحو الالمركزية الح

قـرارات رسـمية بخصـوص دراسـة  وٕاصـدارها هابشكل واضح في مشـاوراتتجلى اهتمامها  الذي صداه لدى الحكومة الفلسطينية
لوحــدات المحليــة فــي التخطــيط للتنميــة بــر لاألقـاليم وٕاعــادة هيكلتهــا؛ علــى أســاس التوجــه نحــو التنميــة المحليــة وٕاعطــاء دور أك

 اإلنمـائيالمتحـدة  األمـممسـعى برنـامج  يـأتيضـمن هـذا السـياق بعد أن كان دورها محدودًا بتقديم الخدمات فقـط.  1المحلية،
(UNDP)  يم معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) القيـام بتصـمتكليفه و المحلية تعزيز التنمية االقتصادية ل

تنمية االقتصاد المحلي لمجموعة من التجمعـات فـي محافظـات قلقيليـة ل خارطةٕاعداد منهجية بحثية خاصة بالتنمية المحلية و 
فقــد تــم تشــخيص الواقــع االقتصــادي وٕاعــداد تقريــر شـــامل التنميــة لتطــوير خطــط  أولــىكمرحلــة . الشــرقية وطوبــاس والقــدس

فـي محافظـة قلقيليـة  جــورة عمــرةهـذا التقريـر المخصـص لقـرى تجمـع  .مـعوالمـوارد االقتصـادية فـي كـل تج األوضـاعيلخص 
 وٕابــرازاالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  اإلمكانيــات يتضــمنرســم خريطــة اقتصــادية لمجموعــة القــرى هــذه بمــا يشــمل علــى 

ى تحديد أولي الحتياجـات تطـوير هذا باإلضافة إل. فيها اإلمكانات المتاحة وآفاق االستثمار والتنمية االقتصادية واالجتماعية
التحليــل ودراســة الواقــع ووضــع اســتراتيجيات عمــل تســعى إلــى تحفيــز البيئــة االقتصــاد المحلــي وذلــك تمهيــدًا الســتكمال عمليــة 

يتضـمن المشـروع كـذلك االستثمارية وتنمية االقتصاد المحلي وتمكينه من تحقيق األهداف والنتائج االقتصادية المخطط لهـا. 
 ألطراف ذات العالقة واإلطار التنظيمي الذي سيتولى مسؤولية متابعة تنفيذ خطة التنمية المحلية.تحديد ا

  
إعطاء دور أساسي وأكبر لوحدات الحكم المحلي في عملية  نحولتنمية االقتصادية يعزز التوجهات الوطنية ل خارطةإن مسعى تطوير 

ع والحاجات األساسية المطلوبة للنهوض بالتجمع السكاني. كما أن هذا الدور التخطيط والتنفيذ والترويج، وتحديد أولويات المشاري
مقترن بالشركاء األساسيين والفاعلين الرئيسيين في االقتصاد المحلي من خالل تأسيس الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات 

  المجتمع المدني لبلوغ هدف التنمية االقتصادية واالجتماعية المحلية.

                                                      
، حدد الدور والمسؤوليات والصالحيات للوحدات المحلية (بلديات مجالس قروية)، وكان لها دور محدود في تنمية 1997) لعام 1رقم ( الحكم المحلي قانون   1

 النشاطات االقتصادية ومقتصر على أن تكون موزع أو مزود لخدمات المياه والكهرباء، وبعض خدمات البنية التحتية.
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  منهجية إعداد التقريرول: الفصل األ 
 

تحليـل لـى إباالسـتناد إلـى منهجيـة عمـل اسـتندت ادية المحليـة لتجمعـات جـورة عمـرة االقتصـالمـوارد تم إعداد تقريـر تشـخيص 
والدراســات والتقــارير ذات العالقــة  اتوذلــك مــن خــالل مراجعــة الوثــائق المتعلقــة بالتجمعــ لهــذه التجمعــاتالواقــع االقتصــادي 

إجـــراء مقـــابالت ميدانيـــة وجمـــع المعلومـــات التفصـــيلية علـــى مســـتوى القطاعـــات  إلـــى باإلضـــافة ،التنميـــة المحليـــةباالقتصـــاد و 
 المختلفة فيها وذلك ضمن المراحل األساسية على النحو التالي:

  
 والبيانات ذات الصلةمراجعة الوثائق  .1

ة المختلفة، ومن أهم الوثائق التـي تـم مراجعتهـا المتوفرة المرتبطة بالقطاعات التنموي واإلحصائياتتمت مراجعة الوثائق 
 .الفلسطيني، ومنشورات مختلفة حول التجمعات وقطاعاتها التنموية لإلحصاءتقارير ومنشورات من الجهاز المركزي 

 
  لقاءات ميدانية مع المؤسسات المحلية .2

 رأسفاء معلومــات تفصــيلية حــول تــم عقــد مقــابالت مــع المجــالس المحليــة والقرويــة والمجــالس المشــتركة، حيــث تــم اســتي
 إجـــراء، كـــم تـــم اإلقليميـــةالمـــال الفيزيـــائي والطبيعـــي والبشـــري واالجتمـــاعي والمـــالي فـــي التجمـــع وعالقاتهـــا االقتصـــادية 

مقـــابالت مـــع المؤسســــات المحليـــة مــــن تعاونيـــات وجمعيــــات ومراكـــز نســــوية وشـــبابية وغيرهــــا وذلـــك مــــن اجـــل تــــدقيق 
الجهـود التنمويـة  إطـارتتكامـل فـي  أنالمصادر وتقييم القدرات المؤسساتية التي يمكن  من مختلف المستوفاةالمعلومات 
 المشتركة.

  
  ضمن مجموعات العمل البؤرية عقد لقاءات .3

، ة...)أمــر و شــباب، و عقــد جلســات نقــاش بؤريــة مــع ممثلــي القطاعــات االجتماعيــة المختلفــة (هيئــات ومؤسســات محليــة، 
الخــاص والمجتمــع المحلـي. حيــث تـم خــالل تلــك اللقـاءات تســليط الضـوء علــى واقــع ممثلـين عــن القطـاع  إلــىباإلضـافة 

تحليل واقع مختلف الفئات المهمشة فيمـا يتعلـق بـالتمكين  إلى باإلضافةالقطاعات االقتصادية وتحديات التنمية المحلية 
 االقتصادي والمشاركة بالقوى العاملة وغيره.

  
  حليإعداد تقرير تشخيص واقع االقتصاد الم .4

تـــم  ،بعــد اســـتكمال كافــة البيانـــات وجمــع المعلومـــات التفصــيلية التـــي تتعلــق بتشـــخيص وتحليــل واقـــع االقتصــاد المحلـــي
االقتصـادية للمنطقـة، -تقييم أداء القطاعات االقتصادية المحلية، والخصـائص االجتماعيـةإلى صياغة التقرير باالستناد 

 واألداءتحليـل القـدرة التنافسـية  إلـى باإلضافة ،ل والتحديات ذات العالقةوتحليل طبيعة الموارد المتاحة والفرص والمشاك
شـــأنه أن يـــوفر ) للمنطقـــة، األمـــر الـــذي مـــن Socioeconomicsاالقتصـــادية (-الخصـــائص االجتماعيـــةو االقتصـــادي 

  .أرضية معلوماتية تمهيدًا إلعداد خطة التنمية االقتصادية
 

  وأهدافهاالتنمية االقتصادية المحلية   .5
هناك تعريفات مختلفة لهذا المفهوم، ولكن مجموعة التنمية المحلية في وزارة الحكم المحلي والخبراء قد أجمعوا على 

لبناء القدرة االقتصادية  راتيجيةاإلستنظومة العمليات واإلجراءات تعريف محلي لها، والذي يمكن تلخيصه بما يلي: "م
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لتحريك وتفعيل المصادر المحلية المتاحة لتحسين مستقبلها ية إستراتيجلمنطقة محلية من خالل عملية تخطيط 
. وهذا يعني بالضرورة خلق "االقتصادي وتحسين جودة الحياة للجميع من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية

د بشرية بيئة اقتصادية تنموية مستدامة وقابلة للتطوير للمناطق المحلية ضمن ما هو متاح في كل منطقة من موار 
 ،االقتصادو التخطيط الهيكلي، منها تتضمن عملية التنمية المحلية عدة مجاالت،  2وغير بشرية. بحسب البنك الدولي

تحسين البنية التحتية، وتطوير قطاع و التخطيط البيئي، و إضافة إلى حقول أخرى، مثل؛ تنمية األعمال،  ،والتسويق
ن التنمية االقتصادية المحلية تتعلق بعمل المجتمعات المحلية إلدولي فالعقارات، والتمويل. وعليه بالنسبة للبنك ا

باستمرار لتحسين المناخ االستثماري وبيئة األعمال الخاصة بها، لزيادة تنافسيتها وخلق فرص عمل وتحسين مستوى 
  .الدخل

  
وذلـك مـن أجـل تحسـين  للتجمـعية يتمثل هدف التنمية االقتصادية في دعم البيئة االستثمارية وتعزيز المقدرات االقتصاد

حيــث تتطلــب التنميــة االقتصــادية المحليــة  .الواقــع االقتصــادي وزيــادة فــرص االســتثمار ومســتوى المعيشــة والــدخل العــام
تسـاهم فـي تنشـيط الواقـع االقتصـادي وتعـزز مـن فـرص  ةخطـة تطـوير اسـتثماري وٕاعـداددراسة الواقـع االقتصـادي  إعادة

القطـاع الحكـومي والخـاص باإلضـافة إلـى المجتمـع المحلـي وبمـا يسـاهم فـي تحقيـق مسـتويات  التكامل والتعاون مـا بـين
تسـهم عمليـة  أنمتقدمة من النمو االقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للسكان. لذا مـن المتوقـع 

  التالية: األهدافتطوير االقتصاد المحلي في تحقيق 
 

 .وأدائهاموية االقتصادية تحليل واقع القطاعات التن  . 1
 .بناء المناخ االستثماري المالئم للمشاريع المحلية من خالل االستثمار في البنية التحتية وتحسين البيئة القانونية  . 2
  .التنافسيةلقطاعات المختلفة باالعتماد على الميزة لرفع القدرة التنافسية   . 3
  والفعالية. ،والكفاءة ،زيادة اإلنتاجيةالنظام المؤسساتي، و  دعمو تطوير القوة العاملة، و االستثمار في التعليم،   . 4
  خلق فرص عمل جديدة.  . 5
 .دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وتشجيع تشكيل منشآت جديدة بحسب البيئة والموارد والسوق المحلي  . 6
 الفئات األقل حظًا. استهدافتحسين مستويات الدخل العام ومحاربة الفقر والبطالة و   . 7
تنموية تكاملية لعدد من التجمعات العنقودية ضمن نطاق تراكم الموارد وزيادة الفرص والجدوى أطر  تأسيسعم د  . 8

 باقتصاديات الحجم. المترابطة
  

  
  

                                                      
2 http://go.worldbank.org/EA784ZB3F0 
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  خارطة جورة عمرة
  

  
  نبذة عن
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  : نبذة عن تجمعات جورة عمرةالثانيالفصل 
 


	 و�����إ 2-1���  

  

  الموقع والحدود .1
كم غرب  14، وكم (أفقيا) إلى الشرق من مدينة قلقيلية 19تخوم الساحل الفلسطيني على بعد  وفرعتا علىماتين إتقع   

الطريق الرئيسي الرابط بين قلقيلية ونابلس، وهي جزء من تجمع عنقودي يشمل كفر  عنكم  1.5تبعد و مدينة نابلس، 
  ن التجمعات.القف، وجينصافوط، والفندق، وحجة، وباقة الحطب، وكفر قدوم، وجيت وغيرها م

  
. حيث تبلغ المساحة ماتينإمجلس قروي سمي تم دمج تجمع فرعتا مع اماتين ضمن مجلس قروي واحد  2012منذ العام   

كم مساحة  2وماتين إكم مساحة  12( )ج(و )ب(كم مربع تشمل المناطق المصنفة  14اإلجمالية للتجمعين حوالي 
دونم، وتم تقسيم المخطط على النحو التالي:  3500قدر مساحته بـ إعداد مخطط هيكلي جديد ت فرعتا)، ويتم حالياً 
دونم) إال أن المخطط لم يشمل تخصيص مناطق زراعية و/أو  7كم، حدائق  1.5كم، طرق  3(مساحات سكنية 

  صناعية.
 

ملم، أما  600ا حوالي ممترًا فوق سطح البحر ويبلغ المعدل السنوي لألمطار فيه 518-432يقع التجمعين على ارتفاع   
  3.%61درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  16معدل درجات الحرارة فيصل إلى 

  

 .من الجنوب دير استيا ومن الشمال كفر قدوم ومن الشرق تل ومن الغرب الفندق ين: يحد التجمعحدود التجمعين  
الشمال ومن ، االستيطانيةن الشرق بؤرة جلعاد بثالث مستوطنات: من الجنوب مستوطنة عمونئيل، وم نامحاط ناوالتجمع

  مستوطنة قدوميم.
  

دونم، حيث تم إقامة مستوطنات  4,000حوالي بماتين وفرعتا إمن أراضي االحتالل  هاصادر تي وتقدر مساحة األراضي ال  
لجنوبية بين تم بناء جدار عازل من الجهة ا 2006وفي عام  .مصادرة مصادر المياه من الحوض الخلفيتم و  ،صناعية
  كم. 1,5ومستوطنة عمونئيل بطول  ينالتجمع

  

الزيتون والمحاصيل الزراعية، خاصة من  أشجار: حرق أهمهانتهاكات واعتداءات من المستوطنين، ال ناويتعرض التجمع  
  .االستيطانيةمستوطني بؤرة جلعاد 

  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2
، وحســب تقــديرات الجهــاز المركــزي 2007نســمة وفقــًا لتعــداد الســكان عــام  2,993وفرعتــا مــاتين إبلــغ عــدد ســكان تجمعــي   

نسـمة فـي حـين يتوقـع أن يصـل عـدد الســكان  3,772يبلـغ  2016لإلحصـاء الفلسـطيني فـإن عـدد سـكان القـريتين فـي العـام 
  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045نسمة في العام  7,272إلى حوالي 

  
  

                                                      
 .2013أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية    3
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  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016وفرعتا في سنة  سكان اماتين: )1(جدول 
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 5,732 5,181 4,659 4,169 3,712 3,288 2973 2359 أماتين عدد السكان (نسمة)
 1,274 1,131 975 837 717 611 541 433 أماتين - األسرعدد 

 1,540 1,392 1,252 1,120 998 884 799 634 افرعت عدد السكان (نسمة)
 342 304 262 225 193 164 145 101 فرعتا - األسرعدد 

  ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  
رض تحــديات التوســع فــي عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــ فــإن أعــالهكمــا يالحــظ مــن الجــدول   

  السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.ناء الب
  

، بينمــا بلــغ 2016للعــام الفلســطيني  إلحصــاءالمركــزي لجهــاز الأســرة وفــق تقــديرات  686فيمــا يتــوزع ســكان القــريتين علــى   
  سر المتوسطة. أن الطابع الغالب في المدينة هي األ رد. ويتضحف 5.5رة األسمعدل حجم 

  

ينتمــي غالبيـة ســكان القــريتين للفئــات العمريــة الفتيــة حيـث بلغــت نســبة األفــراد فــي عمــر مـن حيــث التركيــب العمــري لســكانها،   
حــوالي  ســنة )64-15ســن العمــل (ب% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان 35.3ســنة مــا يقــارب  15أقــل مــن 

  %.4.9%، وكبار السن 59.8
  

في % داخل فلسطين، خاصة إلى نابلس ورام اهللا، ويعود السبب الرئيسي 5فتقدر بحوالي  بالهجرة الداخليةعلق وفيما يت  
%، حيث يساهم 20حوالي  خارج الوطنن والمغتربذلك إلى توفر فرص عمل للشباب خاصة الخريجين. بينما يشكل 

  ية ألسرهم.تحويالت مال إلى إضافةالبعض في التبرع لمشاريع خيرية في التجمع 
 

% من األسر 10% مقابل 90بحوالي  نسبتهموتقدر  ياً سكنمكانًا وفيما يتعلق بملكية السكن في القرية، فغالبية األسر تملك   
انخفضت نسبة البطالة نسبة و بسبب الوضع االقتصادي الصعب. وبسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف الزواج  ةستأجر م

  ية.نسبة العزوب واتسعتالزواج، 
  

  ومستويات المعيشة األسردخل 
شيكل لغالبية األسر خاصة الموظفين والعمال  2,500بشكل عام  معدل دخل األسرةوفق مصادر المجلس القروي يبلغ 

من  ا% وغالبيته20شيكل حوالي  1,500عن  ايقل معدل دخلهالتي %، بينما تبلغ نسبة األسر 65ويشكلون ما نسبته 
 5,000%، وأعلى من 10حوالي شكل فتشيكل  5,000 –2,500ما بين ا األسر من فئة الدخل أمكبار السن واألرامل، 

  %. 5ما نسبته  فتشكلشيكل 
  

  التعليم والتدريب
  ثالث مدارس حكومية، وهي: ينيوجد في التجمع ،فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية

المستوى التعليمي من الصف األول حتى طالب/ة، و  290األساسية المختلطة: يبلغ عدد الطالب ماتين إمدرسة    -
 الصف الرابع.
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(توجيهي  طالب، من الصف الخامس حتى الصف الثاني عشر 300الثانوية للذكور: يبلغ عدد الطلبة ماتين إمدرسة    -
 .وٕاناثذكور  ة،مختلطهي صفوف علمي)، وصفوف الحادي عشر والثاني عشر 

طالبة، من الصف الخامس حتى الثاني عشر  280بحوالي  اتالطالبالثانوية: يقدر عدد ماتين إمدرسة بنات    -
 بناء صفوف جديدة. إلىحاجة هناك الصفوف و  كتظاظا(توجيهي أدبي)، وتعاني المدرسة من 

  

 لإلحصاءخريج، وحسب الجهاز المركزي  400هناك حوالي  نبأالمصادر المحلية تقدر ن إففيما يتعلق بالتعليم الجامعي، 
). ويمكن القول بأن نصف الحاصلين على فأكثرمن السكان يحملون مؤهالت علمية (دبلوم متوسط % 19 فإن الفلسطيني

% من اإلناث)، علما بأن النسبة األكبر من 50% من الذكور و50تعليم جامعي من اإلناث والنصف اآلخر من الذكور (
طالب/ة،  170بالجامعات بحوالي اإلناث يتخرجن من جامعة القدس المفتوحة، ويقدر عدد الطالب الذين يدرسون 

 بحافلةطالب وطالبة ينتقلون  100جامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة القدس المفتوحة التي تضم في غالبيتهم يدرسون 
طالب/ة يدرسون بجامعة القدس المفتوحة  30شيكل للمرة الواحدة. إضافة إلى  6جرة يومية أوب صباحًا ومساءً  ةخاص

في الخارج بقطر والجزائر يدرسون  طالب 10 وهناكطالب/ة يدرسون بالمعاهد والكليات المتوسطة،  30ن بقلقيلية، كما أ
  وروسيا.

  
مراكز مدينة نابلس، وبشكل  إلىلمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة الراغبين بالحصول على تدريب مهني  نايفتقر التجمع

. ويتلقى الشباب تدريبًا في مركز التدريب المهني خاصة الحاسوب خاص مركز العلوم والثقافة، حيث يتدربون على مهارات
  التجميل.فنون أعمال الخياطة و على في البالط والكهرباء. أما الشابات فغالبيتهن يتدربن 

شهور، وتتراوح الرسوم  4وتعتمد رسوم التدريب على نوعية التدريب ومدته الزمنية، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب 
  شيكل. 2,500 –شيكل  1,500يب المهني ما بين للتدر 

  

  الصحة
مختبر و يوجد بالتجمع عيادة صحية للرعاية األولية تتبع لوزارة الصحة الفلسطينية، تقدم خدمات األمومة والطفولة، 

 5ادة كشف طبي. وتعمل العي وخدمة دوية المتوفرة من الوزارة،لفحوصات السكري والدم، باإلضافة إلى صيدلية لصرف األ
  .أسبوعياً أيام  3 فيها الطبيبيناوب و أيام أسبوعيا، 

  
  العمالة

شخصًا يعملون في قطاعات  570تفيد تقديرات المجلس القروي بأن إجمالي العاملين في التجمع يصل إلى حوالي 
  مختلفة. 

. الغالبية العظمى تعمل في يةالقطاعات المهنية والحرف ثلث يعملون فيالحوالي و غالبية العاملين يعملون في قطاع البناء 
حيث تقدر نسبتهم بحوالي  ،الورش والمصانع والمزارع اإلسرائيلية داخل الخط األخضر بشكل غير منتظم وبدون تصاريح

 تتراوح( األخضرولعل محدودية قدرة االقتصاد المحلي على التشغيل وارتفاع األجور داخل الخط  .نصف القوى العاملة
) من أهم ذوي الخبرة ينللمشرف شيكل 500شيكل للعمال المبتدئين و 200بين  األخضرل الخط داخاليومية األجور 

داخل الخط األخضر. وغالبية العاملين في سوق العمل المحلي يعملون بدوام كامل،  إلىالعوامل لدفع القوى العاملة للتوجه 
غير  اً لين داخل الخط األخضر يواجهون ظروففي مؤسسات القطاع الحكومي، إال أن العامالذين يعملون خاصة أولئك 

  مستقرة مرتبطة بتأخر إصدار التصاريح أو بظروف التهريب واإلجراءات األمنية واإلغالق واألعياد.
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لعامالت فإن معظمهن موظفات بقطاع التعليم، إضافة إلى العمل في مشاغل الخياطة داخل للعدد المحدود من اوبالنسبة 
  التجمع.

  
  تية:ة التحيالبن .3

 الكهرباء: -
، وال 2010، حيث تم تجديدها عام ، ويعتبر وضع الشبكة جيد جداً اإلسرائيليةبشبكة الكهرباء القطرية  نايرتبط التجمع

% من السكان حيث يبلغ 100بالخدمة  االشتراككم، وتبلغ نسبة  20يوجد فاقد ملحوظ. يقدر طول الشبكة بحوالي 
 اشتراك 40اشتراك منزلي و 660منها  ،في فرعتا) 200وفي اماتين  500مشترك ( 700عدد المشتركين حوالي 

حرفية الخفيفة ومحالت االشتراكات الصناعية بشكل عشوائي داخل البلدة وتضم الصناعات التتوزع تجاري وصناعي. 
  .ةتجاري

  
 67,840 اماتين، 223,460كيلو واط ( 291,460 ستهالكاال، فقد بلغت كمية 2016وحسب فاتورة شهر حزيران 

 0.65، ويباع للمشترك بسعر طواغورة/كيلو أ 0,44شيكل، ويبلغ سعر شراء الكهرباء  ألف 129فرعتا) بقيمة 
في فصلي الصيف  شيكل. وتتساوى الكمية تقريباً  1الصناعي فيبلغ سعر الكيلو واط أما لالستهالك المنزلي والتجاري 

بـ لتدفئة بالشتاء. وتقدر الديون المتراكمة على المشتركين ا وأجهزةوالشتاء بسبب استخدام المكيفات في الصيف 
  على المساجد والمدارس.شيكل  130,000شيكل، و 70,000

  
 شيكل 300,000وبسبب تجميد عمل المجالس بسبب التحضير لالنتخابات المحلية بلغت الديون على المجلس 

  تسديدها مباشرة بعد تفعيل دور المجالس.وسيتم 
  

شركة توزيع كهرباء  إلىالكهرباء  خدمة إدارةنقل  إذا ما تممشاكل ال دث بعضتح أنلمجلس القروي يتوقع مندوب ا
عليه من الشركة القطرية (نقطة كفار  نمقارنة بما يحصال ينالكهرباء للتجمع خفض قدرة وكميةنتسالشمال، بحيث 

(باعتبارها قطاع خاص)  المتوقع قيام الشركةيحد من التنمية وتلبية احتياجات التطوير االقتصادي، ومن سسابا)، مما 
  قطع الكهرباء في حال التأخر عن دفع الفاتورة، بينما ال يستطيع االحتالل القيام بذلك.ب
  

الصناعية وذلك بحكم محدودية الطاقة الكهربائية المتوفرة، وهنا تبرز الحاجة  لألغراضيالحظ ارتفاع تكلفة الكهرباء 
لتلبية الطلب المستمر والمتزايد على الطاقة الكهربائية  ءالكهرباالتجمعين من باحتياجات لتوفير شبكة كهرباء تفي 

من  ليهالتجارية، والصناعية وبما يتناسب مع المخطط الهيكلي الجديد وما  يترتب عو السكنية،  االحتياجاتمختلف ل
ية والمستقبلية وتطوير متطلبات القريتين من تقييم تفصيلي للقدرة الكهربائية الحال إجراءيجب وعليه توسعة مستقبلية. 

تية دماوالخ اإلنتاجيةع القاعدة يلتوس الطاقة الالزمة لتأمينشبكات الضغط العالي والمنخفض والمحوالت المطلوبة 
  .زايدة باستمرارالمت

 

 المياه: -
ة من قبل المجلس القروي، ويتم إدارة الجباي كروت اإلسرائيلية المصدر الرئيسي للمياه في التجمعين،يتعد شركة م

ألف  1,200مليون دوالر ( 1,5بتكلفة تقدر بحوالي  2010كم، وتم تجديدها عام  20طول الشبكة بحوالي يقدر و 



 8

تضمن المشروع ي. و )دوالر مساهمة المجلس المحلي ألف 300واألولية الدولية،  اإلغاثةدوالر تمويل من مؤسسة 
كوب. وخط  50سعة ب خزاناتو حصان،  35كوب، ومضختين قوة  500ة إنش، وبناء حاووز سع 6خط ناقل  إنشاء

 االشتراك%، وتبلغ نسبة 5ال تتجاوز و راجع وشبكة داخلية لتوصيل المياه للمنازل. ولذلك فإن نسبة الفاقد منخفضة 
عدادات %، وال يوجد ديون متراكمة على المشتركين بسبب قيام المجلس باستبدال العدادات السابقة ب100بالخدمة 

  سنوات. 3دوالر منذ  60,000مسبقة الدفع بتكلفة بلغت 
  

كوب في فصل الشتاء، وتقدر  4,000كوب في فصل الصيف و 7,000ويقدر معدل االستهالك الشهري بحوالي 
جمع المياه  آباركوب، يتم تعويضها من خالل استخدام  5,500كمية النقص بالمياه في فصل الصيف بحوالي 

  تنكات خاصة. المنزلية وشراء
  

كوب، ويبلغ سعر  500كوب أما التجاري والصناعي فيقدر بحوالي  6,500 ويبلغ معدل االستهالك المنزلي شهرياً 
  كوب. 20شيكل ألكثر من  6كوب، و 20شيكل لغاية  4الكوب 

  

روع خط ناقل شيكل، ومش 200,000كم بتكلفة تقديرية  5وتتمثل احتياجات التجمع من المياه، بتوسيع الشبكة بطول 
واستخدامها في الري مما يشجع على االستثمار في القطاع  هامن قلقيلية للكفريات ومنها إلى منطقة جورة عمرة لنقل

راضي الزراعية وهناك وفرة فائضة من المياه في الزراعي واستصالح األراضي. حيث تتمتع القريتين بمساحات من األ
  في القطاع الزراعي. إنتاجيةطفرة  إحداثلخط الناقل قد يسهم في مدينة قلقيلية القريبة. حيث أن وجود ا

  

 النفايات الصلبة: -
حاوية،  150 ين. حيث يوجد بالتجمع .جمع النفايات من المنازلبلمجلس القروي لعربة جمع النفايات التابعة تقوم 

شيكل لكل أسرة، بينما تبلغ تكلفة  22الشهرية . وتبلغ رسوم الخدمة مرات أسبوعياً  3لجمع النفايات، وحاليا يتم جمعها 
  شيكل على المجلس المحلي. 25جمع النفايات ونقلها 

  

كحل  .حاليا يوجد أزمة بمجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة بالمحافظة، حيث تم حله ألسباب إدارية ومالية
إلى مكب نفايات عشوائي، ويدفع  مؤقت تم تكليف مجلس محلي حجة بنقل النفايات حيث يتم جمع النفايات وٕارسالها

  لمجلس حجة المحلي بدل خدمة جمع النفايات.شهريًا شيكل  12,570المجلس حوالي 
  

، ورميها ينالنفايات الصلبة، عدم نقل مخلفات اللحوم من مصانع تنظيف اللحوم بالتجمعالمتعلقة بومن أهم المشاكل 
هنالك نقص في و لنفايات في المكب. اال يتم معالجة أو فصل ا كم مما أدى إلى انتشار الروائح والحشرات. عشوائياً 

  وكذلك نقص في عدد عمال النظافة حيث يوجد عامل واحد حاليًا. ،حاوية 20الحاويات بحوالي 
  

 الصرف الصحي: -
دة منها: مشاكل دعألمر الذي أدى إلى ظهور مشاكل متمن عدم توفر شبكة للصرف الصحي، ا نايعاني التجمع

الجيران، وأيضا تلوث في التربة والمياه،  وأراضيمنازل  إلىبين الجيران بسبب تسرب المياه العادمة اجتماعية 
 الحفر ينويستخدم سكان التجمع إلى انتشار الحشرات والقوارض، وتكلفة النضح. إضافةوانتشار الروائح الكريهة، 

كوب، ويتم  5/شيكل 40يث تبلغ تكلفة النضح ، حمتصاصية للتخلص من المياه العادمة، ويتم نضحها مرة شهرياً اال
  .المحيطة للتجمعات السكانية عشوائيا في األراضي إلقائها
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إذا لم يتم التخلص منها بطريقة مناسبة، إذ أنها تنقل األمراض الخطيرة وتحتوي على مواد  تشكل المياه العادمة خطراً 
ع، لذا من الضروري أن يكون موضوع الصرف الصحي سامة ويمكن أن تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية وآبار الجم

للمياه العادمة في القريتين بل إن المياه العادمة ومعالجة التنمية المحلية. حيث ال يوجد خدمات تجميع  أجندةعلى 
  يهدد البيئة المحيطة. في جوف األراضي مماتتسرب 

  
في الشوارع مما يؤدي إلى تشويه القيمة الجمالية  جزء بسيط من المياه الرمادية (مياه الغسيل وبعض المحالت) تصب

شبكة صرف صحي  بإنشاء ينوتتمثل احتياجات التجمع السكان.صحة للمنطقة، باإلضافة إلى األثر السلبي على 
موافقة سلطات االحتالل، ويتم التباحث  إلىبحاجة  )ج(موقع المشروع في منطقة  أن إالومحطة تنقية للمياه العادمة، 

  تنفيذه يعتمد على توفير التمويل الالزم.  أن إالع سلطة المياه، حوله م
  

 النقل والمواصالت  -

 شبكة الطرق: -أ
غالبية المساكن، منها طرق رئيسية وطرق فرعية، والطرق الرئيسية تخدم شبكة طرق داخلية  ينيتوفر في التجمع

كم  15كم ( 22الفرعية فيقدر طولها بحوالي كم. أما الطرق  4ويقدر طولها بحوالي  ةحالتها جيدة وجميعها معبد
  كم غير معبد).  7ومعبد 

  

طرق  زراعية غير وهي بعدد من التجمعات المحيطة،  ينوهناك شبكة من الطرق غير المعبدة التي تربط التجمع
وقد كم.  3كم، وجت بطريق  2والفندق بطريق  ،كم 6معبدة تربط القريتين بعصيرة القبلية من خالل طريق طوله 

ساهم وصول المزارعين إلى أراضيهم ونقل المحاصيل الزراعية بين التجمعات، وأيضا على تسهيل ذلك ساعد 
إال أن عدم  موقع مهم يربط بين مجتمعات جنوب نابلس مع تجمعات جورة عمرة بقلقيلية. ينفي اعتبار التجمع

 إلحاق إلى أدىلمنتجات الكسارات مما بيئية بسبب استخدامها من الشاحنات الناقلة  أضرارتسبب بتعبيدها 
   تخريب الطرق الداخلية. إلى أدى ينمرورها من داخل التجمع أن إلى إضافةبأشجار الزيتون،  أضرار

  

كم  8 إضافةتم  الهيكليمن مشاريع لتطوير شبكة الطرق، فحسب المخطط  ينوفيما يتعلق باحتياجات التجمع
تعبيد طرق فرعية بطول  إلى إضافةوتأهيل وتعبيد الطرق الجديدة،  شقلمشروع  إلىكطرق جديدة، وهذا يحتاج 

  كم للمنازل الجديدة. 4
  

  المواصالت والمرور -ب

 ينتعمل على خط التجمع ة، كباقي تجمعات "جورة عمرة" مشكلة في توفر حافالت نقل عموميينيواجه التجمع
، وتقوم بتوصيل الركاب إلى ينالوصول إلى التجمعغير ملتزمة بفالحافالت حاليا ومركز مدينتي نابلس وقلقيلية، 

داخل  إلىالشارع الرئيسي في الفندق، ومن ثم يتم استخدام سيارات خاصة بعضها غير مرخص لنقل الركاب 
شيكل،  6.5 ينالراكب بين نابلس والتجمع أجرة. حيث تبلغ األهاليالنقل على  تكلفة، مما يزيد من ينالتجمع

  شيكل.  2.5 ينعومن الفندق الى التجم
ضعف رقابة الجهات الحكومية المختصة، كشرطة السير ووزارة المواصالت. وبرأي  إلىويعود السبب في ذلك 

  مما يسبب لهم خسائر مالية. األجرةالسائقين فإن السبب مرتبط بارتفاع التكلفة وانخفاض 
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 4فرعتا-مؤسسات قاعدية وبرامج تنموية في اماتين
من الموارد التنموية المتوفرة في منطقة  اً جزءوالمبادرات التي تستهدف التطوير االقتصادي واالجتماعي وجود البرامج يعتبر 

. ويمكن لمثل هذه البرامج اإلسهام في مجهود تنمية المنطقة عموما، وفي هذا الصدد نشير إلى وجود البرامج فرعتا-ماتينإ
  لمحلي:والجهات التالية التي تعمل في سياق تنمية المجتمع ا

  
 150د منها استفاتنفيذ مشروع دعم القطاع الزراعي، حيث نفذت شق طرق زراعية ب: تقوم المؤسسة اإلسالمية اإلغاثة - 

دونم.  25واستصالح أراضي زراعية بما ال يقل عن  األمطارلتجميع مياه  آباراستصالح وحفر  إلى إضافةمزارع، 
) والحدائق شتالأو بذور و ماكنة رش، و شبكة ري تنقيط، و مياه،  ناتخزا( للمرأةمشروع تمكين اقتصادي  إلى باإلضافة

 .)وأسمدةمواد و تنك مياه، و المنزلية (شيك حماية من الخنازير، 
 2,500مؤسسة أوكسفام التي تعمل مع الجمعية التعاونية لدعم المزارعين حيث تم من خالل دعم هذه المؤسسة تقليم  - 

بتوزيع الساللم على المؤسسة كما تقوم  لكل شجرة، وحفر آبار ارتوازية. شيكل 8شجرة زيتون ورشها بمبلغ رمزي 
المزارعين بأسعار رمزية، وتوفر لهم صناديق نقل ومفارش للزيتون، كما تنسق مع المجلس لشق وٕاصالح الطرق 

ية في كفر مصنع كامبوس للسماد العضوي تابع للجمعية التعاون بإقامةوقد ساعدت المؤسسة  الزراعية بشكل مستمر.
  .عبوش

) الذي قدم مساعدات إلقامة منشآت رياضية وتوفير خدمات مختلفة لقطاع UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( - 
 الشباب.

تعمل على تقديم مساعدة مادية للمتضررين "كبناء سالسل وتسييج األراضي وتركيب و مؤسسة اإلغاثة األولية الدولية،    -
بالتجمعات  للطوارئوتم تشكيل لجان محلية  .والمواد الزراعية"شتال باألدعم المزارعين  إلى إضافةحماية، ضاءات إ

  .5التي تتعرض العتداءات المستوطنين وتدريبهم وتوفير الخدمات اللوجستية المناسبة للقيام بمهامهم
  

اعدية التي يمكن تطويرها وفرعتا، فإنه يوجد عدد من المؤسسات القماتين إبالنسبة للمؤسسات القاعدية الموجودة في 
مراعاة حاجاتها ضمن خطط التطوير المستقبلية، ومن أهم المؤسسات ل ضرورةهناك ، و التنمويوٕاشراكها في المجهود 

  :  ينالموجودة في التجمع
 

، ويبلغ عدد أعضائها 1986: يوجد جمعية تعاونية واحدة في قرية إماتين، تأسست عام جمعية إماتين التعاونية   . 1
إناث). تعتبر جمعية إماتين التعاونية من أنجح الجمعيات على  6ذكرًا و 52وًا من كال الجنسين (عض 58

مستوى محافظة قلقيلية، حيث نشأت بمساهمات األعضاء وطورت نفسها حتى بلغت موازنتها السنوية أكثر من 
ن وكفر قدوم وكفر عبوش، أحد أعضاء جمعية االئتالف التي تشمل إماتيهي كما أن الجمعية  .ألف دينار 260

عضويتها في مجلس الزيت الفلسطيني واتحاد الجمعيات التعاونية العام. تركز التعاونية عملها على  إلىإضافة 
ألف شجرة)،  50ية مزروعة زيتون (ألف دونم من أراضي القر  12حيث أن  القطاع الزراعي ال سيما الزيتون،

 الحديثة توفير مخازن وفق المعايير إلى إضافةارعين بأسعار رمزية، وتمتلك التعاونية معصرة زيتون تخدم المز 
شيكل/كغم يكفل تخزينه ليحافظ على جودته لسنوات طويلة،  1لالحتفاظ بالزيت في مخزن مكيف مقابل 

باإلضافة إلى وجود مختبر لفحص الزيت. وتعمل الجمعية على مساعدة المزارعين في بيع منتجاتهم خارج البلدة 

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   4
 .األولية الدولية اإلغاثةن، مؤسسة تيين ميدانيتدنيا حشاش ونسيمة سويدان، منسقمقابلة     5
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شتال أار عالية نظرًا لجودة منتجاتهم. كما تعمل التعاونية على توفير مساعدات للمزارعين مثل توزيع وبأسع
رش بالمبيدات بالتعاون مع المؤسسات التنموية الداعمة. التقليم و المن ناحية  باألشجارزيتون جديدة واالعتناء 

قوالب جفت ووحدة تعبئة للزيت،  إلنتاجأكثر، لثروة الزيتون والتقدم أكثر ف األمثلوتسعى الجمعية لالستغالل 
مالي وتوفير نقل للزيتون من وٕالى خارج القرية، ولكنها بحاجة إلى قطعة أرض مناسبة لعمل المصنع ودعم 

في الحياة االجتماعية، فقد  اً كبير  اً وباإلضافة إلى األنشطة الزراعية، تمارس الجمعية دور  لشراء وسيلة نقل حديثة.
 أفراح للبلدة بسعر منخفض حتى ال يلجأ سكان القرية إلى الذهاب لصاالت خارج القرية.أنشأت صالة 

  
أهم مشاكل القطاع الزراعي في القرية باإلضافة إلى  والنفايات في األراضي الزراعية ه إلقاءترى الجمعية أن   

وزارة الزراعة بتسريع اإلجراءات الحاجة إلى شق المزيد من الطرق الزراعية، وٕالى توفير آبار للمزارعين، وتناشد 
  المتعلقة بأمور القرية.

 
 نادي الشباب الرياضي  . 2

يعتبر نادي شباب إماتين الرياضي المؤسسة الشبابية الوحيدة في منطقة إماتين وفرعتا، وهو نادي رياضي ثقافي   
. يقوم دور النادي م بهدف النهوض بالشباب والمحافظة على التراث الفلسطيني1984عام  تأسيسهاجتماعي تم 

سنة) لتوجيههم وٕابعادهم  18- 12سن المراهقة (في على تنشيط الرياضة واالهتمام بالشباب واستيعابهم وخاصة 
  عن طريق االنحراف.

  
وبالشراكة مع المجلس  UNDP ـمن خالل مساهمة من ال أنجزفي تنمية القطاع الشبابي حيث  يلعب النادي دوراً   

، وكرة الطائرة، وكرة السلة مجهزًا بأحدث التجهيزات. كما يتيح النادي للشباب اسيخم ملعب كرة قدمالقروي 
 أنشطة إقامةيعمل على و فرص عمل  إيجادعلى تهم الرياضية المحلية ويسعى لمساعد األنشطةالمشاركة في 

باإلضافة إلى  على التعليم، حيث تم دعم أربعة من الطالب المتفوقين، هموتشجيع تهمعلى مساعدو ، لهمتدريبية 
مثل التعاون مع مؤسسة اإلغاثة  اً تنموي عديد من األعمال التطوعية الخيرية. كما يلعب دوراً الالمشاركة في 

 ،وبالتنسيق مع المجلس الستصالح أراضي زراعية في إماتين وفرعتا وعينابوس IOCCاإلسالمية ومؤسسة 
بقيمة مبلغ تم إقراض شخصين حيث  ،وض بواقع المرأةفي مشاريع إقراض للنه ةمشاركالحدائق منزلية، و  وٕاقامة

شيكل،  1,000بلغ قيمة كل قسط تشهور، و  ستة شيكل لكل شخص على أن يتم البدء بالتسديد بعد 30,000
  .منزليةحيث كان أحد المشاريع شراء أبقار لالستفادة من منتجاتها واآلخر فتح محل أدوات 

  تتمثل بما يلي: مشاكل الشباب من وجهة نظر النادي أهم  
  

إلى دول  مهجرة قسم منه إلى إضافة، األخضرالذي يدفع غالبية الشباب للعمل داخل الخط  األمرالبطالة  - 
  الخليج بسبب قلة فرص العمل وانخفاض األجور في فلسطين.

 لعمل في إسرائيل، بسبب إحباطهم من قلة فرص العمل للشباب المتعلم.لالتسرب من المدرسة والذهاب  - 
 
 التي تعمل مع النادي والمؤسسات المحلية على تنمية قدرات الشباب وتطوير البلدة.معية الوحدة الخيرية ج  . 3
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  الفندق 2-2
  

 الموقع والحدود .1

تعتبر الفندق إحدى تجمعات منطقة جورة عمرة الواقعة في الجزء الشرقي من محافظة قلقيلية. تبلغ المساحة الكلية للفندق 
دونم مصنفة كأراضي منطقة (ب)، وتمثل مساحة األراضي  81دونم، منها  1,500ج)) حوالي (شاملة أراضي (ب) و(

فتصنف كأراضي منطقة (ج)،  دونم) 1,419المبني عليها والمصادق للبناء عليها حسب المخطط الهيكلي. أما الباقي (
حيث  ،لي الفندق استغاللها في الزراعةوهي أراٍض غير مسموح باستغاللها في أعمال البناء والعمران، ولكن باستطاعة أها

دونم من األراضي المصنفة (ج) مزروعة بمزروعات بعلية، تتضمن أشجار الزيتون بشكل أساسي،  908يوجد حوالي 
  .يوجد في الفندق مساحات مستغلة كمنطقة صناعية الو باإلضافة إلى عدد قليل من اللوزيات وأشجار التين. 

 

وفرعتا ماتين إمن الجنوب، وحجة وباقة الحطب من الشمال والشمال الغربي، باإلضافة إلى  الفندق قرى جينصافوطيحيط ب
أيضًا مستوطنة عمانوئيل من الجنوب الشرقي، ومستوطنة كدوميم من الشمال الشرقي، حيث يحيط بها  كما من الشرق.

لى األراضي الزراعية واالعتداء على هاتين المستوطنتين عمستوطني من يعاني أهالي القرية من االعتداءات المتكررة 
  المواطنين خالل موسم قطف الزيتون. 

  
  والمؤشرات الديمغرافية  السكان .2

، وحسـب تقـديرات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2007نسمة وفقـًا لتعـداد السـكان عـام  747بلغ عدد سكان الفندق 
نســمة  1,815ين يتوقـع أن يصـل عـدد السـكان إلـى حـوالي نسـمة فــي حـ 941يبلـغ  2016فـإن عـدد سـكان القريـة فـي العـام 

  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045في العام 
 

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان الفندق في سنة ): 2جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 1,814 1,640 1,475 1,320 1,175 1,041 941 747 عدد السكان (نسمة)
 403 358 309 265 227 193 171 149 األسرعدد 

 ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  

عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــرض تحــديات التوســع فــي  نفــإ ،كمـا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله
  كلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.البناء السكني ومراعاة التخطيط الهي

  

األسـرة ، بينما بلغ معدل حجـم 2016للعام  إلحصاءالمركزي لجهاز الأسرة وفق تقديرات  171فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن األسر المتوسطة هي الطابع الغالب في الفندق.  فرد. ويتضح 5.5

  

ينتمي غالبية سكان قرية الفندق للفئات العمرية الفتية حيث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر  من حيث التركيب العمري لسكانها،
حــوالي  ســنة )64-15ســن العمــل (ب% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان 41.1ســنة مــا يقــارب  15أقــل مــن 

 %.3.7وكبار السن  ،55.2%
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 ومستويات المعيشة األسردخل  -
شيكل  1,500شيكل، وتشكل األسر التي يقدر مستوى دخلها الشهري أقل من  2,500بحوالي ري الشهيقدر معدل دخل األسرة 

%، إضافة إلى 85شيكل ويشكلون  3,000 –1,600%، بينما فئة العمال والموظفين فيتراوح مستوى دخلهم ما بين 10حوالي 
اإلدارات العليا، أما نسبة األسر التي  وشيكل وهم موظف 6,000–3,000ما بين  هم% من السكان يتراوح مستوى دخل2أن 

  %، وغالبيتهم من أصحاب المشاريع والقطاع الخاص.2شيكل فيشكلون  6,000معدل دخلها أعلى من 
  

  التعليم والتدريب -
يذهب يوجد في الفندق مدرسة واحدة مختلطة، تضم الصفوف من األول األساسي حتى التوجيهي (األدبي فقط)، بينما 

لعلمي والصناعي إلى مدارس في القرى المجاورة، مثل حجة وجينصافوط. كما يوجد في الفندق طالب التوجيهي ا
  شيكل على الطفل). 50روضة واحدة فقط تابعة للمجلس القروي، حيث يدفع أهالي األطفال رسوم سنوية رمزية (

  

. يعمل حوالي اثنين أو ثالثة منهم )وٕاناثاً  بالنسبة لخريجي الجامعات في الفندق، فعددهم ال يتجاوز الخمسين (ذكوراً 
السلطة الفلسطينية وفي التعليم، بينما الغالبية العظمى من الذكور يعملون في المستوطنات، أما لدى في وظائف 

  ربات بيوت. أغلبهن لذلك ف ،اإلناث فال تتوفر لهن فرص عمل
  

تدريب مهني إلى مراكز التدريب في مدينة يفتقر التجمع لمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة الراغبين بالحصول على 
. ويتلقى الشباب تدريبًا في مركز الحاسوبنابلس، وبشكل خاص مركز العلوم والثقافة، حيث يتدربون على مهارات 

  أعمال الخياطة والتجميل.على فغالبيتهن يتدربن  الفتياتالتدريب المهني خاصة في البالط والكهرباء. أما 
  

شهور،  4ب على نوعية التدريب ومدته الزمنية وأيام الدوام، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب وتعتمد رسوم التدري
  شيكل. 2,500 –شيكل  1,500وتتراوح الرسوم للتدريب المهني ما بين 

  

  الصحة -

تفتقر الفندق إلى عيادة صحية حكومية، مجهزة بغرف طوارئ، وغرف لنوم المرضى وسيارة إسعاف. حيث يوجد في 
يومين في األسبوع، مما يضطر السكان إلى الذهاب للمدن  سوىالطبيب يناوب فيها فندق عيادة واحدة خاصة، وال ال

  المجاورة (نابلس أو قلقيلية) عند الحاجة إلى رعاية طبية. 
  

  العمالة -
يعملون في ، بينما نسبة ضئيلة منهم %)80(حوالي  يعتمد العاملون الذكور في الفندق على العمل في المستوطنات
  أراضيهم في منطقة (ج). في قطف الزيتون في  يعملونالزراعة. أما في موسم قطف الزيتون، فإن أغلبية أهالي القرية 
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 البنية التحتية .3
  

  الكهرباء: -
، تم ربط شبكة الفندق مع شبكة الكهرباء 1984. في عام 1979بدأ مشروع بناء شبكة الكهرباء في الفندق عام 

اشتراك كهرباء في  430إلسرائيلية، حيث تم إيصال الكهرباء لجميع بيوت القرية. حاليًا، يوجد حوالي القطرية ا
  تجاري، وحرفي). و اشتراك مهني (صناعي،  130اشتراك منزلي، و 300الفندق، منها 

 

المنزلية والمهنية. أغورة للكيلو واط الواحد، وهو سعر موحد لالشتراكات  59تبلغ تكلفة الكهرباء على السكان حوالي 
ألف كيلو واط في الشهر، أي أن معدل الفاتورة اإلجمالية لكهرباء القرية يصل  162تستهلك القرية بالمعدل حوالي 

شيكل، أي بمعدل  13,802شيكل شهريًا. فيما يبلغ متوسط إجمالي ديون الكهرباء على القرية حوالي  95,580إلى 
  % من إجمالي تكاليف الكهرباء. 14.4

  

، باإلضافة إلى أن غالبية األجزاء فيها حديثاً ، حيث تم ترميمها الوضع الحالي لشبكة الكهرباء في الفندق جيد جداً 
سالك األمحوالت وتغيير نوعية ال زيادة قدرةحديثة، ولكن هناك حاجة لزيادة قوة الكهرباء الواصلة للتجمع، عن طريق 

  .الكهربائية
  

، ولكن ما زال هذا المشروع  رفع القدرة الكهربائية للشبكةيهدف للمجلس القروي للفندق من ا مموليوجد مشروع  حالياً 
  في مرحلة الترخيص من السلطات المحلية واالحتالل اإلسرائيلي. 

  
  المياه: -

يزود الذي ناقل الخط ال عبرالمصدر الرئيسي لمياه الفندق، وذلك  شركة المياه القطرية اإلسرائيلية (ميكروت)تعتبر 
  لتزويد قرى جورة عمرة بالمياه. ماتينإفي هذا الخط في قرية  نقطةحيث يوجد  بالمياه،المستوطنات 

 

، وتصل الشبكة إلى جميع بيوت القرية. حيث بلغ عدد اشتراكات 1980تم تأسيس شبكة المياه في القرية منذ عام 
استهالك القرية من المياه سنويًا حوالي  اشتراك وجميعها اشتراكات منزلية، فيما يبلغ متوسط 300المياه حوالي 

بالنسبة لتكلفة المياه على السكان، فتتزايد بناًء على معدل أما كوب شهريًا.  2,667كوب، أي بمعدل  32,000
 4شيكل إذا كان االستهالك أربعة أكواب أو أقل، أما في حالة الزيادة عن  4االستهالك، إذ يبلغ سعر الكوب حوالي 

  شهري.ال، فان السعر يرتفع. الجدول التالي يوضح سعر الكوب للمستهلك بناًء على كمية االستهالك أكواب شهرياً 
  

 سعر كوب المياه للمستهلك في قرية ): 3جدول (
  الفندق حسب كمية االستهالك

 كمية االستهالك (كوب) السعر للكوب (شيكل)

4 0-4 
5 5-30 
6 31-60 
 فأكثر 61 7

  .لفندقمجلس قروي ا المصدر:
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في أغلب األحيان، يعاني السكان من االنقطاع المتكرر للمياه، نظرًا لتقليص كمية المياه الواصلة من الخط الناقل. 
باإلضافة إلى ذلك، تحتاج شبكة المياه في الفندق إلى تجديد وتغيير في مواسير المياه، حيث بلغت نسبة الفاقد من 

ه المواسير. ولكن المشكلة الرئيسية التي تواجه عملية التجديد والصيانة هي %، نظرًا لقدم وتسريب هذ7المياه حوالي 
موافقة االحتالل اإلسرائيلي، نظرًا ألن عملية صيانة شبكة المياه في الفندق تتطلب عمل حفريات في منطقة الشارع 

ياه للفندق بتمويل من الرئيسي الذي يصل بين المستوطنات. حاليًا، يتم العمل للحصول على ترخيص لبناء خزان م
المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى (أنيرا). هذا الخزان سوف يتم إقامته على أراضي منطقة (ج)، 

  مما يتطلب أخذ ترخيص من االحتالل اإلسرائيلي قبل البدء بالتنفيذ، وهذا يشكل عائقًا أساسيًا أمام المشروع.
  

  النفايات الصلبة: -
لص من النفايات الصلبة عن طريق شاحنات خاصة تابعة لمجلس النفايات الصلبة في عزون. حيث تقوم يتم التخ  

هذه الشاحنات بجمع النفايات من الحاويات الموزعة في أرجاء الفندق، ومن ثم نقلها إلى محطة ترحيل مؤقتة قبل 
  نقلها إلى مكب زهرة الفنجان في جنين. 

 

حاوية للنفايات الصلبة، يتم جمع محتوياتها من قبل هذه الشاحنات بمعدل ثالث مرات  يوجد في الفندق حوالي ثالثين  
فيما تبلغ رسوم  ،شيكل شهرياً  6,000في األسبوع. تبلغ تكلفة جمع النفايات الصلبة على المجلس القروي حوالي 

الكهرباء (كجزء مقتطع من مبلغ شيكل شهريًا، ويتم سدادها غالبا عند شحن  17النفايات الصلبة على األسرة الواحدة 
  الشحن).

  

ولكن التجمع يعاني من مشكلة عدم االنتظام في جمع النفايات، وعدم  ،حالياً  ال يوجد أي مكبات عشوائية في الفندق  
التزام شاحنات النفايات بجمعها ثالث مرات في األسبوع، وأحيانا ال تقوم بالتخلص من جميع النفايات، مما يسبب 

  .الناجمة عن تراكم النفايات العام للقرية باإلضافة إلى الرائحة الكريهة مظهرالمشاكل في 
  

  الصرف الصحي: -
تعاني الفندق من عدم وجود شبكة صرف صحي في القرية، حيث يتم التخلص من مياه الصرف الصحي عن طريق   

ه الحفر عن طريق صهاريج حفر امتصاصية تابعة لكل منزل، ومن ثم يتم نضح المياه العادمة الموجودة في هذ
مرة كل شهر أو شهرين (حسب طبيعة المنطقة: سهلية أو صخرية). وتقوم هذه الصهاريج  بالنضحخاصة تقوم 

بالتخلص من هذه المياه العادمة بشكل عشوائي في أراٍض قريبة من التجمع السكاني، نظرًا لعدم وجود محطة لتنقية 
نسبة  أثرتب العديد من المشاكل البيئية للسكان. باإلضافة إلى ذلك، مياه الصرف الصحي في المنطقة، مما يسب

سلبًا على كمية المياه الصالحة للشرب والمتوافرة ثر أآبار المياه الجوفية، مما  علىكبيرة من الحفر االمتصاصية 
  ألهالي القرية. 

 

ينصافوط، باقة الحطب، في الوقت الحالي، يتم عمل دراسة لمشروع شبكة صرف صحي لربط مناطق حجة، ج  
والفندق بشبكة واحدة. تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع حوالي مليون يورو. مجددًا، يبقى المعيق الرئيسي 
لتنفيذ هذا المشروع هو الحصول على ترخيص من الجانب اإلسرائيلي لبناء هذه الشبكة، باإلضافة إلى ترخيص 

  لتنقية في أراضي (ج) التابعة للمنطقة أساسًا. للحصول على أراٍض لبناء محطة ا
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  النقل والمواصالت    -
 شبكة الطرق: -أ

كم طرق ترابية غير  1كم طرق رئيسية معبدة، و 8كم، منها  18يبلغ إجمالي طول الطرق في الفندق حوالي   
كم  2ور)، وهناك كم طرق زراعية تصلح لحركة مركبات النقل الزراعية (مثل التراكت 9معبدة، باإلضافة إلى 

  .% من المنازل في الفندق ال يصلها طرق معبدة30طرق مقترحة للتعبيد، حيث أن حوالي 
 
  المواصالت والمرور -ب

نظرًا لصغر مساحة الفندق، فإن الحاجة للمواصالت الداخلية (للتنقل داخل القرية) شبه معدومة، فالمواطنون   
ما بالنسبة للتنقل بين الفندق والقرى والمحافظات المجاورة، فيوجد عدد يتنقلون داخل التجمع سيرًا على األقدام. أ

كاٍف من السيارات العمومية، التي يستقلها السكان من الشارع الرئيسي للقرية والذي يصل الفندق بمحافظتي 
  نابلس وقلقيلية. تجدر اإلشارة هنا إلى وجود مكتب تكسي خاص في الفندق.

  
السكان في موضوع المواصالت، عدم توفر مواقف خاصة لالنتظار، مما يضطرهم من المشاكل التي تواجه   

جميع ل. أحد الحلول المقترحة هو بناء موقف أو كراج باألجرة النقل للوقوف على أطراف الشارع النتظار سيارات
لها نتيجة السيارات العمومية، لتقليل الوقت والجهد على السكان، وللتخفيف من المخاطر التي قد يتعرضون 

  الوقوف على جوانب الشوارع التي يمر منها المستوطنون بشكل دائم. 
  

  االتصاالت واالنترنت -
تتوفر شبكة الهاتف األرضي والنقال وشبكة االنترنت في جميع أرجاء الفندق، حيث تصل شبكة الهاتف األرضي   

  بجودة عالية. وخدمات االنترنت إلى جميع منازل القرية
  
 خدمات ترفيهية -

تفتقر الفندق إلى وجود الخدمات والمرافق الترفيهية العامة مثل الحدائق والمتنزهات. هناك حاجة إلى إقامة بعض   
المرافق الترفيهية، ولكن المشكلة تتمثل بعدم وجود أراٍض لبناء هذه المرافق، نظرًا ألن غالبية أراضي القرية مصنفة 

  . اإلسرائيليةاألراضي سوف يتعرض لخطر الهدم من السلطات كمنطقة (ج)، فأي مرفق سيتم إنشاؤه على هذه 
  
  6مؤسسات وبرامج تنموية في الفندق .4

جمعيات تعاونية و نوادي رياضية، و مراكز طفولة، و مرأة، للمراكز و ال يوجد في الفندق مؤسسات محلية، مثل نوادي شبابية، 
 أو غيرها.

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   6
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 الموقع والحدود .1

دونم منها فقط ضمن المخطط الهيكلي للتجمع، إضافة  700دونم،  2,700مالية لتجمع باقة الحطب تبلغ المساحة اإلج
ما يلي: منطقة ك عالتجم دونم مصادرة من سلطات االحتالل اإلسرائيلي. وحسب المخطط الهيكلي، فقد تم تقسيم 100 إلى

دونم. ولم يتضمن  80راضي زراعية دونم، أ 16دونم، حدائق ومرافق عامة  120%)، طرق 44دونم ( 308سكنية 
  المخطط الهيكلي مساحات لمنطقة صناعية أو مساحات خضراء.

  

نابلس الرئيسي، ومن الشرق حجة - وفيما يتعلق بالحدود اإلدارية للتجمع، من الشمال: الكفريات، ومن الجنوب شارع قلقيلية
  والفندق، ومن الغرب صير وجيوس.

  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

ـــًا ل 1,624بلـــغ عـــدد ســـكان باقـــة الحطـــب  ، وحســـب تقـــديرات الجهـــاز المركـــزي 2007لســـكان عـــام ل العـــام تعـــدادلنســـمة وفق
نسمة فـي حـين يتوقـع أن يصـل عـدد السـكان إلـى  2,047يبلغ  2016لإلحصاء الفلسطيني فإن عدد سكان القرية في العام 

  التالي: الجدولكما هو موضح في  2045نسمة في العام  3,947حوالي 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان باقة الحطب في سنة ): 4جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 3,947 3,567 3,208 2,871 2,556 2,264 2047 1624 عدد السكان (نسمة)
 877 779 671 576 493 421 372 297 األسرعدد 

  ."ماس "المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات  الجهازالمصدر: 
  

ا يفــرض تحــديات التوســع فــي كمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــ
  السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.البناء 

  

، بينمـا بلـغ معـدل 2016للعـام  الفلسـطيني إلحصـاءل المركـزي جهـازالأسرة وفق تقـديرات  372على فيما يتوزع سكان القرية 
  أن األسر المتوسطة الحجم هي الطابع الغالب في باقة الحطب. أفراد. ويتضح 5األسرة حجم 

  

 15عمــر أقــل مــن بفــراد ينتمــي غالبيــة ســكان القريــة للفئــات العمريــة الفتيــة، حيــث بلغــت نســبة األ ،مــن حيــث التركيــب العمــري
%، وكبـار السـن 52 سـنة حـوالي )64-15سن العمل (ب% من مجموع السكان. بينما بلغت نسبة السكان 40سنة ما يقارب 

8.%  
  

شخص) غالبيتهم من فئة الشباب. ويعد ضعف الخدمات العامة،  15% (3وفيما يتعلق بالهجرة الداخلية، فتقدر بحوالي 
المدن إلى  سكان باقة الحطب هجرةأسباب  أهم بالتجمع باإلضافة إلى قلة فرص العمل وضعف البنية التحتية الخاصة

  . ير العيش الكريمفللبحث عن العمل وتو نابلس ورام اهللا الفلسطينية ك
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 6,000بحوالي  1948أما المغتربين بالخارج من أهالي باقة الحطب، فيقدر عدد سكان التجمع المقيمين بالخارج منذ عام 
منهم يستثمرون في قطاع األراضي،  الت مالية ألقاربهم، واألغنياءيبعضهم تحو  رسلوي، وغالبيتهم يقيمون باألردن، نسمة

  .في القرية فقيرةالعائالت ال يدعمونو 
  

  ومستويات المعيشة األسردخل  -
ال يتعدى  % من األسر15شيكل، بينما هنالك  2,400الشهري  معدل دخل األسرةوفق مصادر المجلس القروي يبلغ   

شيكل  4,000–شيكل 1,600ما بين الشهري  دخلهممعدل يتراوح % منهم 50شيكل، بينما  1,500دخلها الشهري 
شيكل ويمثلون  6,000–4,000ما بين  هم% منهم يتراوح معدل دخل20وغالبيتهم موظفون درجة وسطى، بينما 

  شيكل. 6,000 ألكثر من دخلهمفيصل معدل منهم % 15العليا، أما  اإلدارةموظفي 
  
  التعليم والتدريب -

  بالنسبة للمؤسسات التعليمية يوجد في التجمع مدرستان حكوميتان:  
  

، من الصف األول األساسي حتى الصف الثاني إنسانية، تخصص علوم الحطب الثانويةمدرسة ذكور باقة  •
لمالعب والساحات والمكتبة طالب، تتوفر فيها كافة المرافق (ا 286عشر (التوجيهي)، يبلغ عدد الطلبة حوالي 

 حاسوب).الومختبر  العلوم ومختبر
، من الصف األول أساسي حتى الصف الثاني عشر إنسانية، تخصص علوم مدرسة بنات باقة الحطب الثانوية •

غرفة  إلىطالبة، تتوفر كافة المرافق التعليمية والرياضية، بحاجة  255(توجيهي)، يبلغ عدد الطالبات حوالي 
 كين الطالبات من ممارسة ألعاب رياضية كالتنس.مغلقة لتم

طفل، تقدر  80: يوجد في التجمع روضتي أطفال، يبلغ عدد األطفال المسجلين بهما حوالي رياض األطفال •
 شيكل. 50الرسوم الشهرية بحوالي 

  

). فأعلى % من السكان يحملون مؤهالت علمية (دبلوم متوسط16فان الفلسطيني وفق الجهاز المركزي لإلحصاء   
النجاح جامعة في طالب/ة، غالبيتهم يدرسون  150ما يقارب  معات حالياً اويقدر عدد الطلبة الذين يدرسون بالج

  يدرسون خارج الوطن في مصر وألمانيا والتشيك.طالب  7الوطنية، إضافة إلى جامعة القدس المفتوحة بقلقيلية و
  

لراغبين بالحصول على تدريب مهني إلى مراكز مدينة نابلس يفتقر التجمع لمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة ا  
  وقلقيلية. 

شهور،  4وتعتمد رسوم التدريب على نوعية التدريب ومدته الزمنية وأيام الدوام، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب   
  شيكل. 2,500 –شيكل 1,500المهني ما بين لتدريب اوتتراوح رسوم 

  
  الصحة -

حية، يتوفر بالتجمع عيادة صحية تابعة لوزارة الصحة، يعمل بها طبيب عام مرة واحدة وبخصوص الخدمات الص  
خدمات الكشف الطبي العيادة أيام في كفر قدوم. تقدم  3أيام أسبوعيًا وتعمل  4، كما تعمل ممرضة لمدة أسبوعيا

حص المخبري وتصوير تفتقر للعديد من الخدمات الصحية كالفو وصرف أدوية للمرضى المزمنين (ضغط وسكري). 
  .الطوارئاألشعة وتوفير أدوية لكافة األمراض وخدمة 
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  العمالة -
 733% (81شخص) وتبلغ نسبة العمالة منها حوالي  900% (39تقدر نسبة المشاركة االقتصادية بحوالي   

بنسبة  عاطلون عن العمل). ويشكل موسم الزيتون عمالة مؤقتة 167% (19 إلىعامل/ة) مقابل نسبة بطالة تصل 
  ق بالعمل كافة المواطنين من مختلف األعمار والفئات االجتماعية والتعليمية.حت% لمدة شهرين، حيث يل100

  
 البنية التحتية .3

 الكهرباء: -
كم وهي شاملة  25سنوات، ويوجد شبكة طولها  7يرتبط التجمع بشبكة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، وعمرها الزمني   

  %.2سبة الفاقد بحوالي ، وهي بحالة جيدة، وتقدر نالمنشآتو لكافة المنازل تصل و 
  

زراعي (مزارع دواجن). ويقدر  5صناعي،  5تجاري،  20منزلي،  470اشتراك، منها:  500يبلغ عدد االشتراكات   
شيكل، حسب  150,000كيلو واط، أما الفاتورة الشهرية فتقدر بحوالي  66,780حوالي بمعدل السحب الشهري 

شيكل.  10,000. كما أن الديون المتراكمة على المشتركين تقدر بحوالي 6/2016تهالك الكهرباء لشهر فاتورة اس
  ومن أهم االحتياجات لخدمة الكهرباء ما يلي:

  

 شيكل. 40,000كم، بتكلفة تقديرية  2تجديد جزء من الشبكة بطول  . 1
 شيكل. 80,000كم بسبب التوسع العمراني بتكلفة  2توسعة الشبكة بطول  . 2
 دوالر. 38,000توفير محولين لتقوية التيار الكهربائي في األماكن البعيدة بتكلفة تقديرية  . 3
 تجديد األعمدة واألبراج. . 4
  

 المياه: -
كم. أما  20كروت اإلسرائيلية المصدر الرئيسي للمياه، ويقدر طول شبكة المياه في التجمع بحوالي يتعتبر شركة م  

  ، وهي بحالة جيدة. 2015سرقة، علمًا بأنه تم تجديدها عام % نتيجة ال3نسبة الفاقد فهي حوالي 
  

شيكل،  13,000كوب، والفاتورة الشهرية بحوالي  5,600وتقدر كمية االستهالك الشهرية في فصل الصيف بحوالي   
شيكل. أما سعر الكوب على المواطن فيبلغ  7,000كوب والفاتورة الشهرية  2,700وفي فصل الشتاء تقدر بحوالي 

كوب في فصل  400شيكل. وتقدر كمية النقص بالمياه ما يقارب  2,8شيكل، وسعر التكلفة على المجلس  4
  شيكل للكوب. 30من التنكات الخاصة، مياه الصيف، يتم تعويضها من اآلبار المنزلية، وشراء 

  

زراعي.  20و صناعي، 15وتجاري،  5واشتراك منزلي،  350: ممشترك، منه 400ويبلغ عدد المشتركين حوالي   
كوب، أما  100كوب، أما الصناعي فيقدر بحوالي  5,200ويقدر معدل االستهالك المنزلي من المياه شهريًا بحوالي 

  كوب. 50كوب والمؤسسات العامة  250كوب، والزراعي بحوالي  50ـ التجاري فيقدر ب
  

فصل الصيف مما يضطر المواطنين  في قطاع المياه، نقص الكميات فيالتجمع التي يواجهها ومن أهم المشاكل   
  بسعر مرتفع عن طريق التنكات، إضافة إلى قيام المستوطنين أحيانًا بقطعها بشكل مؤقت. ء المياهالشر 
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% من الشبكة بتمويل من مؤسسة أنيرا بقيمة 80ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في التجمع، تجديد ما نسبته   
وبلغت  .كوب وخزان أرضي ومضختين 500الشبكة، وبناء خزان معلق سعة مليون دوالر، تضمن إعادة تأهيل 

  % من المشروع.20مساهمة المجلس 
  

  شيكل. 100,000كم، بتكلفة تقديرية  5ع الشبكة بطول يومن أهم المشاريع التطويرية لقطاع المياه، توس  
  
 النفايات الصلبة: -

 80حاويات مرتين أسبوعيًا، ويقدر عدد الحاويات بحوالي من الالنفايات الصلبة بجمع شاحنة نقل النفايات تقوم 
شيكل  25بأن التكلفة تقدر بحوالي  شيكل. علماً  20زل احاوية وهي بحاجة إلى تجديد. وتبلغ الرسوم الشهرية للمن

  بدفع الرسوم. ةللمنزل الواحد، ويتم تغطية العجز من أثمان الكهرباء. علمًا بأن جميع األسر ملتزم
  

وبسبب أزمة مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة بالمحافظة، يتم الترحيل إلى مكب خاص بقرية حجة  وحالياً   
  المجاورة بشكل مؤقت لحين إنهاء أزمة المجلس المشترك.

  

  ما يلي: ،ومن أهم المشاكل المتعلقة بخدمة جمع النفايات الصلبة في التجمع  
 رك.عدم انتظام جمع النفايات من المجلس المشت . 1
 حالة الحاويات سيئة للغاية.  . 2
توقف نقل النفايات إلى المكب الرئيسي بزهرة الفنجان مما أدى إلى تراكم النفايات لمدة شهر، نتج عنه إحراق   . 3

 الكريهة وأيضًا الحشرات وٕاتالف الحاويات. حاويات مما أدى إلى انتشار الروائالنفايات بالح
  

  بما يلي: النفايات الصلبةاحتياجات التجمع لتطوير خدمة وتتمثل 
 توفير حاويات جديدة. . 1
 .األسبوع خاللزيادة عدد مرات جمع النفايات  . 2
 

 الصرف الصحي: -
بين  ، أهمها: المشاكل االجتماعيةيفتقر التجمع لشبكة صرف صحي، األمر الذي أدى إلى ظهور مشاكل عديدة  

  وتلوث التربة والمياه، وتكلفة النضح. ،الناجمة عنها آلثارالسكان بسبب كثرة الحفر المجاورة لبعضها وا
  

ويستخدم سكان التجمع الحفر الصماء والحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة، ويتم نضحها بتنكات خاصة   
  كوب مرتين بالشهر. ويتم التخلص منها في مناطق بعيدة عن التجمع. 7شيكل سعة  90بتكلفة شهرية تقدر ب 

  

مليون دوالر،  2إعداد خطة مشروع إلنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية بتكلفة تقديرية وقد عمل المجلس على   
  وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة، إال أنه لم يتم توفير التمويل الالزم لتنفيذ المشروع.

  
  
  



 21

 النقل والمواصالت    -
 شبكة الطرق: -أ

كم غرب  18ال الضفة الغربية، فهو يقع على بعد بثالث مدن شم بارتباطه لتجمعلموقع الجغرافي اليمتاز   
  كم شرق قلقيلية. 21كم جنوب طولكرم و 17نابلس، و

  

تتوفر في التجمع شبكة طرق داخلية مرتبطة بكافة المنازل والمنشآت، حيث يوجد طريق معبد رئيسي واحد يبلغ   
كم غير معبد). ويبلغ طول  4د، كم منها معب 5كم ( 9كم، أما الطرق الفرعية فيبلغ طولها  2طوله حوالي 

 3كم، وحسب المخطط الهيكلي المقترح فإن التجمع بحاجة إلى شق وتعبيد  2 صيانةالطرق التي تحتاج إلى 
  .كم

  

وتكتسب الطرق الرابطة أهمية كبيرة في االستثمار في األراضي ومساعدة المزارعين بالوصول ألراضيهم إضافة   
  إقامة الحواجز العسكرية اإلسرائيلية.إلى استخدامها كطرق بديلة عند 

  
  المواصالت والمرور -ب

بسبب قلة عدد السكان في التجمع، ال يجد أصحاب السيارات العمومية العمل على نقل الركاب من باقة الحطب   
للعمل على خط الفندق. وعليه يضطر أهالي باقة الحطب  يلجئونلذلك اقتصاديًا،  اً س وقلقيلية مجديإلى نابل

إلى يؤدي ذلك إال أن وصول للفندق من أجل االنتقال إلى مدينتي نابلس وقلقيلية ومنها إلى المدن األخرى. ال
شيكل، ومن الفندق إلى  2.5ارتفاع تكلفة المواصالت على األهالي. وتبلغ تكلفة المواصالت من وٕالى الفندق 

  شيكل. 5.5شيكل، ومن الفندق إلى قلقيلية وبالعكس  6.5نابلس أو بالعكس 
إضافة إلى ذلك يستخدم طالب الجامعات حافلة نقل جماعية لالنتقال للدراسة بنابلس وعند العودة بالمساء يتم   

  شيكل للراكب. 6 األجرة. وتبلغ أخرىاستخدام حافلة 
  

ويفتقر التجمع إلى وجود مكاتب تكسي خاصة، ويستخدم األهالي سيارات خاصة شخصية غير معتمدة من وزارة   
  شيكل. 10 –5الطلب الداخلي ما بين  أجرةسيارة وتبلغ  14اصالت يقدر عددها بحوالي المو 

  

كسي العمومي بالعمل على توصيل الركاب إلى التجمع حسب اويتطلب حل مشكلة المواصالت إلزام أصحاب الت  
  شهادات الترخيص، إضافة إلى ترخيص مكتب تكسي داخل التجمع للطلبات الداخلية والخارجية.

  
 التصاالت واإلنترنت:ا -

 ، أماخدمون الهاتف النقال% من السكان يست100%، بينما حوالي 7حوالي بتقدر نسبة المشتركين بالهاتف األرضي   
  %.70المشتركين بخدمة اإلنترنت فتقدر بحوالي  نسبة

  
 7مؤسسات وبرامج تنموية في باقة الحطب .4

نادي كما يوجد  ة و/أو جمعيات نسوية، أو مؤسسات شبابيةيفتقر التجمع لوجود مؤسسات مجتمعية، كجمعيات تعاوني
  في المدرسة. يقتصر نشاطه على ممارسة الرياضة غير مسجل لدى الجهات الرسمية رياضي

                                                      
 .در: المقابالت الميدانيةالمص   7
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2-4 ���  

  

 الموقع والحدود .1
دة طولكرم) حيث يبعد عن كل واحو قلقيلية، و ثالث محافظات (نابلس،  بينبموقعه الجغرافي، حيث يقع حجة يمتاز تجمع 

  كم. 1.5سي الواصل بين قلقيلية ونابلس يكم بالتساوي، ويبعد عن الشارع الرئ 17 امنه
  

دونم ضمن المخطط الهيكلي المقترح للمنطقة المصنفة  18,000دونم، منها  25,000تبلغ المساحة اإلجمالية للتجمع 
دونم حديقة  1,573نطقة حرفية، دونم م 500مناطق مخصصة لمقابر،  2,168دونم منطقة سكنية،  2,000(ب)، منها 

  عامة.
  

، حيث أقيم عليها مستوطنة كرني شمرون االستيطاندونم من أراضي التجمع لغايات  200وقد صادرت سلطات االحتالل 
  الصناعية.

  

وفيما يتعلق بالحدود، يحدها من الغرب باقة الحطب، ومن الشرق كفر قدوم واماتين، ومن الشمال كور والكفريات، ومن 
  لجنوب جينصافوط والفندق.ا
  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

، وحسب تقديرات الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني 2007لتعداد السكان عام  نسمة وفقاً  2,122بلغ عدد سكان حجة 
نسـمة  5,155نسمة في حين يتوقع أن يصـل عـدد السـكان إلـى حـوالي  2,674يبلغ  2016فإن عدد سكان القرية في العام 

  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045في العام 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان حجة في سنة ): 5جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 5,155 4,660 4,191 3,750 3,338 2,957 2674 2122 عدد السكان (نسمة)
 1,146 1,017 877 753 644 550 486 389 األسرعدد 

  "ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  

يفــرض تحــديات التوســع فــي  كمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا
  ة القادمة.لسكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثالبناء ا

  

، بينمـا بلـغ معـدل 2016للعـام الفلسـطيني إلحصـاء الجهـاز المركـزي لأسرة وفق تقـديرات  486فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن الطابع الغالب في حجة هو األسر المتوسطة.  أفراد. ويتضح 5األسرة حجم 

  

 15فتية، حيث بلغت نسـبة األفـراد فـي عمـر أقـل مـن ينتمي غالبية سكان القرية للفئات العمرية ال ،من حيث التركيب العمري
  %.5%، وكبار السن 65 سنة )15-64سن العمل (ب% من مجموع السكان. بينما بلغت نسبة السكان 30سنة ما يقارب 
رام اهللا ونابلس وقلقيلية  إلىأسرة  100ما يقارب  هاجر، فخالل السنوات الثالث األخيرة بالهجرة الداخليةوفيما يتعلق 

أسرة من التجمعات المجاورة، بسبب  30، فيقدر عدد األسر المهاجرة بحوالي الهجرة إلى داخل التجمعغايات العمل. أما ل
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الذين تعود أصولهم ) 1967منذ عام ( الخارجفي  نوالمغتربتداخل األراضي، وأيضًا االستثمار بالتجارة والصناعة. أما 
مة، حيث يقدمون مساعدات مالية للطلبة المحتاجين (أقساط مدرسية ل نس 15,000فيقدر عددهم بحوالي  ،التجمعإلى 
طالب) إضافة إلى الحقائب المدرسية، وأيضا دفع أقساط ألربعة من طلبة الجامعات. كما يقومون بتحويالت مالية  70

 150,000والي من رجال األعمال من التجمع بالخارج استثمروا بح 2أسرة. وكما أن  20ألسرهم ويقدر عددهم بحوالي 
  دجاج بياض. مزارعو دينار في مشروع دفيئات زراعية 

  
  ومستويات المعيشة األسردخل  -

% من 10لـ دخل الشهري اليقدر معدل و شيكل،  2,000، فيقدر بحوالي معدل دخل األسرة الشهريوبخصوص   
الشهري ما بين  هال% من األسر يتراوح معدل دخ60أسرة، بينما  30شيكل، أي حوالي  1,500بأقل من األسر 
–4,000ما بين  هم% منهم يتراوح معدل دخل20شيكل يمثلون موظفي السلطة واألجهزة األمنية،  4,000 – 1,600
% فقط معدل 10متوسطة وموظفي الدرجات العليا، وما يقارب المشاريع الشيكل، وغالبيتهم من أصحاب  6,000

وغالبية األهالي يع كبيرة وموظفون برواتب عالية جدًا. شيكل وهم أصحاب مشار  6,000الشهري أكثر من  همدخل

  شيكل. 500ن بأجرة شهرية تقارب و أسرة مستأجر  50، وما يقارب التي يعيشون فيها للمنازل مالكين
  
  التعليم والتدريب -

  ). فأعلى% من السكان يحملون مؤهالت علمية (دبلوم متوسط 15فإن الفلسطيني وفق الجهاز المركزي لإلحصاء   
  

 مدارس حكومية وهي: 4يوجد في التجمع   
  طالب/ة. 150مدرسة حجة األساسية المختلطة: من الصف األول إلى الصف الرابع، يبلغ عدد الطالب   .1
  طالب. 150مدرسة حجة المتوسطة للذكور: من الصف الخامس للصف التاسع، يبلغ عدد الطلبة   . 2
 ،طالبة 200الصف الثاني عشر، يبلغ عدد طالباتها  إلى مدرسة بنات حجة الثانوية: من الصف الخامس  . 3

  تخصص أدبي.
): من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر، عدد أدبيو تجاري، و مدرسة حجة الثانوية المختلطة (علمي،   . 4

  يدرس بها طلبة من خارج التجمع.و طالب/ة،  170الطلبة 
  

البيتهم يدرسون بجامعة النجاح الوطنية بنابلس وجامعة القدس طالب/ة، غ 150ويقدر عدد الطلبة الجامعيين بحوالي   
طالب يدرسون بالخارج حيث حصلوا على منح  10 إلىالمفتوحة بقلقيلية وجامعة خضوري في طولكرم. إضافة 

   الطب والهندسة. لدراسةدراسية في الجزائر واألردن 
  

لتشغيل الخريجين. ويتوجه أغلبية الشباب والشابات لتلقي التجمع مراكز تدريبية، كما يفتقر لوجود مكاتب  ال يوجد في  
من الشابات تدربوا  5التكييف والميكانيك بنابلس، تخصص شباب تدربوا في  5ة، (يالتدريب المهني في نابلس وقلقيل

  ة). يالخياطة والتجميل بقلقيلعلى 
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  الصحة -
 إضافةلألطفال،  التطعيمو للنساء الحوامل  أوليةمات يوجد بالتجمع مركز حجة الصحي، يتبع لوزارة الصحة، يقدم خد  

يعمل    فحوصات مخبرية للسكري والضغط والدم. وٕاجراءللمرضى المزمنين،  ةأدويفحص طبي عام، وصرف  إلى
  أيام أسبوعيًا. 5أيام باألسبوع، ويتواجد طبيب عام  6المركز 

  
  العمالة -

 997% (85بـ )، وتقدر نسبة القوى العاملة شخص 1,178% (57تقدر نسبة المشاركة االقتصادية بحوالي   
  %.23%، أما نسبة البطالة فتقدر بحوالي 77ما نسبته شخص أي  771)، يعمل منهم شخص

  
 البنية التحتية .3
 الكهرباء: -

كم  26كم، ( 30تعتبر شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية مصدر الكهرباء بالتجمع، ويوجد بالتجمع شبكة طولها   
  %.10حوالي بكم تم تجديدها حديثا) وتقدر نسبة الفاقد بالشبكة  4وقديم، 

 3اشتراك صناعي،  20اشتراك تجاري،  100اشتراك منزلي،  600اشتراك:  728كذلك، بلغ عدد االشتراكات   
  اشتراكات لمشاريع زراعية.

شيكل. وتبلغ  90,000حوالي ب كيلو واط وتقدر قيمة الفاتورة الشهرية 200,000حوالي بويقدر معدل السحب الشهري   
% للمرافق 10و%، 20التجاري والصناعي فتبلغ حوالي  االستهالك%، أما نسبة 70 حوالي المنزلي االستهالكنسبة 

لمنزلي والتجاري الستخدام اشيكل، بينما ل 1لصناعي الستخدام امدارس). ويبلغ سعر الكهرباء ل 4ومساجد  4العامة (
  شيكل. 0.65

شيكل  300,000ديون المجلس بحوالي تقدر شيكل، بينما  100,000 بـ المتراكمة على المواطنين وتقدر الديون  
  االنتخابات المحلية. إلجراء المجلس تمهيداً  أعمالبسبب تجميد 

  

  قطاع الكهرباء:التي تواجه المشاكل  أهمومن   
لي، علمًا بأن التجمع بحاجة إلى كيلو واط من الجانب اإلسرائي 600صل إلى ي. ضعف التيار الكهربائي، حيث 1

  كيلو واط. 1,500
  كم من الشبكة. 26تجديد   .2
  شيكل. 500,000لشبكة بحوالي اوتقدر تكلفة رفع قدرة التيار الكهربائي وتجديد   

  
 المياه: -

، وتقدر كم 30جد بالتجمع شبكة طولها حوالي و اإلسرائيلية المزود الرئيسي للمياه في التجمع، ويميكروت تعتبر شركة   
% منها ما زالت قديمة. ويقدر عدد 30% من الشبكة تم تجديدها و70بان  %، علماً 10حوالي بنسبة الفاقد 
اشتراكات  8واشتراك صناعي،  20واشتراك تجاري،  100واشتراك منزلي،  600مشترك ( 728حوالي بالمشتركين 

  للمرافق العامة).
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الديون على تقدر شيكل وهي ديون قديمة، بينما  50,000بـ المشتركين لمياه على شركة اوتقدر الديون المتراكمة ل  
شيكل بسبب تجميد أعمال المجلس. ويتم تقسطيها من خالل سلطة المياه. ويقدر معدل  150,000المجلس بحوالي 

كوب في فصل الشتاء. وتتراوح  10,000مقابل  ،كوب في فصل الصيف 20,000الشهري بحوالي  االستهالك
شيكل  20,000شيكل. بينما تتراوح ما بين  45,000لى إشيكل  40,000ة الشهرية في فصل الصيف ما بين الفاتور 

  شيكل في فصل الشتاء. 25,000 –
  

، ويتم الحصول على المياه من كوب شهرياً  4,000ويعاني التجمع من نقص بالمياه في فصل الصيف يقدر بحوالي   
  شيكل. 4.5كل، بينما سعر الكوب من المجلس شي 15خاصة حيث يبلغ سعر الكوب  خزانات

  
  احتياجات قطاع المياه: أهمومن   

 شيكل. 200,000كم بتكلفة تقديرية  10تجديد الشبكة بطول  . 1
  شيكل. 500,000كم بتكلفة تقديرية  5توسعة الشبكة بطول   . 2

استخدام مياه  إلى إضافةنازل، % من الم10المنزلية بنسبة  اآلبارفي المتوفرة مياه البان التجمع يعتمد على  علماً 
من  دونم مجاناً  1,000كوب شهري لمساحة تقديرية  1,000من محطة معالجة المياه العادمة بحوالي  التنقية

  المجلس.
  

 النفايات الصلبة: -
ها شيكل لكل مشترك، ويتم نقل 15، وتبلغ رسوم الخدمة الشهرية أسبوعياً حاوية، ويتم جمعها مرتين  100يوجد بالتجمع   

صيانة، و ترخيص، و تأمين، و شيكل (عمال،  20,000حوالي ببسيارتين لجمع النفايات تابعة للمجلس تقدر تكلفتها الشهرية 
مجلس  أزمةبسبب نه أ إال، أسبوعينمنطقة جيوس كنقطة تجميع للمنطقة ويتم ترحيلها بعد  إلىيتم الترحيل  وحالياً  وقود).و 

استخدام مكبات عشوائية، مما يؤدي إلى انتشار الحشرات وتلوث  لمحافظة، يتم حالياً الخدمات المشترك للنفايات الصلبة با
  إضافة إلى الروائح الكريهة. مراضاألالتربة وانتشار 

  
  بما يلي: احتياجات التجمع لتطوير خدمة النفايات الصلبةوتتمثل 
 .شيكل 50,000حاوية بتكلفة  50زيادة عدد الحاويات بحوالي  . 1
 .األسبوعخالل ت جمع النفايات زيادة عدد مرا . 2

  
 الصرف الصحي: -

 650% من المنازل، وبلغت رسوم اشتراك المنزل لمرة واحدة 70يوجد بالتجمع شبكة للصرف الصحي، تغطي   
عدم  نظرًا ل ةغير مشترك يفهمن المنازل % 30أما  .لالشتراكشيكل  20رسوم الخدمة الشهرية فتبلغ أما شيكل، 
شيكل للمرة  50بنضحها مرة بالشهر بتكلفة  قومتو ، االمتصاصيةالحفر عتمد هذه المنازل على تحيث  ،المشروعإكمال 

  كوب. 6 بسعةخاصة  صهاريجبالواحدة 
لى مضخات تقدر تكلفتها بحوالي إمرتفعة بحاجة البعض المناطق  أنوقد توقف تنفيذ المشروع ألسباب فنية حيث   

  شيكل. 1,000,000
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شيكل، ويتم استخدام المياه المعالجة  10,000 بـ التجمع، تقدر تكلفتها التشغيلية أطرافة في محطة تنقي إنشاءوقد تم   
  .دونم مجاناً  1,000في ري 

  
 النقل والمواصالت  -

 شبكة الطرق: -أ
كم، وهو بحالة  5(مدخل ومخرج للكفريات بمحافظة طولكرم)، يبلغ طوله للتجمع الشارع الرئيسي   يمثل طريق الفندق  

 إلىكم، بحاجة  2طرق): يبلغ طولها  3إلى طرق رئيسية بداخل التجمع ( إضافة. تأهيله حديثاً إعادة ة حيث تم ممتاز 
إال أنها كم وهي معبدة  5فيبلغ طولها  الطرق الفرعية أماشيكل.  700,000صيانة كاملة، بتكلفة تقدر بحوالي 

  شيكل. 1,200,000صيانة بتكلفة تقديرية  إلىبحاجة 
  

بسبب التوسع العمراني ويقدر طولها ال تصلها الطرق % منها 20 باستثناءطرق معبدة، تصلها  المنازلغالبية   
طرق زراعية يبلغ تصلها  الصناعية المنشآتشيكل. كما أن  700,000حوالي  إلىكم ويحتاج تعبيدها  2بحوالي 

  تعبيد.لبحاجة وهي كم،  1.5طولها حوالي 
  

كفر  –كم (طريق حجة  10ط بطرق رابطة مع القرى المجاورة، يبلغ طولها حوالي مرتبنه إفوبحكم موقع التجمع،   
اقتصادية للتجمع في  أهميةب الطرق الرابطة ستالكفريات). وتك-طريق حجةو باقة الحطب، -قدوم، طريق حجة

 التالية: الجوانب
  

  . تعزيز التبادل التجاري.1
  كرية.. تستخدم كطرق بديلة في اإلغالقات والحواجز العس2
  بين المدن خاصة قلقيلية ونابلس.  وأيضا. تساعد على نقل السلع والمنتجات بين التجمعات المحيطة، 3

  
  المواصالت والمرور -ب

شيكل، بينما تبلغ  5.5قلقيلية  إلىالراكب  أجرةمدينتي نابلس وقلقيلية، وتبلغ و تتوفر خدمة المواصالت بين التجمع   
قلقيلية، إال -سيارات لخط حجة 10 وأيضاً حجة، -سيارات لخط نابلس 10تم ترخيص  قدشيكل. و  6.5األجرة لنابلس 

غير ملتزمين بتوصيل الركاب إلى التجمع، ويتم توصيلهم إلى الفندق. ولذلك يعمل  سائقي السيارات العموميةأن 
  شيكل. 2جرة أبالفندق  إلىسيارات خاصة لنقل الركاب من التجمع  8بالتجمع 

  

لطلبات الخارجية بمكتب تكسي الفندق، لحجة والقرى المجاورة يستعين أهالي التجمع مكتب تكسي، و  ال يوجد فيو   
  شيكل. 10الطلب الداخلي تكلفة  بلغ تو 
زيادة التكلفة على  إلىيؤدي  مما خدمة المواصالت، عدم توصيل الركاب إلى التجمعالمتعلقة بومن أهم المشاكل   

  زيادة الوقت. وأيضاً األهالي 
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 8مؤسسات وبرامج تنموية في حجة .4
 

نشاطاتها األساسية في تقديم الخدمات والمساعدة للفقراء، وعقد دورات تقوية لطلبة المدارس. تتمثل  جمعية حجة الخيرية:
عضو من الذكور واإلناث. تعتمد على تمويل أنشطتها ذاتيًا وعلى تبرعات من  100يبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة حوالي 

  .عينيةما تكون مساعدات  التجمع بالخارج، وغالباً أهل 
  

يتميز بالتفوق بكرة  .اببشعضو من ال 300يضم حوالي و مجال الرياضة والشباب، في يعمل  نادي حجة الرياضي:
يشارك في بطوالت على مستوى الوطن خاصة كرة الطائرة والسلة. يعتمد على تمويل ومساعدة األهالي لتغطية و الطائرة، 

  المالبس والمواصالت.  نفقات
 

  ، ويستخدم ساحات المدارس للتدريبات، ويعقد اجتماعاته بمقر المجلس المحلي للتجمع.رئيسي يفتقر النادي لوجود مقر
  

العديد من المشاريع الثقافية  بتنفيذفي حجة، وهي جمعية خيرية تقوم  2004 عامتأسست الجمعية جمعية النماء الريفية: 
التمكين االقتصادي والخدمات للنساء والشباب واألطفال. باإلضافة إلى توفير فرص عمل للعديد من  والتوعوية ومشاريع

  النساء وتقديم مساعدات عينية للعائالت الفقيرة في القرية. 
  

قامت الجمعية بإنجاز العديد من المشاريع، من أهمها مشروع ضمان المقاصف المدرسية لمدارس حجة، حيث تملك 
والمعجنات والكعك التي يتم توريدها وبيعها في  تشاتيكالسندو بخ (مطعم صغير) إلنتاج العديد من المأكوالت الجمعية مط

  هذه المقاصف لطالب المدارس. باإلضافة إلى توفير أغراض القرطاسية المكتبية لبيعها للطالب في هذه المقاصف. 
  

. حيث تقوم الجمعية بشراء الزعتر من ستراليةاألمن الحكومة من المشاريع األخرى للجمعية مشروع إنتاج الزعتر، بتمويل 
وطحنه وتغليفه وبيعه. حاليًا تقوم الجمعية بالعمل على إنشاء مصنع مختص ه جفيفبتنساء يقمن بزراعته وحصده، ثم القيام 

 على طلب ماكينات بإنتاج الزعتر وتغليفه من أجل تسويقه، حيث تم توفير المطحنة من قبل الممول، ويتم العمل حالياً 
، جيداً وتجهيزات أخرى مثل الغربال، وماكينات التغليف والتعبئة، وذلك لزيادة سرعة اإلنتاج وزيادة الكمية المنتجة وتغليفها 

  مما يرفع من اإلنتاجية ويزيد من فرص التصدير للخارج.
  

كومة الفرنسية لمدة ثالث سنوات. حيث تم نفذت الجمعية مشروعًا مع مؤسسة اإلسعافات األولية الدولية بتمويل من الح
امرأة من حجة. وفي نهاية هذه الدورات تم دعم إنشاء عدة  60عقد دورات ثقافية واقتصادية وتوعوية استفادت منها نحو 

  شيكل لكل مشروع. 20,000يع بقيمة مشاريع)، حيث تم شراء مواد أولية وأدوات لهذه المشار  4مشاريع فردية لعدة نساء (
  

ضمنت هذه المشاريع عدة مجاالت، من ضمنها مشروع لتقديم الخدمات المكتبية، ومشروع صالون تجميل للسيدات، ت
ومشروع تربية أغنام وٕانتاج الحليب ومشتقاته، ومشروع مطبخ إلنتاج المأكوالت التي تقوم الجمعية بتزويدها للمقاصف 

  المدرسية.
  

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   8
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نساء ليكن مدربات. حيث تقوم هؤالء النساء بإعطاء العديد من  6ل نحو باإلضافة إلى ذلك، قامت هذه الدورات بتأهي
  الدورات في الجامعات الفلسطينية، مثل كيفية اختيار المهنة المناسبة وكيفية كتابة السيرة الذاتية وغيرها.

 
، باإلضافة مشاريع خاصة بهنأقمن نساء  4 ن، منه15بلغ عدد المستفيدات بشكل مباشر من خدمات الجمعية حوالي 

  نساء مدربات.  6 اً نساء عامالت في المقاصف المدرسية، وأخير  5إلى 
  

أما بالنسبة للمستفيدين غير المباشرين، فال يمكن إحصائهم، فيشملون التجار الذين يتم التعامل معهم لتزويد مطعم الجمعية 
  المستفيدين من خدمات المقاصف المدرسية، وغيرهم. بالمواد األولية، والنساء اللواتي يقمن بتوفير الزعتر، وطالب المدارس 

 
هناك العديد من المشاريع المخطط لها من قبل الجمعية، وتشمل عمل تعاونية استهالكية، تقوم من خالل الجمعية بشراء 

الي المواد االستهالكية للمقاصف المدرسية بسعر الجملة من التجار، ومن ثم بيعها بسعر ارخص من سعر السوق، وبالت
يستفيد أعضاء الجمعية والمستهلكون على حد سواء. كما تهدف الجمعية إلى إنشاء بيت زراعي بالستيكي إلنتاج الخضار 

لدواجن وتشغيل مجموعة من نساء القرية لمزرعة المباعة في المقاصف، باإلضافة إلى إقامة  المأكوالتالمستخدمة في 
  . افيه

  

)، UNDP( الـ لياقة بدنية وقاعة ألعاب رياضية للنساء. هذا المشروع ممول من قبل تسعى الجمعية أيضًا إلى إقامة مركز
  حيث ستقوم الجمعية بتوفير المكان والمدربات، بينما يتكفل الممول بتوفير الماكينات واألدوات الرياضية األخرى.

  
الل األحمر الفلسطيني في حجة من تتعاون جمعية النماء مع العديد من المؤسسات داخل حجة وخارجها، ولعل جمعية اله

بعمل غداء للمسنين في بين المؤسستين الجمعية داخل حدود القرية، حيث تم التعاون  تتعاون معهاالمؤسسات التي برز أ
  القرية، باإلضافة إلى مجموعة مختلفة من األنشطة المماثلة.

  

جية. ويتمثل المصدر األساسي لتمويل أعمال مصادر تمويل خار حيث ال تعتمد على تعتبر الجمعية ذاتية التمويل، 
أن مشروع إنتاج الزعتر الذي تعمل الجمعية على تطويره  . كما"ضمنهاتت"التي الجمعية من أرباح المقاصف المدرسية 

  محتمال للتمويل في المستقبل القريب.  يعتبر مصدراً 
  

عية، فمقر الجمعية والمركز الرياضي والمطعم ومحل لعل أهم المشاكل التي تواجه الجمعية هو عدم وجود مقر مملوك للجم
، مما يقلل من إيرادات الجمعية وبالتالي يقلل من شيكل سنوياً  10,000تصنيع الزعتر جميعها مستأجرة، وبأجرة تصل إلى 

ًا مملوكة حاليرض أفرص دعم نساء أخريات. أحد الحلول الممكنة لهذه المشكلة هو بناء كل هذه المرافق على قطعة 
  للجمعية، ولكن المشكلة هي عدم وجود تمويل للبناء.
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�����ط 2-5�  

  

 الموقع والحدود .1
تقع قرية جينصافوط التابعة لمحافظة قلقيلية في شمال فلسطين، على الطريق العام الذي يصل بين محافظتي نابلس 

ب الشرقي من مدينة نابلس. تبلغ مساحة كم إلى الجنو  15كم إلى الشرق من مدينة قلقيلية، و 17وقلقيلية. حيث تبعد 
والمرخص  ةدونم مصنفة كأراضي منطقة (ب)، وتمثل مساحة األراضي المبني 514دونم، منها  8,000جينصافوط حوالي 

% من أراضي منطقة (ب) مبني عليها). في الوقت الراهن، يتم دراسة خطة للتوسع بمساحة 97(حوالي  للبناء عليها
رية، وذلك بتمويل من المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى (انيرا)، حيث يتم دراسة المخطط الهيكلي للق

دونم شامل خدمات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي  230توسيع مسطح القرية المسموح البناء عليه بحوالي 
  ونفايات. 

  

دونم أراضي زراعية مستغلة ومزروعة بأشجار  2,400وتتضمن  دونم) فتصنف كمنطقة (ج)، 7,486أما باقي األراضي (
االحتالل  صادرهادونم أراٍض  600أراٍض زراعية غير مستغلة وأحراش، باإلضافة إلى  4,486الزيتون بشكل أساسي، و

  كم.  34اإلسرائيلي. كما يبلغ إجمالي طول الطرق في جينصافوط حوالي 
  

وباقة ماتين إ و ر القف، وعوريف من الشرق. ومن الشمال تحدها قرى الفندق يحد جينصافوط من الغرب قرى عزون وكف
عدة مستوطنات، أقربها مستوطنة  يحيطهاالحطب وحجة، أما من الجنوب فيحدها وادي قانا ودير استيا وقراوة. كما 

  عمانوئيل من الشرق، ومستوطنة كرني شمرون من الشمال الغربي. 
  
  السكان والمؤشرات الديمغرافية .2

، وحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء 2007لتعداد السكان عام  نسمة وفقاً  2,094بلغ عدد سكان جينصافوط 
نسمة في حين يتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي  2,638يبلغ  2016الفلسطيني فإن عدد سكان القرية في العام 

  كما هو موضح في الجدول التالي: 2045نسمة في العام  5,086
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان جينصافوت في سنة ): 6جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 5,086 4,597 4,134 3,699 3,293 2,917 2638 2094 عدد السكان (نسمة)
 1,130 1,004 865 743 636 542 480 351 األسرعدد 

  ."ماس"زي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات الجهاز المركالمصدر: 
  

فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــرض تحــديات التوســع فــي  ،كمـا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله
  البناء السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.

  

، بلـغ معـدل حجـم 2016للعـام الفلسـطيني  إلحصـاءالمركـزي لجهـاز الأسرة وفق تقديرات  480فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن الطابع الغالب في المدينة هي األسر المتوسطة.  . ويتضحأفراد 6األسرة 
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(حوالي مستأجرة ، بينما نسبة قليلة منهم تسكن في بيوت )أسرة 459(غالبية األسر في القرية تسكن في بيوت مملوكة لها 
 20من سكان جينصافوط يقيمون في القرى والمحافظات المجاورة (حوالي  عدد قليلأسرة تسكن باإليجار). وهناك  19

   .)عائلة من جينصافوط تقيم خارجها
  

 15للفئات العمرية الفتية، حيث بلغت نسـبة األفـراد فـي عمـر أقـل مـن  ةينتمي غالبية سكان القري ،من حيث التركيب العمري
% وكبــار 51.9 ســنة )64-15% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان فــي ســن العمــل (43.1رب ســنة مــا يقــا

  %4.9السن 
  

 إلىشخص) غالبيتهم من فئة الشباب، ويعود السبب في ذلك  15% (3، فتقدر بحوالي بالهجرة الداخليةوفيما يتعلق 
تحاق بوظائف أو الحصول على فرص عمل وغالبًا ضعف الخدمات العامة والبنية التحتية بالتجمع، إضافة إلى االل

  بمدينتي نابلس ورام اهللا.
  

نسمة، وغالبيتهم يقيمون باألردن. يتمثل دورهم بما  6,000بحوالي  1948، فيقدر عددهم منذ عام المغتربون بالخارجأما 
  ودعم العائالت الفقيرة. يقدمه بعضهم من تحويالت مالية ألقاربهم، واألغنياء منهم يستثمرون في قطاع األراضي،

  
  دخل األسر ومستويات المعيشة -

  .9شيكل 200,2الشهري  معدل دخل األسرةوفق مصادر المجلس القروي يبلغ   
  
  التعليم والتدريب -

ن واحدة للذكور وأخرى لإلناث، والمدرسة الثالثة أساسية (من ان ثانويتامدرست ايوجد في جينصافوط ثالث مدارس، منه  
رابع األساسي) ولكنها نوعًا ما غير صالحة للتدريس نظرًا لقدمها، وعدم توفر المرافق فيها (مثل الصف األول لل

 .)UNDPيوجد مقترح مشروع لبناء مدرسة أساسية جديدة في القرية ممول من ( اً الحمامات وساحة للمدرسة). حالي
الحتياجات ن ان كافيتان الروضتاهاتبر طفل وطفلة، وتعت 150ن لألطفال، تضم تقريبا اكما يوجد في القرية روضت  

  القرية.
  

% من سكان جينصافوط يحملون شهادات 14أي أن  ،%14بلغت نسبة خريجي الجامعات في جينصافوط حوالي   
، فإن غالبية الخريجين الذكور يعملون في المستوطنات اإلسرائيلية، ). وكما ذكر سابقاً أعلىفجامعية (بكالوريوس 

سون في معلمة يدرّ  12معلمين و 6ملون في قطاع الوظائف والتعليم (يوجد في جينصافوط حوالي وجزء قليل منهم يع
ذكور)،  19إناث و 28( خريجاً  47حوالي  2014مدارس القرية). بلغ عدد خريجي الجامعات في جينصافوط سنة 

  ذكور).  22إناث و 36( خريجاً  58حوالي  2015فيما بلغ عدد الخريجين سنة 
  

 لتجمع لمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة الراغبين بالحصول على تدريب مهني إلى مراكز مدينة نابلسيفتقر ا  
  .وقلقيلية

شهور،  4وتعتمد رسوم التدريب على نوعية التدريب ومدته الزمنية وأيام الدوام، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب   
  شيكل. 2,500 –شيكل 1,500وتتراوح الرسوم للتدريب المهني ما بين 

                                                      
 .2014 ،مكتب العمل  9
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  الصحة -
  يوجد في جينصافوط عيادة صحية حكومية واحدة فقط، كما يوجد فيها عدد من عيادات األسنان الخاصة.   

  
  العمالة -

المصدر الرئيسي للدخل في جينصافوط ناتج عن العمالة في المستوطنات اإلسرائيلية. فنسبة العاملين في المستوطنات  
القوى العاملة في جينصافوط. بينما تبلغ نسبة العاملين في قطاع التجارة حوالي % من إجمالي 54تصل إلى أكثر من 

الموظفين في القطاع الحكومي  ةتبلغ نسب %، بينما4%، وفي الخدمات حوالي 11%، وفي الصناعة حوالي 14
ثناء موسم قطف باست في القطاع الزراعي، فنسبتهم قليلة جداً  ونالعامل% من إجمالي القوى العاملة. أما 6حوالي 

لك أشجار زيتون مزروعة في أراضي (ج)، وتصل نسبة العاملين في تالزيتون، حيث أن معظم األسر في القرية تم
% من العاملين في القرية، خاصة وأن نسبة من العمال في المستوطنات يتجهون نحو 34الزيتون في موسمه حوالي 

   10عملهم فيها بعد انتهاء الموسم. عاودونينات مؤقتًا، ثم قطف الزيتون في موسمه ويتركون عملهم في المستوط
  

%) وأغلــبهم ممــن لــم 2أغلبيــة العــاملين فــي جينصــافوط مــن الــذكور، فنســبة البطالــة بــين الــذكور قليلــة جــدًا (ال تتجــاوز  
ليلـة مـنهن يتمكنوا من الحصول على تصاريح للعمل في المستوطنات. بالنسبة لإلناث، فغـالبيتهن ربـات بيـوت، ونسـبة ق

يحـاولن تعمل في التربية والتعليم (معلمات مدارس ورياض أطفال)، وهناك عدد قليـل مـن خريجـات الجامعـات والمعاهـد 
  .إيجاد فرص عمل دون جدوى

  
 البنية التحتية .3
 الكهرباء -

الشبكة . تصل 1987تم تأسيس شبكة الكهرباء في جينصافوط وربطها مع شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية عام  
كم). حيث بلغ عدد اشتراكات  13إلى جميع المنازل والمحالت التجارية والصناعية بال استثناء (طول الشبكة حوالي 

صناعي، وحرفي. كما يبلغ معدل و اشتراك تجاري،  75اشتراك منزلي، و 530اشتراك، منها  605الكهرباء حوالي 
% منه استهالك 30% منه استهالك منزلي، و65، ط شهرياً كيلو وا 128,700استهالك القرية من الكهرباء حوالي 

  . كهرباءبال لمدارسا% تذهب إلنارة الشوارع وتزويد 5صناعي، وحرفي. بينما و تجاري، 
  

غورة، وهو سعر موحد لجميع أنواع االشتراكات. حيث يصل معدل أ 62.5الكيلو واط للمستهلك حوالي يبلغ سعر   
ألف  75ألف شيكل، تزيد هذه القيمة في فصل الصيف لتصل إلى  62القرية حوالي  قيمة الفاتورة الشهرية لكهرباء

ألف شيكل شهريًا. فيما تبلغ قيمة ديون الكهرباء المتراكمة  55- 50، بينما تنخفض شتاًء لتتراوح بين شيكل شهرياً 
عليهم ديون تتجاوز شيكل، يتم سدادها عند عملية الشحن للكهرباء، فمن  600,000على سكان جينصافوط حوالي 

شيكل، فيتم  15,000ديونهم عن تقل % من مبلغ الشحن لسداد الديون، أما من 50شيكل يتم اقتطاع  15,000
  % من قيمة الشحن للسداد.30اقتطاع 

 
%، وسبب هذا الفاقد هو قدم بعض خطوط الكهرباء، فهناك جزء من 8- %6تتراوح نسبة الفاقد من الكهرباء بين   

  ء بحاجة إلى تجديد، وحاليًا يتم العمل على تجديدها بتمويل من المجلس القروي لجينصافوط. شبكة الكهربا

                                                      
 % نظرًا ألن هناك نسبة كبيرة من القوى العاملة تعمل في مجالين أو أكثر.100ال تجمع هذه النسب إلى   10
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 المياه -
ومن ثم ربطها مع شركة المياه القطرية اإلسرائيلية (ميكروت)، حيث تقوم  1991لقرية عام اتم تأسيس شبكة مياه   

ل المياه إلى جميع المنازل والمنشآت في القرية، المياه بواسطة الخط الناقل لمياه المستوطنات. تصبلقرية ابتزويد 
اشتراك  16واشتراك زراعي للمشاتل والزراعة المروية والبيوت البالستيكية،  20اشتراك ماء من ضمنهم  520فهناك 

  اشتراك تجاري.  21صناعي وحرفي، و
  

كوب لالستخدام  4,964ا كوب. منه 7,937يبلغ متوسط االستهالك الشهري من المياه لكافة القطاعات حوالي   
% من إجمالي 28.5كوب استهالك زراعي (يشكل  2,264و% من إجمالي االستهالك)، 62.5المنزلي (حوالي 

  % من االستهالك الكلي).9كوب لالستخدام الصناعي (حوالي  709االستهالك)، و
  

شيكل للكوب، وهو  4كان بحوالي شيكل للكوب الواحد، فيما يباع للس 2.9تبلغ تكلفة المياه على المجلس القروي   
سعر موحد لجميع االشتراكات وثابت بغض النظر عن معدل االستهالك. بالنسبة لفاتورة المياه على القرية، فتصل 

ب) لتصل آو تموز، و ، تزيد هذه القيمة خالل شهور فصل الصيف (حزيران، لف شيكل شهرياً أ 11بالمعدل إلى حوالي 
  . آالف شيكل شهرياً  6بينما تقل في فصل الشتاء لتصل  ألف شيكل شهريًا، 17-15إلى 

  

إلى السبب يعود و %. 22يعاني سكان جينصافوط من ارتفاع نسبة الفاقد من المياه، حيث تصل النسبة إلى حوالي   
قدم واهتراء بعض أجزاء ووصالت شبكة المياه. كما يعاني السكان من محدودية كمية المياه التي تصلهم من 

جينصافوط، و كوب في الساعة يستطيع سكان سبع قرى متجاورة (الفندق،  55حيث حددت الشركة حوالي ميكروت، 
باقة الحطب، وكفر القف) استهالكها، ومن ثم يتم قطع المياه عن القرية في حالة استنفاذ و حجة، و فرعتا، و اماتين و 

  جوفية أو ينابيع.  آبار هذه الكمية، كما ال يوجد في القرية
  

بتمويل ، 2016عمل على إنجاز مشروع خزان مياه وتجديد بعض أجزاء شبكة المياه في القرية في شهر آذار تم ال  
من المؤسسة األمريكية إلغاثة الالجئين في الشرق األدنى (انيرا)، وبالتعاون مع سلطة المياه. تضمن هذا وتنفيذ 

ساهم من قنوات المياه القديمة بأخرى جديدة.  %30متر مكعب، وتبديل حوالي  500المشروع بناء خزان مياه بسعة 
 هذا الخزان جزئيًا في سد احتياجات جينصافوط من المياه وخاصة في فترة انقطاعها من ميكروت. 

  
 النفايات الصلبة -

ال يمتلك المجلس القروي لجينصافوط سيارات خاصة لنقل النفايات، إنما تقوم شاحنات خاصة تابعة لمجلس قروي   
حاوية موزعة في أنحاء  40المهمة. حيث تأتي هذه الشاحنات مرتين باألسبوع لجمع النفايات من حجة بهذه 

محطة ترحيل مؤقتة في حجة، ثم إلى مكب زهرة الفنجان في جنين (ال يوجد  إلىجينصافوط، ومن ثم تقوم بنقلها 
  مكبات عشوائية في جينصافوط). 

  

شيكل  15، بينما يدفع المواطنون حوالي شيكل شهرياً  7,500لغ حوالي يدفع المجلس القروي للقرية رسوم نفايات تب  
  رسوم نفايات صلبة (يتم اقتطاعها عند شحن الكهرباء).  شهرياً 
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ألن جمع النفايات مرتين باألسبوع غير كاٍف، ويؤدي إلى تراكم النفايات حول  نظراً  سيارة نفايات يومياً لالقرية بحاجة   
  نظر العام للقرية. الحاويات، مما يسيء للم

  
 الصرف الصحي -

تعاني جينصافوط من عدم وجود شبكة للصرف الصحي ومحطة تنقية المياه العادمة. بالتالي يتم التخلص من المياه   
العادمة عن طريق حفر امتصاصية تابعة لكل منزل ومنشأة. حيث تقوم صهاريج خاصة بعملية النضح مرة كل شهر 

المنطقة (سهلية أو صخرية). المشكلة التي تواجه سكان القرية بخصوص المياه أو شهرين، وذلك حسب طبيعة 
شيكل للكوب الواحد)، باإلضافة إلى أن التخلص من هذه المياه يتم  12.5العادمة هي ارتفاع تكلفة النضح (حوالي 

  بطريقة عشوائية في مناطق قريبة من التجمع السكني.
  

نصافوط بشبكة صرف صحي موصولة بمحطة تنقية. ولكن المشكلة تتمثل في االحتياجات: ربط جميع البيوت في جي  
التكلفة العالية إلنشاء الشبكة ومحطة التنقية (حوالي مليوني دوالر أمريكي)، باإلضافة إلى صعوبة الحصول على 

  ترخيص لحفر الشبكة، وترخيص بناء محطة التنقية على أراضي (ج) في المنطقة. 
  
 النقل والمواصالت    -

 شبكة الطرق -أ
كم  9كم، منها  34غالبية منازل القرية تصلها طرق معبدة، إذ يبلغ طول شبكة الطرق في جينصافوط حوالي   

كم طرق داخلية غير معبدة (تشمل الطرق ضمن منطقة التوسع العمراني المقترحة)،  2.5طرق داخلية معبدة، و
  طرق غير مستصلحة بحاجة إلى استصالح وتعبيد. كم 5.5كم طرق زراعية، وهناك حوالي  17باإلضافة إلى 

  

 2.5في الوقت الحالي، يتم العمل على مشروع بتنفيذ وتمويل من الحكم المحلي ووزارة األشغال لتعبيد جزء من   
 95,000كم من هذه الطرق، وبتكلفة  1.6العمل على تعبيد  كم غير المعبدة في القرية، حيث يجري حالياً 

. كما يقوم مجلس الخدمات المشترك لقرى جورة 2016االنتهاء في شهر كانون األول لسنة  يورو، ومن المتوقع
كم التي بحاجة الستصالح. في الوقت  5.5كم من  1.2عمرة وبالتعاون مع وزارة الزراعة باستصالح حوالي 

  . الراهن، ال يوجد مشاريع أو مصادر تمويل الستكمال استصالح وتعبيد باقي الطرق في القرية
  

  المواصالت والمرور -ب
ال حاجة للمواصالت العمومية للتنقل داخل القرية، نظرًا لصغر مساحتها. حيث يتم التنقل غالبًا سيرًا على األقدام   

أو باستخدام السيارات الخاصة. أما بالنسبة للتنقل بين جينصافوط والقرى والمحافظات المجاورة، فيتم ذلك 
شيكل (ال يوجد مكتب  7- 5ة العاملة على خط المدن ودفع األجرة التي تتراوح بين باستخدام السيارات العمومي
عن طريق الوقوف على أطراف الشارع  بسهولة العامة المواصالت استخداميمكن حيث تكسي خاص في القرية)، 

لى المدن الرئيسي. فهناك سيارات عمومية تقوم بالنقل مباشرة إلى محافظتي نابلس وقلقيلية. أما للذهاب إ
  األخرى، فيمكن الذهاب إلى نابلس أو قلقيلية ثم الركوب من مجمع السيارات. 

  



 34

طالب وطالبة يدرسون في جامعة خضوري في طولكرم، ويعانون من  30يوجد حوالي  المشاكل واالحتياجات:  
ير حافلة عدم وجود مواصالت مباشرة إلى طولكرم مما يؤدي إلى تأخرهم عن محاضراتهم. الحل يكمن بتوف

  ال يوجد تمويل أو جهة محددة لتوفير هذه الحافلة). خاصة لنقلهم من وٕالى الجامعة مباشرة (حالياً 
 
  االتصاالت واالنترنت -

تتوفر شبكة الهاتف األرضي والنقال وشبكة االنترنت في جميع أرجاء جينصافوط، حيث تصل شبكة الهاتف األرضي   
ية، باإلضافة إلى جودة قوة لقط الهاتف النقال. حالة شبكة االتصاالت وخدمات االنترنت إلى جميع منازل القر 

  األرضية والخلوية واالنترنت جيدة جدًا وال تحتاج إلى تجديد. 
  
 خدمات ترفيهية -

تفتقر جينصافوط إلى وجود الخدمات والمرافق الترفيهية العامة مثل الحدائق والمتنزهات. هناك حاجة إلى إقامة بعض   
ترفيهية، ولكن المشكلة تتمثل بعدم وجود أراٍض لبناء هذه المرافق، نظرًا الن غالبية أراضي القرية هي ارضي المرافق ال

  . ليةياإلسرائمنطقة (ج)، فأي مرفق سيتم إنشاؤه على هذه األراضي سوف يتعرض لخطر الهدم من السلطات 
 
 11مؤسسات وبرامج تنموية في جينصافوط .4

ي يقوم بعقد أنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية للشباب الذكور، كما يتبع له جمعية نسوية يوجد في جينصافوط نادي شباب
تقوم بعمل مجموعة من األنشطة للشابات. ومن ضمن األنشطة التي يقدمها النادي عقد دورات تعليم مساند لطالب 

إلى عقد دورات تعليم صيانة األجهزة  علميًا (مجانًا)، وتكريم طالب التوجيهي المتفوقين، باإلضافة عافالضِ المدارس 
مختلفة وعقد مباريات الالكهربائية وااللكترونية، ودورات تطريز للنساء، وتشكيل فرق رياضية من شباب القرية للرياضات 

  بين القرية والقرى المجاورة.
  

الزراعية، مثل  ، تقوم بمهام استصالح األراضي2004كما يوجد في جينصافوط جمعية زراعية خيرية تأسست سنة 
مساعدة المزارعين في حرث األراضي وتعشيبها ورشها بالمبيدات، باإلضافة إلى امتالك الجمعية لغربال يقوم بغربلة وتنقية 

  الزعتر من الشوائب، وبالتالي تزيد من فرصة منافسته في السوق. 
  

يمكن اعتبار زراعة العكوب كمورد شتلة عكوب، و  2,000في الوقت الحالي، تعمل الجمعية على مشروع دعم زراعة 
اقتصادي واعد نظرًا لعدة أسباب، منها توفر مساحة كافية من األراضي الزراعية الممكن استغاللها، كما أن زراعة العكوب 
بعلية وال تحتاج إلى الكثير من المياه إلنجاحها، باإلضافة إلى أن الشتلة الواحدة تستمر في اإلثمار لعدة سنوات بعد 

اعة (ليست زراعة موسمية)، كما أن العكوب من النباتات التي ال تفسدها الخنازير التي تدمر الزراعات األخرى في الزر 
  مجديا للدخل للقرية، ويساهم في تطويرها.  مما يشكل مصدراً  العكوب يباع بأسعار مرتفعة نسبياً فإن القرية، وأخيرًا، 

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   11
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2-6 �
�  

  

  الموقع والحدود .1
وٕالى الغرب من محافظة نابلس وتبعد عنها  ،كيلومتر 20الشرق من محافظة قلقيلية وتبعد عنها حوالي تقع قرية جيت إلى 

كانت تتبع  67تتبع إداريًا لمحافظة قلقيلية، لكن قديمًا ما قبل االحتالل اإلسرائيلي عام حاليًا كيلو متر.  10حوالي 
وتبعد  ق وحجةدقرى الفنعمرة"، تحيط بها من الغرب محافظة نابلس. جيت هي إحدى قرى التجمع المعروف ب "جورة ل

كيلو متر، كذلك تبعد عنها بنفس  3كفر قدوم وتبعد عنها حوالي من الشمال تحدها كيلو متر على التوالي،  5و 4عنها 
ة دونم، لكن مساح 6,430. تبلغ مساحة أراضي جيت اإلجمالية الغربي المسافة قرى إماتين وفرعتا لكن من جهة الشمال

مناطق "ب" وذلك بحسب المخطط  ةصنفالموهي األراضي  ،دونم فقط 250هي المنطقة التي يسمح بالبناء والتوسع عليها 
الهيكلي الحالي. باقي مساحة القرية عبارة عن مناطق مصنفة "ج"، ويعمل المجلس القروي حاليًا على توسيع المخطط 

دونم، لكن يتوقف األمر على الحصول على الموافقة  630ساحته الهيكلي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي لتصبح م
% من أراضي القرية المسموح بالبناء عليها 90اإلسرائيلية بعد رفع الطلب إلى "بيت إيل". حاليًا يمتد البناء على حوالي 

  وأغلب السكان يملكون منازلهم وال يوجد منازل مستأجرة.
  

% منها بأشجار الزيتون. يتعاون المزارعون مع جمعيات أهلية 95راعية، تزرع هي أراضي ز  )ج(جميع المناطق المصنفة 
ومؤسسات لقطف الزيتون خالل موسم القطاف بسبب المضايقات واالعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين. 

ط الفلسطيني واإلدارة المدنية دونم قريبة من المستوطنات يمنع دخولها إال بتنسيق مع االرتبا 150فهنالك على سبيل المثال 
اإلسرائيلية وفي أوقات محددة خالل موعد حراثة األرض أو قطف الزيتون ولمدة محددة. وتتعرض هذه المساحة بالذات 
بشكل مستمر لالعتداءات واالنتهاكات من قبل المستوطنين، ومنها؛ تجريف أراضي المزارعين واعتداءات على المنازل، 

  شجرة زيتون.  300ستوطنة "عالر" حريقا في شهر تموز من العام الحالي أدى إلى حرق حوالي كما أشعل مستوطنو م
  

متر من أراضي جيت على مفترق الطرق مع  750باإلضافة إلى ذلك صادرت قوات االحتالل اإلسرائيلي ما مساحته 
  حوارة وطولكرم وقلقيلية وأقامت عليها نقطة عسكرية.

  
 افية والمؤشرات الديمغر  السكان .2

، وحسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 2007لتعداد السكان عام  نسمة وفقاً  2,171بلغ عدد سكان جيت 
نسمة  5,273نسمة في حين يتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي  2,735يبلغ  2016فإن عدد سكان القرية في العام 

  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045في العام 
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016): سكان جيت في سنة 7جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 5,273 4,766 4,286 3,835 3,415 3,025 2,735 2,171 عدد السكان (نسمة)
 1,172 1,041 897 770 659 562 497 375 األسرعدد 

  ."ماس "إلحصاء الفلسطيني وحسابات الجهاز المركزي لالمصدر: 
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ا يفــرض تحــديات التوســع فــي عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــ فــإنكمــا يالحــظ مــن الجــدول أعــاله 
  السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة.البناء 

  

، بينمـا بلـغ معـدل 2016للعـام الفلسـطيني  إلحصـاءالمركـزي لجهـاز الة وفق تقـديرات أسر  497فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن الطابع الغالب في جيت هي األسر المتوسطة.  فرد. ويتضح 5.5األسرة حجم 

  

للفئـات العمريـة الفتيـة حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر أقـل القريـة ينتمي غالبية سـكان من حيث التركيب العمري لسكانها، 
%، وكبــار 80 ســنة )64-15ســن العمــل (ب% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان 10ســنة مــا يقــارب  15مــن 

  %.10السن 
عمل وهم اغتربوا بحثًا عن فرصة % 30قرابة وخاصة إلى األردن ودول الخليج  1967نسبة المغتربين منذ العام وصلت 
عائالتهم تستفيد من التحويالت النقدية. معدل دخل األسرة في في تطوير البلد لكن ال يساهمون شخص  10,00حوالي 

عائالت، دون وجود مؤسسة  9ذوي االحتياجات الخاصة لدى من أشخاص  10هناك شيكل.  3,000جيت ال يقل عن 
  ترعاهم ويتلقون بعض المساعدات من لجنة الزكاة.

  
  ومستويات المعيشة األسردخل  -

% يحصلون على دخل يقل 15شيكل، منهم  2,400الشهري  ل دخل األسرةمعدوفق مصادر المجلس القروي يبلغ 
شيكل وغالبيتهم موظفون  4,000–1,600معدل دخلهم الشهري ما بين  يتراوح% منهم 50شيكل، بينما  1,500عن 

العليا،  اإلدارةشيكل ويمثلون موظفي  6,000 – 4,000% منهم يتراوح معدل دخلهم ما بين 20درجة وسطى، بينما 
  شيكل. 6,000أكثر من إلى % يصل معدل دخلهم 15إضافة إلى 

  
  التعليم والتدريب -

طالبة.  133طالب، و 134يوجد في جيت مدرستين أساسيتين واحدة منهما للذكور واألخرى لإلناث، ويستفيد منهما 
ستفيد من المدرستين باإلضافة إلى المدارس األساسية يوجد كذلك مدرستين ثانويتين واحدة للذكور وأخرى لإلناث. ي

  طالبة. 225طالب، و 236الثانويتين 
  

خريج وخريجة جامعيين خالل الست سنوات األخيرة. النسبة  150بحسب تقديرات المبحوثين يوجد في جيت حوالي 
الكبرى من الطالب يكملون تعليمهم الجامعي في "جامعة النجاح الوطنية" في نابلس وذلك لقرب المسافة. يتوجه نسب 

  طولكرم. فيل من الطالب إلى جامعات مثل القدس المفتوحة والخضوري أق
  

مراحل التعليم ما قبل المدرسة فيوجد روضة حكومية واحدة خاصة بأبناء عائالت الشهداء، وذوي الدخل ب فيما يتعلق
شيكل  20إلى شيكل شهريًا إضافة  50خاصة (تكلفتها رياض أطفال المحدود وأبناء المعلمين. باإلضافة إلى ثالث 

  شهريًا رسوم نقل).
  

و أمراكز مدينة نابلس  إلىني يفتقر التجمع لمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة الراغبين بالحصول على تدريب مه
لية، وبشكل خاص مركز العلوم والثقافة، حيث يتدربون على مهارات الكمبيوتر. ويتلقى الشباب تدريبًا في مركز يقلق

  أعمال الخياطة والتجميل.على في البالط والكهرباء. أما الشابات فغالبيتهن يتدربن  التدريب المهني خاصة
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شهور،  4وتعتمد رسوم التدريب على نوعية التدريب ومدته الزمنية وأيام الدوام، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب 
  شيكل. 2,500 –1,500وتتراوح الرسوم للتدريب المهني ما بين 

  
  الصحة -

واحدة. يعمل في العيادة الصحية الحكومية ممرضتان خاصة دة حكومية واحدة، باإلضافة إلى عيادة أسنان يوجد عيا
مختبر. كما يوجد  .والخميس طبيب عام لفحص الحاالت التي تعرض عليه االثنينأيام ويتواجد طيلة أيام األسبوع، 

  إلى مستشفيات نابلس نظرًا لقربها من جيت.الحاالت الطارئة أو الحاالت التي تحتاج إلى مستشفى يجري نقلها 
  

  العمالة -
ون بشــكل ديعتمــ هــميتضــح أنذكــره عامــل، مــن خــالل مــا ســبق  500يوجــد فــي القريــة حــوالي وفقــًا لتقــديرات المبحــوثين 

العمــل فـي المســتوطنات. انعكسـت قلـة فــرص العمـل محليــًا (أو فـي القــرى مـن خـالل تــأمين مصـدر رزقهــم علـى رئيسـي 
% مـن النسـاء ال يبحـثن عـن عمـل أصـًال، إضـافة إلـى مـن 50فحـوالي  ،سب بطالة عالية في صفوف النسـاءالقريبة) بن

%). عـدد العـاملين فـي الزراعـة محـدود 1ال تكاد تذكر (فيبحثن وال يجدن فرصة عمل. أما البطالة في صفوف الذكور 
بشـكل هائـل. العمـل األساسـي فـي الزراعـة يكـون جدًا فال يوجد زراعة مروية بسـبب قلـة الميـاه، وارتفـاع تكـاليف اإلنتـاج 

 ةدادل حـمحـا 4واحدة و رةانجمحل في موسم قطف الزيتون حيث يتعاون الجميع في هذه العملية. يوجد في قرية جيت 
منـاجر موجــودة خــارج القريــة يملكهـا أشــخاص مــن أهــالي  10يعمـل فيهــا عمــال مـن نفــس القريــة كمــا يعملـون أيضــًا فــي 

  جاري في قرية جيت محدود.جيت. القطاع الت
  

 حتيةالتالبنية  .3
 الكهرباء -

، بطول 1978خدمات الكهرباء متوفرة لجميع السكان ومصدرها شركة الكهرباء القطرية. تم تمديد شبكة الكهرباء عام 
ألف  100، ويبلغ معدل السحب الشهري حوالي 2013كم. بدأ نظام الدفع المسبق للكهرباء في جيت منذ العام  3

أغورة للكيلو  70أغورة لالشتراك المنزلي، أما االشتراك التجاري فالسعر  66واط. يبلغ سعر الكيلو واط الواحد كيلو 
شيكل،  150- 100أفراد من  5- 4ألسرة المكونة من ل الشهريةلكهرباء ا ةفاتور ، تتراوح واط. وبحسب تقديرات أولية

  شيكل. 250- 200لشهرية إلى واألسرة التي يزيد عدد أفرادها عن ذلك تصل فاتورتها ا
  

شيكل شهريًا، أما ما يجمع من خالل الدفع المسبق فيصل إلى  70,000تبلغ فاتورة الكهرباء الكلية على مجلس جيت 
ألف  150% من هذه الفاتورة لسداد الديون التي تتراكم على المشتركين بحوالي 25شيكل شهريًا. تذهب  77,000

اشتراك، منها  520الكهرباء لجميع السكان في جيت، بعدد اشتراكات يصل إلى  شيكل. من ناحية أخرى تصل شبكة
  .فقط اشتراك تجاري 15

  

مؤخرًا  الشبكة تجديدمشكلة بعد هذه الإال أنه تم حل  .% بسبب قدم الشبكة20نسبة الفاقد في الكهرباء إلى  وصلت
  ألف شيكل وفرها المجلس. 350بميزانية وصلت 
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 المياه -
إلى قرية جيت من خالل شركة المياه اإلسرائيلية "ميكروت"، والتي تصل المنازل من خالل شبكة طولها  تصل المياه

  منازل ال تصلها المياه. 4، لكن إلى اآلن هنالك 1983كم. تأسست هذه الشبكة عام  3
  

ي فقد بقيت إلى اآلن لتطوير الشبكة، إال أن نسبة الفاقد لم تختف 2010من الجمعية الفرنسية عام بدعم نفذ مشروع 
%. وبرأي المبحوثين يعود ذلك إلى قدم وتلف المواسير وحاجتها للتغيير. يبلغ عدد المشتركين في شبكة المياه 10

  مشترك وجميع هذه االشتراكات لالستخدام المنزلي. 500
  

  هذه التسعيرة:بالنسبة لتسعيرة المياه في القرية فهي تصاعدية حسب معدل السحب، والجدول التالي يوضح 
  

 المياه في قرية جيت تكلفة): 8جدول (
  

 الكمية المستهلكة (الكوب) السعر شيكل/كوب

 كوب 3إلى حد  شيكل/كوب 4
 كوب3.1أكثر من  شيكل/ كوب 5.5

  .مجلس قروي جيت المصدر:

  
جزء عند كل شحن  ألف شيكل. يتم العمل على تسديدها من خالل دفع 100تتراكم ديون مياه على أهل القرية بقيمة 

  جديد لبطاقة الكهرباء. 
  

كوب في الشتاء. وهذا االستهالك محدد  4,000كوب في الصيف، و 4,120االستهالك الشهري من المياه إلى يصل 
  كوب يوميًا. 150بالمورد وهو شركة "ميكروت" اإلسرائيلية كما ذكرنا، بكمية ال تزيد عن 

  

شبكة بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والمانحين، بعد أن تم تجديد الخطوط لاع يتوسلعلى مشروع  اً حالييتم العمل 
سابقًا. كما يتم العمل على تقديم مشروع للحصول على مضخات من أجل ربط نبع الماء الموجود في القرية مع شبكة 

  ياه العادمة.كما ليس لدى المجلس أي خطة لمشاريع تهدف إلعادة استخدام الم المياه لتخفيف الضغط عليها.
  

 النفايات الصلبة -

كحال باقي القرى في جورة عمرة، ال يوجد مكبات أو سيارة نقل خاصة بجيت، إنما يتم االعتماد بشكل كامل على 
التي تجمع النفايات من القرية مرتين إلى ثالث أسبوعيًا وترسلها إلى مكب  ،سيارة نقل النفايات الخاصة بقرية حجة

شيكل شهريًا.  8,500) حاوية. عملية التخلص من النفايات تكلف مجلس جيت 20في القرية ( "زهرة الفنجان". يوجد
ويتم تحصيلها من خالل الدفع المسبق  ،شيكل شهريًا بدل جمع النفايات 17ويترتب على كل منزل رسوم بمبلغ 

  للكهرباء.
  

الصلبة، حيث يحدث تأخير في جمع التخلص من النفايات يحل مشكلة يحتاج المجلس إلى جهة داعمة تنفذ مشروع 
  .هاتراكمفي سبب تالنفايات مما ي
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 الصرف الصحي -
لقرية، ويتم االعتماد على حفر امتصاصية تحتاج إلى النضح بشكل دوري من مرة في اال يوجد شبكة صرف صحي 

لمادية لعملية النضح المستمرة والتي تصل إلى لتكلفة اإضافة لشهريًا إلى مرة كل أربعة شهور بحسب طبيعة األرض. 
المياه الجوفية واألراضي الزراعية. كما أن التخلص من و كوب، فإن الحفر االمتصاصية تهدد المنازل،  9شيكل/ 80

ومكاره  اً ما يسبب تلوثم ،المياه العادمة يتم من خالل سكبها في األراضي البعيدة وال يوجد أماكن مخصصة لذلك
  صحية.

 
كم، تصل تكلفتها بحسب توقعات المبحوثين إلى  3توفير شبكة صرف صحي بطول هذه المشكلة ال بد من ل لح

  مليون شيكل.
  

 النقل والمواصالت    .4

 شبكة الطرق -
كم طرق فرعية. جميع هذه  3.5كم طول الشارع الرئيسي، و 1.5كم،  5يصل طول شبكة الطرق في جيت إلى 

  كم إلى تجديد. 2لتي يصل طولها إلى تحتاج بعض الطرق او الطرق معبدة، 
ع شبكة الطرق ألن هنالك بيوت جديدة قيد يجميع المنازل تصلها طرق معبدة، لكن القرية بحاجة إلى توس اً حالي

كم طرق جديدة. كما تحتاج القرية إلى فتح طرق زراعية حيث أن بعض األراضي  8اإلنشاء. وهنالك مخطط لتعبيد 
  من الصعب الوصول إليها. 

  
  المواصالت والمرور -

ال تحتاج القرية إلى وسائل نقل داخلية بسبب صغر مساحتها وٕامكانية الوصول ألي مكان داخل القرية مشيًا على 
يعمل بعض  .فيتوفر سيارات نقل عمومي إلى نابلس وقلقيلية فقط ،المواصالت الخارجيةفيما يتعلق باألقدام. أما 

  شيكل. 10شيقل، وٕالى قلقيلية  7هذين الخطين. أجرة الراكب إلى نابلس  األشخاص كذلك بسياراتهم الخاصة على
  

 12مؤسسات وبرامج تنموية في جيت .5
 يفتقر التجمع لوجود مؤسسات مجتمعية، كجمعيات تعاونية و/أو جمعيات نسوية، أو مؤسسات شبابية، يوجد نادي رياضي

  ضة في المدرسة.يقتصر نشاطه على ممارسة الريا لدى الجهات الرسميةغير مسجل 
  
  

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   12
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  آ�� ��وم 2-7

  
 الموقع والحدود .1

دونم، وتم تقسيم  1,300دونم، بينما مساحة المخطط الهيكلي فتبلغ  22,000تبلغ المساحة اإلجمالية للتجمع حوالي 
دونم حدائق ومرافق عامة).  130ودونم طرق،  260ودونم منطقة سكنية،  1,300المخطط الهيكلي على النحو التالي: (

  دونم تقع في منطقتي (ب) و(ج). 20,700ا األراضي الزراعية فتقدر بحوالي أم
  

ومن الشرق قوصين وجيت، ومن الغرب  ،ويحد التجمع من الشمال بيت ليد وشوفة وسفارين، ومن الجنوب اماتين والفندق
  باقة الحطب وحجة وكور.

  
تم مصادرتها إلنشاء مستوطنة قدوميم ومناطق عسكرية دونم  4,500 بـ وتقدر األراضي المصادرة من االحتالل اإلسرائيلي

مغلقة من الجهة الشرقية والجنوبية من التجمع. ويتعرض التجمع إلى اعتداءات وانتهاكات من المستوطنين أهمها: سرقة 
أراضيهم  ٕاتالف وٕاحراق المحاصيل الزراعية باستخدام مواد كيماوية ومبيدات قاتله، وطرد المواطنين منو محصول الزيتون، 

  .هاوعدم السماح لهم بالعمل في
  

كم عن  25كم عن نابلس و 22 حالياً  ديقع تجمع كفر قدوم على الطريق الرئيسي بين محافظتي نابلس وقلقيلية، حيث يبع
حيث يتم الوصول  ،، وذلك بسبب إغالق المدخل الرئيسي للقرية من سلطات االحتاللكم عن الشارع الرئيسي 5و قلقيلية
  حجة.-من مدخل قرية الفندق وعلى الطريق الرئيسي الفندقإليها 
بعد عن الشارع الرئيسي تكم، و  12هي بأنه قبل إغالق المدخل الرئيسي للتجمع، فإن المسافة بين نابلس وكفر قدوم  علماً 

  كم. 1
  
 والمؤشرات الديمغرافية السكان .2

، وحســـب تقـــديرات الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء 2007نســـمة وفقـــًا لتعـــداد الســـكان عـــام  2,873بلـــغ عـــدد ســـكان كفـــر قـــدوم 
نســمة فــي حــين يتوقــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى حــوالي  3,621يبلــغ  2016الفلســطيني فــإن عــدد ســكان القريــة فــي العــام 

  ل التالي:و كما هو موضح في الجد 2045نسمة في العام  6,981
  

  2045لغاية سنة  والنمو السكاني المتوقع 2016سكان كفر قدوم في سنة ): 9جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 6,981 6,310 5,675 5,078 4,521 4,004 3621 2873 عدد السكان (نسمة)
 1,551 1,378 1,187 1,020 873 744 658 490 األسرعدد 

  ."ماس"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وحسابات المصدر: 
  

أعــاله فــإن عــدد الســكان سيتضــاعف خــالل الثالثــين ســنة القادمــة ممــا يفــرض تحــديات التوســع فــي  كمــا يالحــظ مــن الجــدول
  ومراعاة التخطيط الهيكلي لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة. السكنيالبناء 
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، بينمـا بلـغ معـدل 2016للعـام الفلسـطيني إلحصـاء المركـزي لجهـاز الأسرة وفق تقـديرات  658فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن الطابع الغالب في كفر قدوم هي األسر المتوسطة.  أفراد. ويتضح 6األسرة حجم 

  

ينتمــي غالبيــة ســكان القــريتين للفئــات العمريــة الفتيــة حيــث بلغــت نســبة األفــراد فــي عمــر مــن حيــث التركيــب العمــري لســكانها، 
%، وكبـار 40 سـنة )40-15سـن العمـل (ببلغت نسبة السكان % من مجموع السكان. بينما 40سنة ما يقارب  15أقل من 

  %.20السن 
  

إلى مدن نابلس ورام اهللا وطولكرم وقلقيلية القرية وبخصوص الهجرة الداخلية من القرية، فيقدر عدد األسر التي غادرت 
يشهد التجمع هجرة  أسرة، وذلك بسبب األوضاع االقتصادية الصعبة وعدم توفر فرص عمل للشباب. بينما ال 16بحوالي 

  إلى داخله.
  

، وغالبيتهم يقيمون 1948نسمة منذ عام  50,000أما المغتربين من سكان التجمع خارج الوطن فيقدر عددهم بحوالي 
% فقط، والبعض 3باألردن، إال أن دورهم االقتصادي في البلد محدود جدًا، حيث تبلغ نسبة التحويالت المالية لعائالتهم 

  يرية كدعم طلبة الجامعات.يقدم مساعدات خ
  

  دخل األسر ومستويات المعيشة -

 1,500من  بأقل% من األسر 15يقدر معدل الدخل الشهري لـ شيكل، حيث  2,500 بـ ويقدر معدل دخل األسرة    
شيكل، وهم فئة الموظفين من الدرجة الوسطى  4,000–1,600% من األسر يتراوح دخلهم ما بين 75شيكل، بينما 
 6,000 –4,000الشهري ما بين  هامعدل دخليتراوح من األسر فقط % 10و ،ت الحكومية والخاصةفي المؤسسا

  اإلدارات العليا وأصحاب مشاريع خاصة. وشيكل، وهم موظف
  

  التعليم والتدريب -
  يوجد في التجمع ثالث مدارس حكومية، وهي:  

 ن األدبي والعلمي.لفرعيفي اطالب،  300مدرسة ذكور ثانوية كفر قدوم: يبلغ عدد الطلبة  •
 طالب. 200: يبلغ عدد الطلبة األساسيةمدرسة ذكور كفر قدوم  •
 لفرعين األدبي والعلمي.في ا ،طالبة 450مدرسة بنات كفر قدوم الثانوية:  •

  

  ومن الجدير ذكره أن المؤسسات التعليمية في كفر قدوم تتلقى المساعدات من ملتقى أبناء كفر قدوم بالخارج.  
  

 دبلوم فأعلى)( المتوسطة والجامعات ت من المعاهداليم العالي، فتقدر نسبة الحاصلين على شهادوبخصوص التع  
% منهم 50طالب/ة،  150 ـ. حيث يقدر عدد الطلبة الجامعين حاليا بمتعلم/ة 1,000حوالي أي ، %30حوالي ب

طالب  20كما يلتحق  .زيتبير جامعة جامعة القدس المفتوحة في قلقيلية و و  يدرسون في جامعة النجاح الوطنية
منح دراسية من السلطة حيث يدرسون في جامعات الجزائر ومصر على  مغالبيتهحصل  ،بجامعات خارج الوطن

  وروسيا.
  

تدريب حصول على للمدينة نابلس  إلىيتوجه الشباب لذا يفتقر التجمع لوجود مراكز تعليمية و/أو مراكز للتشغيل،   
ميكانيك و شاب، في معظم التخصصات: كهرباء،  30ركز التدريب المهني بحوالي يقدر عدد الخريجين من م .مهني
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ضعيفًا بالمراكز. وتقدر تكلفة التدريب لمدة سنة مستوى التدريب بحسب المبحوثين، يعتبر و  ،إال أنه .بالطو سيارات، 
بعد المسافة وتكلفة شيكل شهريًا. ونتيجة ل 350 لـ شيكل، إضافة إلى أن تكلفة المواصالت تصل 5,500بحوالي 

  المواصالت أدى ذلك إلى ضعف إقبال الشباب على التدريب المهني.
  
  الصحة -

تقدم و  .األمراض المزمنةذوي لوزارة الصحة، تقدم خدمات الرعاية األولية لألطفال والحوامل و تابعة يوجد عيادة صحية   
تعمل ممرضة يوميًا بالعيادة، و  .أساسية لألطفال والفحص الطبي وصرف األدوية وفحوصات مخبرية التطعيم جرعات

  يومين باألسبوع.فيتواجد أما الطبيب 
 

  العمالة -
وتبلغ نسبة العمالة  .مشارك/ة 2،200أي قرابة % من الجنسين، 50تقدر نسبة المشاركة االقتصادية بالتجمع بحوالي   

عاطلين عن بلغ عدد المسجلين % نسبة البطالة، والتي تعتبر أعلى نسبة بالمنطقة حيث 27% مقابل 73حوالي 
  سنة. )35–20(شخص من الفئة العمرية  600العمل 

  

لخلق  مؤقتةوأيضًا هنالك مشاريع  )،مؤقتة عمالةإال أن نسبة البطالة تنخفض بشكل كبير خالل موسم الزيتون (  
  ، وجدران استنادية.وأرصفةشهور، كمشاريع بناء سالسل حجرية،  6 إلىفرص عمل تصل مدتها 

  

وغالبية العمالة تعمل بالقطاع الحكومي خاصة في األجهزة األمنية، يليها القطاع الخاص، أما العمل داخل الخط   
 .عامل 20األخضر فهو منخفض جدًا ويقدر بحوالي 

  
 البنية التحتية .3
 الكهرباء -

يقدر و ي بحالة جيدة، كم، وه 20شبكة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية، ويبلغ طول الشبكة حوالي على التجمع  يعتمد  
  % فقط.10سنة، ونسبة الفاقد تصل إلى  15 ـعمرها ب

  

مشترك  740تغطي الشبكة كافة المناطق بالتجمع، وتصل لكافة المنازل والمنشآت، ويبلغ عدد المشتركين بالخدمة   
 10ري، واشتراك لالستهالك التجا 30اشتراك لالستهالك المنزلي، و 700حسب سجالت المجلس المحلي، منها 

  اشتراكات لالستهالك الصناعي.
 

  شيكل. 65,000 بـ كيلو واط وقيمة الفاتورة الشهرية 108,000 الشهري بـاالستهالك ويقدر معدل   
  

 500كيلو واط شهريا، أما التجاري والصناعي فيقدر بحوالي  150ويقدر معدل االستهالك المنزلي للكهرباء بحوالي   
كما يرتفع معدل االستهالك خالل موسم الزيتون (تقدر فترة  .الجات والمعدات الصناعيةواط شهريا بسبب استخدام الث

كيلو واط بالشهر،  30,000العمل بشهرين) بسبب عمل معاصر الزيتون حيث يقدر استهالكها الشهري بحوالي 
المنزلي والتجاري،  شيكل لالشتراك 0,6شيكل. ويباع الكيلو واط ب  25,000حوالي بوتصل قيمة الفاتورة للمعاصر 

  شيكل للصناعي. 1و
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التجمع من قطع الكهرباء أحيانًا بسبب استهداف جيش االحتالل لخط الضغط العالي. وتقدر تكلفة سكان ويعاني   
  شيكل. 3,000 بـ الصيانة

  

اني فيها، كم لتتناسب مع التوسع العمر  6ع الشبكة بحوالي يومن أهم احتياجات التجمع لتطوير خدمة الكهرباء، توس  
  شيكل، إضافة إلى إمكانية تنفيذ مشروع شبكة أرضية للكهرباء.  350,000بتكلفة تقديرية 

  
 المياه -

كم ويقدر  20التجمع، كما يوجد شبكة مياه يبلغ طولها في " مصدر المياه الرئيسي تعتبر "شركة ميكروت اإلسرائيلية  
  %.35سنة، أما نسبة الفاقد فيها فتصل إلى  30عمرها بحوالي 

كوب في فصل الشتاء. وحاليًا ال يوجد  5,000كوب في فصل الصيف و 7,000معدل االستهالك الشهري يبلغ و   
 15,000شيكل في فصل الصيف، و 20,000  بـنقص بالمياه خالل فصل الصيف. وتقدر قيمة الفاتورة شهرياً 

 . شيكل يتم تقسيطها شهرياً  150,000شيكل في فصل الشتاء. وتقدر الديون المستحقة على المشتركين بحوالي 
شيكل  6.5سعر بباع تكوب من الكمية المستهلكة  4ويتم تحديد سعر الكوب على أساس كمية االستهالك، فأول   

  شيكل.  4.5كوب يصبح السعر  4لتعويض تكلفة الفاقد، وبعد للكوب 
  كوب شهريًا. 4تجاري فال يتعدى كوب شهريًا، أما االستهالك ال 12يقدر معدل االستهالك المنزلي بحوالي   
دوالر  1,200,000وفيما يتعلق بمشاريع تحسين شبكة المياه، تم المباشرة بتنفيذ مشروع تجديد الشبكة بتكلفة تقديرية   

دوالر ثمن مواسير من  300,000دوالر، و 50,000وبلغت مساهمة المجلس  UNDPوتنفيذ   CRDPمن بتمويل
 100,000من المشروع يهدف لخدمة القطاع المنزلي والزراعي بتكلفة تقدر بحوالي  جزء .الفلسطينيةسلطة المياه 

إضافة إلى توسيع  .2016كم من الشبكة، ومن المتوقع إنهاء المشروع نهاية عام  3دوالر. وتم حتى اآلن تجديد 
ل سنويًا بتمويل ذاتي من شيك 50,000الشبكة لتلبية احتياجات السكان بسبب التوسع العمراني وتقدر التكلفة بحوالي 

  المجلس المحلي.
بئر  60ويسعى أهالي التجمع إلى بناء آبار منزلية لمواجهة النقص بالمياه في فصل الصيف، حيث يتوفر حوالي   

يقدر و في الري التكميلي  ان على إنشاء آبار تجميع الستخدامهو كما يعمل المزارع .كوب 80منزلي سعة البئر الواحد 
  كوب. 80بئر سعة  100 عددها بحوالي

  
  :حالياً التجمع التي تواجه قطاع المياه المتعلقة بومن أهم المشاكل   

 % مما يزيد من تكلفة المياه.35نسبة الفاقد مرتفعة وتصل إلى  . 1
 التمديدات العشوائية للشبكة والتي تتم بناء على تلبية احتياجات وليس على خطة واضحة ومحددة. . 2
 .االمتصاصيةطها بالمياه العادمة في الحفر تلوث المياه نتيجة اختال . 3

 
 النفايات الصلبة -

لكل منزل، علمًا  شيكل شهرياً  15حاوية لجمع النفايات الصلبة من المنازل، وتبلغ رسوم الخدمة  40يوجد في التجمع   
  شيكل شهريًا. 10,000بأن تكلفة جمعها بسيارات جمع النفايات ونقلها تقدر بحوالي 
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مرتين أسبوعيا لحين حل أزمة مجلس الخدمات المشترك  يات بسيارة تابعة لمجلس حجة المحلي مؤقتاً ويتم جمع النفا  
للنفايات الصلبة بالمحافظة، وتنقل إلى مكب عشوائي في حجة. ومن المتوقع بعد انتهاء أزمة مجلس الخدمات 

  نجان. المشترك أن يتم نقل النفايات الصلبة إلى قلقيلية ومن ثم إلى مكب زهرة الف
  ومن أهم المشاكل المتعلقة بخدمة النفايات الصلبة، نقص الحاويات وضعف المتابعة من مجلس حجة المحلي.  

  
 الصرف الصحي -

يفتقر التجمع إلى وجود شبكة للصرف الصحي، حيث يعتمد األهالي على الحفر االمتصاصية للتخلص منها وسحبها   
  كوب. 5سعة  شيكل شهرياً  50والي باستخدام تنكات خاصة، وتقدر تكلفة النضح بح

  وتتمثل المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي فيما يلي:  
 المياه العادمة على األهالي.نضح ارتفاع تكلفة   . 1
 حدوث مشاكل اجتماعية بين الجيران واألهالي بسبب تسرب المياه العادمة إلى أراضيهم ومنازلهم.  . 2
 تلوث التربة والمياه.  . 3
 انتشار الحشرات.  . 4
شيكل للمرة  1,500، بتكلفة لحد من انتشار الحشرات، يقوم المجلس برش شوارع التجمع بالمبيدات مرتين شهرياً ول  

مليون دوالر،  13دراسة إلنشاء شبكة للصرف الصحي ومحطة تنقية بتكلفة تقديرية  بإعدادالواحدة. كما قام المجلس 
  تنفيذ المشروع.أمام إال أن غياب التمويل يشكل عائقًا 

  
 النقل والمواصالت    -

 شبكة الطرق -أ
، إال أن موصولة بالشبكة غالبية منازل التجمعو يتوفر في التجمع شبكة طرق رئيسية وفرعية وهي بحالة جيدة،   

  بدون طرق معبدة. اً جديد منزالً  20حوالي أوجد التمدد العمراني العشوائي في األراضي الزراعية 
كم غير معبدة، أما شبكة  0.5كم معبدة، و 10كم، منها  10,5جمالية ويبلغ طول شبكة الطرق الرئيسية اإل  

  كم غير معبدة. 5كم معبدة و 5كم، منها  10الطرق الداخلية، فتبلغ أيضًا 
جميع الطرق بحاجة إلى صيانة، وحاليًا يتم إعادة تأهيل شبكة الطرق ضمن مشروع تجديد شبكة المياه، علمًا   

كم حسب المخطط الهيكلي الجديد حيث أن مساحة الطرق  6رق جديدة بطول بأن التجمع بحاجة إلى فتح ط
  كم. 26تقدر ب 

 ،جيش االحتالل للطرق الرئيسية إغالقالتجمعات المحيطة، تستخدم كطرق بديلة عند بالتجمع هناك طرق تربط   
  أهمها:و 

  

في الوصول إلى  ، يساعد المزارعينصيانة إلىكم، بحاجة  4بطول  :طريق زراعي رابط مع بيت ليد . 1
 أراضيهم. إضافة إلى تسهيل وصول األهالي إلى محافظتي جنين وطولكرم بتكلفة منخفضة ووقت أقل.

كم، جزء منه ترابي والجزء األخر (بسكورس)، يربط التجمع بمدينة  3.5طريق رابط لمفرق اماتين: بطول  . 2
 أراضيهم. إلىوصول المزارعين يسمح بقلقيلية ونابلس، و 
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  صالت والمرورالموا -ب
" مشكلة في توفر حافالت نقل عمومية تعمل على نقل السكان من يواجه التجمع، كباقي تجمعات "جورة عمرة  

هذه المركبات غير ملتزمة بالوصول إلى التجمع، وتقوم بتوصيل فأغلب  .التجمع إلى مدينتي نابلس وقلقيلية
خدام سيارات خاصة بعضها غير مرخص لنقل الركاب الركاب إلى الشارع الرئيسي في الفندق، ومن ثم يتم است

 6.5داخل التجمع، مما يزيد من تكلفة النقل على األهالي. حيث تبلغ أجرة الراكب بين نابلس والتجمع  إلى
  شيكل.  3التجمع  إلىشيكل، ومن الفندق 

  

وزارة المواصالت. ضعف الرقابة من الجهات الحكومية المختصة، كشرطة السير و  إلىويعود السبب في ذلك   
  خسائر مالية.بسبب لهم توبرأي السائقين فإن السبب مرتبط بارتفاع التكلفة وانخفاض األجرة مما ي

طالب/ة من طلبة الجامعات إلى نابلس مرة  130حافالت مخصصة لنقل ما يقارب  3ويعمل على خط التجمع   
  شيكل. 6الراكب  أجرة، وتصل وٕاياباً  واحدة ذهاباً 

 زيادة في الوقت والتكلفة إلىالتجمع مما يؤدي  إلىالتزام سائقي السيارات العمومية بتوصيل الركاب عدم  ويعد  
  .التجمعفي أهم مشاكل خدمة المواصالت 

  
 13مؤسسات وبرامج تنموية في كفر قدوم .4

  

  جمعية كفر قدوم النسوية الخيرية
من سيدات البلدة بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا مجموعة باتفاق  2013تأسست جمعية كفر قدوم النسوية الخيرية عام 

 11عضوًا ( 81واجتماعيًا، والعناية باألطفال وذوي االحتياجات الخاصة، وأعمال خيرية أخرى. تتكون الجمعية من 
- 3(في الفئة العمرية هيئة عمومية) من اإلناث فقط، ويقتصر عمل الجمعية على النساء واألطفال  70وهيئة إدارية 

  التالية: باألعمالكما قامت وتقوم الجمعية  .)سنة 15
  

 لها. UNDP الـ أنشأت الجمعية روضة أطفال بدعم من أبناء كفر قدوم بالخارج باإلضافة إلى دعم . 1
 توفير فرص عمل للمرأة. . 2
 حال تعرضت لظلم سياسي أو اجتماعي.في الدفاع عن حقوق المرأة  . 3
 سماعة لذوي االحتياجات الخاصة. 21توفير  . 4
 مركز لياقة بدنية للنساء. إنشاء . 5
 أغنام).و أبقار، و سوبر ماركت، و دعم وجلب سبعة مشاريع للنساء (مكتبة،  . 6
 دورات تثقيف وتوعية من أجل خلق قيادات شابة. . 7
 المشاركة بالبازارات الخيرية في األردن. . 8
 دورات تجميل للنساء. . 9

 دروس تقوية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات للطالبات. . 10
 

  

                                                      
 .ت الميدانيةالمصدر: المقابال   13
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  االجتماعية واالقتصادية التي تواجهها المرأة: المعوقات
تعاني المرأة في كفر قدوم كباقي نساء فلسطين من مشاكل اقتصادية واجتماعية تقف عائقًا حيال تحسين دورها في 

 النساء % من90المجتمع، حيث تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشكالت التي تعاني منها المرأة، فعلى الرغم من أن 
. كما تعاني المرأة من العادات والتقاليد التي تنتقد عمل المرأة باإلضافة إلى منهن يعملن% فقط 10 إال أنات متعلم

  نقص الخبرة في العمل، وصعوبة تسويق منتجاتهن. ولتحسين واقع المرأة الحالي فإنها بحاجة إلى:
  

 توفير فرص عمل مناسبة. . 1
 تدريب وتأهيل. . 2
 .إنشاء مشاريع الستيعاب النساء . 3

 

تتمتع الجمعية النسوية في كفر قدوم بعالقات ممتازة مع المؤسسات المحلية واألجنبية تساعدها على المساهمة في 
خدمة المجتمع بشكل كبير. فالجمعية تتعاون مع المجلس البلدي في كافة المجاالت لخدمة البلدة، كما أنها تتعاون مع 

معية الفرنسية، وجمعية المرأة الريفية، والجمعيات النسائية في القرى ، والجUNDP ـملتقى أبناء قدوم في الخارج، وال
والبلدات المجاورة، وجمعية أطباء حقوق اإلنسان بالداخل لدعم المرأة وتنمية البلدة، حيث بلغ عدد المستفيدين من 

ريعهن. سيدة بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل توفير فرص عمل وتوفير دعم لمشا 130خدمات الجمعية 
 بنشاطات ومشاريع عديدة للمساهمة في تنمية البلدة ولكنها بحاجة إلى دعم مادي للقيام بذلك،للقيام وتخطط الجمعية 

  هذه المشاريع واالحتياجات:بعض دناه كما يظهر الجدول أ
  

  : المشاريع واالحتياجات النسوية المطلوبة بالتجمع10جدول 
 

 المتطلبات المشاريع  

 .وماكينات خياطة ،مدربينو مقر للجمعية يحتوي على مشغل خياطة،  ة للنساءمشغل خياط 1
 اشتمال مقر الجمعية على روضة الروضة لتستوعب أكبر عدد من األطفال توسيع 2
 قاعة ندوات وأجهزة وأدوات ترفيهية مركز ثقافي وأماكن ترفيهية  3
 ادي ومدربي فنون تجميل وتدريب النساء على قيادة السياراتدعم م محل تجاري (سوبر ماركت) وصالون تجميلي للسيدات 4
 دعم مادي وٕارشاد زراعي مشاريع زراعية للزعتر واألعشاب الطبية 5

  .مقابالت فريق العمل مع الجمعيات النسوية في التجمعات مصدر:

  
  المؤسسات الشبابية

في كفر قدوم، وهو نادي ثقافي رياضي اجتماعي  يعتبر نادي كفر قدوم الرياضي المؤسسة الوحيدة التي تعنى بالشباب
 65- 16أعضاء جميعهم من الذكور. يحظى النادي باهتمام معظم سكان كفر قدوم ( 9يتكون من و  1986تأسس عام 

سنة) وذلك الهتمام سكان البلدة بالرياضة ولكن نظرًا لسوء األحوال بعد االنتفاضة الثانية تجمد نشاط النادي بشكل كبير، 
أن النادي ال يتلقى أي دعم يمكنه من ممارسة األدوار التي تخدم شباب البلدة، ولذلك ال يوجد دور للنادي في تنمية حيث 
  البلدة.

  

شابًا في الوظائف الحكومية،  40في السابق على إيجاد فرص عمل للشباب، فقد عمل على توظيف جهوده ركز النادي 
 باب اتهم الرياضية والثقافية. وفي الوقت الحالي يعمل النادي على فتحكما يهدف إلى استيعاب الشباب وتنمية مهار 
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االنتساب له من جديد بعد أن توقف عن مزاولة نشاطاته قرابة عشر سنوات، حيث تم توفير قطعة أرض بالتعاون مع 
  المجلس ويسعى أعضاء النادي للحصول على تمويل لبناء مقر وملعب للنادي.   

  
ناتجة عن عدم القدرة على إيجاد مصدر  ،ر قدوم من البطالة والعوامل المترتبة عليها من يأس وٕاحباطيعاني الشباب في كف

كما يعانون من نقص المهارات الالزمة لدخولهم إلى سوق العمل، لذلك يحتاج النادي  .دخل دائم يوفر لهم العيش الكريم
 .شاريع تسهم في تنمية البلدة وفتح فرص عمل للشبابخالل إيجاد ممن إلى دعم مادي ليعزز دوره في مساعدة الشباب 

   ويسعى النادي إلى إنشاء حديقة ومالهي لألطفال حال توفر الدعم الكافي لذلك.
  
  آ�� "�! 2-8

 

  الموقع والحدود .1
 التابعة لمحافظة قلقيلية. يحدها من الغرب قرية عزون، ومن الشمال والشرق قرى "جورة عمرة"كفر القف هي إحدى قرى 

  حجة وباقة الحطب، كما تعتبر مستوطنة كرني شمرون من أقرب المستوطنات لكفر القف وتقع إلى الشرق منها. 
  

دونم مصنفة كأراضي منطقة (ب)، وتمثل مساحة  320دونم، شاملة  5,000تبلغ المساحة اإلجمالية لكفر القف حوالي 
) فتصنف كأراضي منطقة (ج). وهناك مخطط مقترح دونم 4,680األراضي السكنية والمبني عليها، أما الباقي (حوالي 

  دونم.  500دونم أخرى، لتصبح المساحة السكنية  180للتوسع بمساحة األراضي المبني عليها بحوالي 
  

كم طرق. ال  8.4% من مساحة القرية، باإلضافة إلى حوالي 80تشكل األراضي الزراعية والمساحات الخضراء أكثر من 
  على حدائق أو أماكن ترفيهية عامة، كما ال يوجد فيها مناطق أو مساحات صناعية. تحتوي كفر القف 

 

يعاني سكان القرية من االعتداءات المتكررة من المستوطنين عليهم وعلى أراضيهم، باإلضافة إلى مصادرة جزء كبير من 
لى جزء كبير منها، مما يعيق استفادة ابتداًء من مدخل القرية، ويمتد ع اً متر  25األراضي، من خالل إقامة جدار بعرض 

  السكان من هذه األراضي.
  
 السكان والمؤشرات الديمغرافية  .2

ـــاً  846بلـــغ عـــدد ســـكان كفـــر القـــف  ، وحســـب تقـــديرات الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء 2007لتعـــداد الســـكان عـــام  نســـمة وفق
 قــع أن يصــل عــدد الســكان إلــى حــواليو نســمة فــي حــين يت 1,066يبلــغ  2016الفلســطيني فــإن عــدد ســكان القريــة فــي العــام 

  كما هو موضح في الجدول التالي: 2045نسمة في العام  2,055
  

  2045والنمو السكاني المتوقع لغاية سنة  2016سكان كفر القف في سنة ): 11جدول (
  

 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2016 2007 السنة

 2,055 1,858 1,671 1,495 1,331 1,179 1066 846 عدد السكان (نسمة)
 457 406 350 300 257 219 194 157 األسرعدد 

  .وحسابات فريق ماس، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 
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ا يفـرض تحـديات التوسـع فـي البنـاء عـدد السـكان خـالل الثالثـين سـنة القادمـة ممـسيتضـاعف كما يالحـظ مـن الجـدول أعـاله 
  لعدد السكان المضاعف خالل العقود الثالثة القادمة. السكني ومراعاة التخطيط الهيكلي

  

، بلـغ معـدل حجـم 2016للعـام الفلسـطيني إلحصـاء المركـزي لجهـاز الأسرة وفق تقديرات  194فيما يتوزع سكان القرية على 
  أن الطابع الغالب في كفر القف هو األسر المتوسطة.  أفراد. ويتضح 4األسرة 

  

ينتمي غالبية سكان القرية للفئات العمرية الفتية، حيـث بلغـت نسـبة األفـراد فـي عمـر أقـل  ،هامن حيث التركيب العمري لسكان
%، وكبــار 52 ســنة )64-15ســن العمــل (ب% مــن مجمــوع الســكان. بينمــا بلغــت نســبة الســكان 40ســنة مــا يقــارب  15مــن 

  %.8السن 
  

 إلىهجرتهم ن فئة الشباب، ويعود السبب في شخص) غالبيتهم م 15% (3وفيما يتعلق بالهجرة الداخلية، فتقدر بحوالي 
 ضعف الخدمات العامة والبنية التحتية بالتجمع، إضافة إلى االلتحاق بوظائف أو الحصول على فرص عمل وغالباً 

  بمدينتي نابلس ورام اهللا.
  

، نسمة 6,000الي بحو  1948المغتربين بالخارج، فيقدر عدد سكان التجمع المقيمين بالخارج منذ عام فيما يتعلق بأما 
الت مالية ألقاربهم، واألغنياء منهم يستثمرون في قطاع األراضي، يبعضهم تحو  رسلويوغالبيتهم يقيمون باألردن، 

  عائالت فقيرة. وندعميو 
  

  ومستويات المعيشة األسردخل  -

 1,500اقل من منهم % 15دخل شيكل،  2,400الشهري  معدل دخل األسرةوفق مصادر المجلس القروي يبلغ   
شيكل وغالبيتهم موظفين درجة  4,000–1,600معدل دخلهم الشهري ما بين  يتراوح% منهم 50شيكل، بينما 
شيكل ويمثلون موظفي اإلدارة العليا، أما  6,000 –4,001ما بين  هم% منهم يتراوح معدل دخل20وسطى، بينما 

  شيكل. 6,000% فيصل معدل دخلهم ألكثر من 15
  

  التعليم والتدريب -
  ). فأكثر% من السكان يحملون مؤهالت علمية (دبلوم 13الفلسطيني فإن ق الجهاز المركزي لإلحصاء وف  
بالنسبة للمؤسسات التعليمية يوجد في كفر القف مدرسة واحدة مختلطة، من الصف األول للتوجيهي، تضم حوالي   

صلوا على موافقة حكومية ألن طالب وطالبة. وهناك توجه من المجلس لبناء مدرسة أخرى، ولكنهم لم يح 250
  نظرهم.من وجهة المدرسة الحالية كافية 

  

المشاكل المتعلقة بهذه المدرسة تتمثل بضرورة فصل طالب المرحلة االبتدائية عن الثانوية، باإلضافة إلى الحاجة   
  لصيانة بعض المرافق فيها.

  

ل على تدريب مهني إلى مراكز مدينة نابلس، يفتقر التجمع لمؤسسات تدريبية، ويتوجه الطلبة الراغبين بالحصو   
في مركز التدريب  . ويتلقى الشباب تدريباً الحاسوبوبشكل خاص مركز العلوم والثقافة، حيث يتدربون على مهارات 
  أعمال الخياطة والتجميل.على المهني خاصة في البالط والكهرباء. أما الشابات فغالبيتهن يتدربن 
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شهور،  4ى نوعية التدريب ومدته الزمنية وأيام الدوام، وتستغرق غالبية البرامج ما يقارب وتعتمد رسوم التدريب عل  
  شيكل. 2,500 –1,500وتتراوح الرسوم للتدريب المهني ما بين 

  
  الصحة -

القرية لتقديم خدماتها، باإلضافة إلى وجود في اإلغاثة الطبية مرة كل أسبوعين تتواجد بالنسبة للخدمات الصحية،   
ب أسنان واحد يأتي إلى عيادته الخاصة ساعتين أو ثالث ساعات يوميًا. ال يوجد في القرية عيادة صحية طبي

حكومية يتواجد فيها األطباء بشكل دائم، مما يضطر السكان للذهاب إلى المدن المجاورة للعالج أو في الحاالت 
  الطارئة. 

  

  العمالة -

% بين النساء غير المتزوجات (على 15%، بينما تصل إلى 5والي تقدر نسبة البطالة بين الذكور في القرية بح  
  اعتبار أن غالبية النساء المتزوجات يعملن كربات بيوت). 

عامل وعاملة، شخص واحد منهم يعمل في القطاع الخاص في  250بلغ عدد القوى العاملة في كفر القف حوالي ي  
عامل في قطاع  50و ،إناث) 12ذكور، و 13تدريس (في قطاع اليعملون منهم  25وبنك تجاري في قلقيلية، 

عامل وعاملة في  100موظف حكومي، و 30وعمال في البناء،  10وعمال في التجارة،  10والصناعة والحرف، 
من القوى  %100إناث). أما في موسم قطف الزيتون، فإن  30ذكور، و 70مشاغل الخياطة الموجودة في القرية (

    الزيتون. العاملة تتوجه إلى قطف 
  

طالــب  50خــريجين، غــالبيتهم مــن اإلنــاث. كمــا يوجــد حاليــًا حــوالي  6-5يتــراوح عــدد الخــرجين الجــامعيين ســنويًا بــين   
  وطالبة يدرسون في جامعات بيرزيت، والعربية األمريكية، والنجاح وخضوري، وخارج فلسطين.

  
 البنية التحتية .3
 الكهرباء -

كم ضغط عالي، وتصل إلى جميع السكان والمنشآت  1كم، منها  3ف حوالي يبلغ طول شبكة الكهرباء في كفر الق  
، 2005المهنية. المصدر الرئيسي للكهرباء هو شركة الكهرباء القطرية اإلسرائيلية. تأسست الشبكة في القرية سنة 

مما اضطرهم  حيث كان السكان قبل تأسيس هذه الشبكة يعتمدون على محوالت كهربائية خاصة، ولكن تكلفتها عالية
  إلى بناء وتمديد هذه الشبكة.

  

اشتراك تجاري وصناعي. يصل  50اشتراك منزلي، و 250اشتراك، منها  300يبلغ عدد االشتراكات الكلية للكهرباء   
% استهالك صناعي 50% منه استهالك منزلي، و50ألف كيلو واط،  120معدل السحب الشهري للكهرباء حوالي 

  لدجاج والمناجر. وتجاري، خاصة لمزارع ا
  

أغورة للكيلو  64فاز)، بينما يصل إلى  1أغورة للكيلو واط الواحد ( 59يبلغ سعر الكهرباء لالستهالك المنزلي حوالي   
ألف شيكل  55فاز). يبلغ معدل فاتورة الكهرباء الكلية للقرية حوالي  3واط الواحد لالستهالك الصناعي والتجاري (

هذه الديون تراكمت قبل البدء بنظام الدفع  .ألف شيكل 350يون الكهرباء المتراكمة حوالي شهريًا، فيما تبلغ قيمة د
  . 2010المسبق سنة 
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هي  القرية تحتاج القرية إلى تمديد شبكة الكهرباء لتشمل مناطق التوسع المقترحة، ولكن المشكلة األكبر التي تواجه  
توسعات في شبكة الكهرباء من أهالي القرية أنفسهم، فال دور عدم كفاية التمويل، حيث يتم تمويل اإلصالحات وال

ألف شيكل، والمشروع  200لسلطة الطاقة في هذه العملية (بلغت تكلفة اإلنشاء والتوسعة السابقة للشبكة حوالي 
  ألف شيكل، بتمويل من سكان القرية).  100الحالي تبلغ تكلفته 

  

 المياه -
كروت). يبلغ طول شبكة المياه في التجمع يرية هي الشركة القطرية اإلسرائيلية (مالمصدر الرئيس للمياه الواصلة للق  

. حاليًا، يقوم مجلس الخدمات المشترك 1994كم تصل إلى جميع بيوت ومنشآت القرية، وقد تأسست سنة  3حوالي 
ألف دوالر، وذلك  22ة بالتحضير لمشروع إنشاء شبكة مياه مشتركة بين قرى المنطقة، وبتكلف "جورة عمرة"في منطقة 

  بهدف توفير مصدر مياه دائم لتشجيع الزراعة المروية وتقليل تكاليفها. 
، بتمويل من الحكم المحلي 2016كما تم العمل على مشروع تطوير شبكة المياه في القرية بين شهري نيسان وتموز   

  ألف شيكل.  270وبتكلفة 
 . UNDPكوب ممول من قبل 200نجاز مشروع خزان مياه بسعة إ، تم 1996سنة   

  

 50منزلي، و 250اشتراك ( 300%، فيما يبلغ عدد اشتراكات المياه 10تبلغ نسبة الفاقد في شبكة المياه حوالي   
. يبلغ متوسط 2000ألف شيكل منذ عام  250مهني). بلغت قيمة ديون المياه المتراكمة على السكان حوالي 

كوب شهريًا للمنشآت الصناعية ولمنشآت  300كل أسرة، باإلضافة إلى كوب ل 20- 15االستهالك المنزلي شهريًا 
  الثروة الحيوانية.

  

شيكل إذا زاد  5كوب، ثم يصبح سعره  20شيكل للكوب إذا كان االستهالك أقل من  4يبلغ سعر كوب الماء   
تورة الكهرباء الكلية شيكل. يبلغ معدل فا 3، فيما تبلغ تكلفة الكوب على المجلس شهرياً كوب  20االستهالك عن 

% من إجمالي 30شيكل، أي ما نسبته  6,000ألف شيكل، فيما يبلغ معدل الديون الشهرية حوالي  20للقرية حوالي 
  الفاتورة الكلية. 

  

كم خطوط مياه وأنابيب قديمة، باإلضافة إلى مد خطوط مياه  1تحتاج شبكة المياه في كفر القف إلى تجديد حوالي   
  سعة. لكن في الوقت الحالي ال يوجد مصدر تمويل أو مشروع لإلصالح أو التوسعة. في مناطق التو 

  يوجد في القرية عدد من اآلبار لجمع المياه، ولكن نسبة االعتماد عليها ضئيلة، كما ال يوجد فيها ينابيع.   
  
 النفايات الصلبة -

حاوية موزعة في أرجاء كفر القف.  30من مرات أسبوعيًا  4يقوم مجلس النفايات الصلبة في حجة بجمع النفايات   
حيث تقوم سيارات خاصة تابعة لمجلس نفايات حجة بهذه المهمة، ومن ثم تقوم بنقلها إلى مكب مؤقت في حجة ثم 

  إلى مكب زهرة الفنجان في جنين. 
  

في األسرة). يجمع  شيكل على كل فرد 3شيكل بالمعدل شهريًا ( 30تبلغ تكلفة النفايات الصلبة على األسرة الواحدة   
شيكل لمجلس نفايات حجة، أما الباقي فيدفع  6,000شيكل شهريًا، ويدفع  9,000المجلس من السكان ما مجموعه 
  لعامل النظافة ولصيانة الحاويات.
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%، حيث يتم اقتطاعها عند الشحن للكهرباء. سابقًا، كان هناك مكب 100تصل نسبة سداد السكان لرسوم النفايات   
  عشوائي في كفر القف، ولكنه مغلق اآلن وال يسمح بالتخلص من النفايات فيه. نفايات

تقطعها التي الطويلة من أبرز المشاكل المتعلقة بالنفايات الصلبة ارتفاع رسوم التخلص منها، بسبب المسافة   
، فالحاويات من الحاويات أكبرالشاحنات للوصول إلى مكب زهرة الفنجان. باإلضافة إلى الحاجة لوجود عدد 

  الموجودة حاليًا ال تفي باحتياجات القرية.
  
 الصرف الصحي -

ال يوجد شبكة صرف صحي في كفر القف، فالتخلص من المياه العادمة يتم من خالل حفر امتصاصية تابعة لكل   
لكل شيكل  50بيت ومنشأة، حيث يقوم السكان بالتخلص من هذه المياه عن طريق صهاريج خاصة بالنضح، وبتكلفة 

ثالثة أكواب. يختلف عدد مرات النضح باختالف طبيعة التربة، فالبيوت المقامة في منطقة صخرية تضطر للنضح 
(الن المناطق الصخرية يكون التسريب فيها ضعيف)، أما مناطق التربة السهلية، فيقوم  شهرياً مرات  3بما معدله 

  السكان فيها بالنضح مرة كل شهرين.
  

لمتعلقة بالصرف الصحي خطورة اختالط المياه العادمة في الحفر االمتصاصية مع مياه الشرب من أبرز المشاكل ا  
والري، باإلضافة إلى تلويث التربة. إضافة إلى ذلك، يتم التخلص من المياه العادمة الناتجة عن النضح بشكل 

  عشوائي في مناطق قريبة من التجمعات السكنية، مما يسئ للمنظر العام للقرية.
  

من الحلول المقترحة لمشاكل الصرف الصحي، إنشاء شبكة صرف صحي ومحطة لتنقية المياه العادمة، تربط بين   
حوالي مليون دوالر. من بقرى جورة عمرة. تقدر التكلفة التقديرية إلنشاء شبكة الصرف ومحطة التنقية في المنطقة 

  باإلضافة إلى عدم توفر التمويل.أبرز المعيقات لتنفيذ المشروع موافقة الجانب اإلسرائيلي، 
  
 النقل والمواصالت    -

 شبكة الطرق -أ
كم طريق رئيسية. بينما يبلغ  1كم طرق فرعية و 1كم، منها  2حوالي بيقّدر طول الطرق المعبدة في كفر القف   

  كم.  4متر، والطرق الزراعية حوالي  400طول الطرق الفرعية غير المعبدة حوالي 
كم أخرى  2طرق معبدة. هناك حاجة إلى تعبيد ما مجموعه  اشأة في كفر القف ال تصلهبيت ومن 50حوالي   

  من الطرق الرئيسية والفرعية في القرية، أما الطرق المعبدة حاليًا، فوضعها جيد وال تحتاج إلى إصالح أو تجديد.
  استثناء الطريق الرئيسي.ال يوجد شبكة طرق فرعية تربط بين كفر القف والقرى المجاورة لها بشكل مباشر، ب  

  

  المواصالت والمرور -ب
يتم التنقل داخل القرية إما سيرًا على األقدام، أو باستخدام السيارات الخاصة، فال حاجة للمواصالت الداخلية   

نظرًا لصغر مساحة القرية. أما بالنسبة للتنقل خارج التجمع، فهناك سيارتان تقومان بنقل السكان إلى قرية عزون 
شيكل للراكب)، حيث يوجد فيها مجمع للسيارات العمومية، ومن هذا المجمع يستطيع السكان  3مجاورة (ال

  شيكل للراكب)، ومنهما إلى المدن األخرى. 11شيكل للراكب)، وٕالى نابلس ( 6الذهاب إلى قلقيلية (
هذه السيارات إلى القرية،  مجيئالمواصالت هي عدم انتظام ب المتعلقةالمشكلة التي يعاني منها سكان القرية   

  وعدم كفاية أعداد هذه السيارات بالنسبة لحاجة السكان، باإلضافة إلى عدم وجود مكتب تكسي خاص في القرية.
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الحل لهذه المشكلة يكمن بتوفير عدد من الباصات والسيارات العمومية التابعة للحكومة، للقدوم إلى كفر القف   
  طالب) إلى جامعاتهم في الوقت المطلوب.  50جامعات (بشكل منتظم، خاصة لنقل طالب ال

  
  االتصاالت واالنترنت -

تتوفر شبكة الهاتف األرضي والنقال وشبكة االنترنت في جميع أرجاء القرية، وال يوجد مشاكل حالية في هذه   
  الشبكات. 

  

  خدمات ترفيهية -

تابع للمدرسة، وملعب رملي  كرة قدم صغيرال يوجد في كفر القف حدائق ومتنزهات عامة، ولكن يوجد فيها ملعب   
  أكبر.

  
 14مؤسسات وبرامج تنموية في كفر القف .4

ال يوجد في كفر القف تعاونيات زراعية أو مؤسسات شبابية، ولكن يوجد فيها جمعية نسوية تخدم النساء واألطفال تحت 
ل القرية، كما تقوم الجمعية بإعطاء دورات سنة. هناك روضة لألطفال تابعة لهذه الجمعية يستفيد منها غالبية أطفا 15سن 

  % من نساء القرية.50لتعليم التطريز والنسيج ودورات تثقيفية مختلفة، ودورات تصنيع غذائي يستفيد منها نحو 
  

تعتمد الجمعية في تمويلها على سكان القرية، باإلضافة إلى العوائد من روضة األطفال، وٕايرادات بيع وتسويق المنتجات 
  نساء الجمعية، مثل الزعتر ورب البندورة والمنتجات الغذائية الحيوانية وغيرها.تي تنتجها ئية الالغذا

  

بدعم الجمعية، مثل دعم بناء مقر للجمعية،  )USAID) و(UNDP(كذلك قامت العديد من المؤسسات الدولية مثل 
غذائية، وتطوير الروضة وٕاضافة العديد من باإلضافة إلى إقامة العديد من الندوات والمعارض للمطرزات والمنتجات ال

  األلعاب الترفيهية، وتوفير أجهزة لياقة بدنية للنساء.
  

تهدف الجمعية إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا من خالل العديد من الدورات، كذلك تثقيف النساء وحل مشاكلهن 
  ترفيهية للنساء واألطفال. والحفاظ على حقوقهن، باإلضافة إلى عقد نوادي صيفية ورحالت 

من أبرز احتياجات الجمعية، القيام بالمزيد من التطوير لروضة األطفال، باإلضافة إلى المساعدة في تسويق منتجات 
  التطريز والمنتجات الغذائية.

  

، وبتكلفة عمل المجلس القروي للقرية بالشراكة مع مؤسسة رواق على توفير منتدى ثقافي وذلك بترميم عدة بيوت قديمة
ألف دوالر. لكن هذا المنتدى بحاجة إلى تأثيث باإلضافة إلى ضرورة التعاقد مع عدة مدربين  100ترميم وصلت إلى 

  لنشاطات الشبابية مثل تعليم الشطرنج وعقد دورات ثقافية مختلفة.تنفيذ ال
  

للتدرب أو الذهاب إلى ورشة قائمة للتعلم، لذهاب إلى قلقيلية لال يوجد في كفر القف مراكز تدريب مهني، مما يدفع العمال 
  كما ال يوجد فيها مراكز تشغيل تابعة لوزارة العمل.

  

                                                      
 .المصدر: المقابالت الميدانية   14
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  الحكم المحليسياق الفصل الثالث: الوضع السياسي و 
  

  السياق السياسي
جي والحيوي شهدت محافظة قلقيلية عمومًا نشاطًا استيطانيًا مكثفًا منذ سبعينات القرن الماضي، نتيجة الموقع اإلستراتي

بين المناطق المتعددة التابعة وقد تم إقامة تجمعات استيطانية مزقت التواصل الجغرافي  .وقربها من الخط األخضر
   :ومن أهم المستوطنات في منطقة جورة عمرة وجوارهاللمحافظة، 

  
  وجينصافوط، وحجة ودير استيا.  ،ي أقيم على أراضي كفر القفذشمرون: ال تجمع كرنية . 1
  نة عمونوئيل: أقيمت على أراضي قرية اماتين وجينصافوط ودير استيا. مستوط . 2
جفعات و قدوميم،  هضم عدة أحياء استيطانية: معالييتجمع كدوميم: أقيم على أراضي قرية كفر قدوم وجيت وقوصين، و  . 3

  جفعات المركزية.و كدوميم تصفون، و جفعات هديغل، و جلعاد، 
 

مرة ومحافظة قلقيلية عمومًا من خالل إقامة المستوطنات والطرق االلتفافية راضي جورة عأ استهدافبشكل متوالي تم 
 إقامته وجدار الفصل العنصري. حيث لجأت إسرائيل إلى إنشاء طوق استيطاني حول مدينة قلقيلية صادرت من أجل

خضر على حساب مساحات واسعة من األراضي؛ وشقت الشوارع االستيطانية التي تصل هذه المستوطنات بداخل الخط األ
األراضي الزراعية، بغية قطع الطريق أمام أي توسع أفقي للتجمعات السكانية. حيث تشير الدراسات إلى أنه في السنوات 

وقد توالت  15.ألف دونم)، وهي أفضل األراضي السهلية والخصبة 30لــــ (ااألولى قام االحتالل بمصادرة فورية لما يقارب 
والتي تسمى (خارطة  لخطة شارون التي وضعها في الثمانينات من القرن الماضي عندما كان وزيراً عملية المصادرة تطبيًقا 

النجوم). والهدف من هذه الخطة هو إلغاء الخط األخضر. وقد تم إحاطة المدينة بالمستوطنات من كافة الجهات والطرق 
  االلتفافية.

  
إلى موجات متكررة من أوامر هدم األبنية القائمة  رق قلقيليةوفي نطاق ذلك تعرضت وتتعرض التجمعات الفلسطينية في ش

% من 96دونمًا من أراضي جينصافوت ( 8,958 اإلسرائيليةبدعوى عدم الترخيص. على سبيل المثال تصنف السلطات 
ل سنوات ، وهي المنطقة التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية. وخال)ج(المساحة الكلية للقرية) كمنطقة 

% من المساحة الكلية 8من أراضي قرية جينصافوط ( دونماً  749، اقتطعت إسرائيل ما مساحته اإلسرائيلياالحتالل 
عمانوئيل، و مثل نيفيه أورانيم،  اإلسرائيليةالقف لصالح بناء عدد من المستوطنات  رللقرية) وأراضي أخرى من قرية كف

 11حوض طبيعي رقم  على أراضي من قرية حجة وخصوصاً  مرون أيضاً رنية شكطنة و وتسيطر مست 16.رنية شمرونكو 
، ففي بداية عقد التسعينات، صادرت سلطات االحتالل مساحات واسعة من تيجمن أرضها. والحال هو نفسه في قرية 

) من 2و() 4وذلك من الجهة الغربية من القرية تحديدًا ضمن أحواض رقم ( "متسبي يشاي"أراضي القرية لصالح مستوطنة 
، حيث تعتبر تلك البؤرة نقطة انطالق لشن "جلعاد زوهر"أراضي القرية. وٕالى الجهة الشرقية حيث البؤرة االستيطانية 
هذه البؤرة مجموعة متطرفة من المستوطنين تعتدي على  تأويالهجمات بحق المزارعين وأشجار الزيتون في المنطقة، حيث 

مسكن ومنشأة صناعية  30ما ال يقل عن  جيتخطارات وقف البناء فيوجد في قرية . أما بالنسبة إلوأراضيهمالمواطنين 
                                                      

 .وفا -تقرير االستيطان في محافظة قلقيلية وسلفيت. مركز المعلومات الوطني الفلسطيني    15
 .2010 /أريج –التطبيقية  األبحاثمعهد    16
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لصالح  يتم االستيالء على أراضي القرية وزراعية مخطرة بوقف البناء بحجة البناء دون ترخيص. وفي قرية كفر قدوم،
على أنقاض  "كدوميم"تعمرة وتقع مس .مستعمرات إسرائيلية تجثم على أراض القرية وتحيط بها من جميع الجهات 4توسع 

، وتبلغ مساحتها نحو 1975معسكر الجيش األردني القديم في الجهة الغربية والجنوبية من القرية، حيث تأسست في عام 
. يذكر أن سلطات االحتالل مستوطناً  3,290يقطن فيها و دونمًا من أراضي كفر قدوم وقرية جيت المجاورة،  1,090

 "كدوميم عيلت"نواة مستعمرة  1982سس في عام ؤ تالل المجاورة للمستعمرة بطريق الخداع، لتأقدمت على السيطرة على ال
ه في أنويذكر  .مستوطن 300دونمًا من أراضي كفر قدوم، حيث يقطن بها اليوم نحو  533لتصادر اليوم ما مساحته 

عة من أراضي قرية كفر قدوم الشرقية على االستيالء على مساحات واس "كدوميم"مستعمرة  قطعان، أقدم 1999بداية عام 
  17.مستعمر 053,1دونمًا ويوجد بها اليوم  753والتي تبلغ مساحتها نحو  "جلعاد زوهر"ليؤسسوا مستعمرة 

  
واقعها الجيوسياسي من خالل مصادرة  خلخلةتجمعات جورة عمرة في مجال االستهداف المركز مما أدى إلى كانت 

من أنشطة االستيطان اإلسرائيلية في  آخرار الفصل العنصري اإلسرائيلي بمثابة فصل األراضي الفلسطينية. ويعتبر جد
األراضي الفلسطينية المحتلة خالل العقود األربعة الماضية. وسوف يعمل الجدار، على الحد من إمكانية التطور العمراني 

لزراعتها وفالحتها. وخالل مجموعة وصول إلى أراضيهم الالتجمعات باإلضافة إلى حرمان أهالي القرى من هذه في 
  إماتين وفرعتا. إلى قطع أوصالهنالك مخطط جديد بالنسبة للجدار سيؤدي  أن إلى اإلشارةالنقاش البؤرية تمت 

 
  سياق الحكم المحلي والمؤسساتي في جورة عمرة

حتالل اإلسرائيلي. وتضم المنطقة ، بعد أن كانت تتبع لطولكرم في عهد االقلقيلية منطقة جورة عمرة إداريًا بمحافظة ألحقت
أعضاء يتم  9مجالس محلية (تم دمج فرعتا واماتين بمجلس واحد)، بحيث يتكون كل مجلس من  8تسع تجمعات تدار من 

، وبحسب )ب(انتخابهم مباشرة من سكان التجمع، بشكل دوري كل أربع سنوات. وتعمل في نطاق المنطقة المصنفة 
دونم،  89,900المحلية في المنطقة " تقدر المساحة اإلجمالية ألراضي جورة عمرة بحوالي  مقابالت مع رؤساء المجالس

السنوي  اإلحصائيالكتاب  حسبدونم،  1,660,000% من مساحة محافظة قلقيلية التي تقدر بحوالي 5تشكل ما يقارب 

 - لمصادر المجالس القروية وفقاً - ر. أما مساحة المخططات الهيكلية للتجمعات السكانية فتقد2010لمحافظة قلقيلية 
جورة عمرة، بينما تقدر المساحة المصادرة  ألراضي% من المساحة اإلجمالية 6دونم فقط، أي ما نسبته  5,261بحوالي 
خارج صالحيات  )ج(دونم، وباقي المساحات مصنفه منطقة  10,800حوالي ب إسرائيلية أمنية وأغراض االستيطانلغايات 

سكان إجمالي % من 20ما نسبته أي نسمة،  21,506حلية. أما عدد سكان المنطقة فيبلغ حوالي عمل المجالس الم
لمزيد من  .2014الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام إحصائيات نسمة، حسب  110,000المحافظة البالغ 

  التفاصيل انظر الجدول التالي:
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  مساحات األراضي لتجمع جورة عمرة :)12جدول (
  

 التجمع
المساحة 

 دونم/اإلجمالية

مصادرة لغايات  أراضي

 أمنية وأغراضاالستيطان 

مساحة المخطط 

 دونمالهيكلي/

عدد السكان/ 

 نسمة

 1000 350 500 5000 كفر القف
 2300 700 ال يوجد 15000 باقة الحطب

 4200 1300 4500 22000 كفر قدوم
 2876 230 600 8000 جينصافوط

 2750 250 1000 6430 جيت
 3900 350 4000 14000 اماتين وفرعتا

 980 81  1500 الفندق
 3500 2000 200 18000 حجة

 89900 10800 5261 21506 
  .* المصدر: المجالس القروية

  
  ويمكن تلخيص بنية الحكم المحلي ودور الجهات الحكومية المختلفة في منطقة جورة عمرة وفقًا للوضع التالي: 

  

: تتبع مباشرة لوزارة الحكم المحلي، وتقوم بمهام اإلشراف على شبكة المياه وٕاجراء الصيانة المطلوبة يةالمجالس القرو 
اإلشراف على شبكة الكهرباء والمولدات الكهربائية وٕاجراء الصيانة الدورية و وجباية أثمان استهالك المياه من المشتركين، 

جمع وترحيل و ترميم المواقع األثرية والتاريخية، و ق الرئيسية والفرعية، شق وتعبيد الطر و استهالك الكهرباء،  أثمانوجباية 
ٕاعداد خطط لمشاريع البنية التحتية والخدمات الرئيسية و زهات والحدائق، نٕادارة المرافق العامة كالمتو النفايات الصلبة، 

  بالتجمع وغيرها.
 

جراءات المتعلقة بالمشاريع االستثمارية والقطاع الخاص، منظومة قانونية عامة لتنظيم القوانين واإلمن المعلوم أن هناك 
تلعب  أنالتي تندرج ضمن صالحيات الحكم المحلي حيث يمكنها  واإلجراءاتلكن إلى جانب ذلك هناك قسم من القوانين 

حصول على الرخص والوثائق التي تتيح للمشروع ال بإصداروتسريعها فيما يتعلق  اإلجراءاتفي تسهيل هذه  مباشراً  دوراً 
وغيرها من الخدمات المرتبطة  ،وجدت) وجمع النفايات الصلبة إنخدمات الكهرباء والماء والربط بشبكة الصرف الصحي (

قيام المجالس المحلية بالتنسيق مع مديريات الوزارات  إمكانية إلى باإلضافةالمحلية.  المجالسفي والوثائق  ،بالرخص
الضغط  أنشطةذات الصلة بهدف الحوار وتنفيذ األطراف قتصاد والمحافظة وغيرها من المعنية مثل السياحة والزراعة واال
  وتخفيض تكاليفها.  اإلجراءاتوالمناصرة من اجل تسهيل وتسريع 

 

ويعمل ، عن المجالس المحلية في المنطقة ن: يضم المجلس في عضويته ممثليمجلس الخدمات المشترك األول للتطوير
والرقابة واإلشراف على األبنية، وتوفير رافعة كهرباء لصيانة األعطال الكهربائية في الشبكة، على إصدار رخص البناء 

وٕاعداد مشاريع مشتركة للبنية التحتية واعتمادها ورفعها لوزارة الحكم المحلي والجهات المانحة. علمًا بأن كل مجلس يدفع 
لمجلس المشترك خاصة رواتب الموظفين ومصاريف شيكل لتغطية المصاريف اإلدارية ل 1،000اشتراك شهري بقيمة 

  أخرى. 
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: يقوم المجلس بجمع النفايات الصلبة من التجمعات وترحيلها مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة بمحافظة قلقيلية
  .هشيكل عن كل منزل في التجمعات تحول لحساب 15إلى مكب زهرة الفنجان مقابل رسوم تبلغ 

 

لمحافظة على متابعة عمل الهيئات المحلية والمؤسسات العاملة بالمنطقة بالتنسيق مع الوزارات المختصة تعمل االمحافظة: 
خاصة الحكم المحلي، إضافة للعمل على تجنيد األموال للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى متابعة 

ات االحتالل والمستوطنين في المنطقة. ورغم قيام المحافظة الدائرة القانونية مع الجهات المختصة لوقف اعتداءات سلط
، وتضمنها لعدد من المشاريع الحيوية في منطقة جورة عمرة، إال أن 2022 –2016 للمحافظة اإلستراتيجيةبإعداد الخطة 

والمياه،  ألرضاتنفيذها يواجه العديد من التحديات أهمها ضعف التمويل وسيطرة االحتالل على الموارد الطبيعية خاصة 
وانخفاض مساهمة المجتمع المحلي بالمشاريع. وحسب الخطة اإلستراتيجية للمنطقة، تتمثل المشاريع المقترحة للفترة 

  بما يلي: 2022 –2016
  

 مشروع تسوية وتسجيل األراضي في جورة عمرة باستثناء كفر القف. -
 توسعة المخططات الهيكلية لكفر قدوم وكفر القف. -
 مليون دوالر. 5مياه لجورة عمرة بتكلفة للل ناقمشروع خط  -
 إنشاء مجلس إلدارة مصادر المياه. -
 دوالر. 500,000إنشاء محطة للمواصالت والنقل العام، بتكلفة تقديرية  -
مليون دوالر واستكمال مشروع محطة التنقية لحجة  1.5 بتكلفة تقديرية مشروع شبكة صرف صحي في جينصافوط -

 دوالر. 700,000دوالر، وفرعتا  700,000دوالر، واماتين  100,000 دوالر، والفندق 800,000
وتأهيل مدخل إماتين  ،دوالر 450,000برنامج تأهيل الطرق الرابطة: إعادة تأهيل مدخل جينصافوط بتكلفة تقديرية  -

 دوالر. 220,000وفرعتا بتكلفة 
، بتكلفة )ج(دونم ضمن منطقة  230مساحة مشروع منطقة صناعية في قرية النبي الياس المجاورة لجورة عمرة على  -

 دوالر. لكنها بحاجة إلى إجراءات ترخيص واعتماد من هيئة المدن الصناعية. 28,600,000تقديرية 
 

 تعتبر وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والتربية والتعليم من أكثر الوزارات نشاطاً الوزارات والدوائر الحكومية المختصة: 
على توفير الدعم للمشاريع الحيوية في المنطقة خاصة مشاريع البنية التحتية كالمياه والطرق،  عملتحيث في المنطقة، 

  إضافة إلى بناء المدارس وتطويرها. إال أن المنطقة تعاني من ضعف اهتمام الوزارات األخرى في تطوير المنطقة.
 

ل من المؤسسات الدولية والجهات المانحة، خاصة البرنامج وتجدر اإلشارة إلى أن غالبية المشاريع في المنطقة تتم بتموي
    ، وبنك التنمية األلماني.UNDP لألمم المتحدة اإلنمائي

  
هناك العديد من األمور األساسية التي يمكن لهيئات الحكم المحلي وللحكومة والوزارات المختصة القيام بها من أجل دعم 

أهم القضايا تلك المتعلقة بتحسين البنية التحتية من أجل توفير البيئة رها. من عملية التنمية المحلية في جورة عمرة وغي
االستثمارية الجاذبة، وبما يضمن تسريع فرص التنمية االقتصادية في المنطقة ومحيطها فإنه من الضروري التعاون بين 

البنية  يالحظ نقص العديد من خدمات حيث-المؤسسات المحلية والجهات الحكومية على توفير الخدمات الالزمة والمساندة 
وذلك بهدف زيادة فرص االستثمار، وال سيما وأن منطقة جورة عمرة تمتلك موقع متميز وموارد  -التحتية والمرافق العامة

التسهيالت  :جيدة تتعلق بالموقع الجغرافي والقطاع الحرفي الصناعي. ويمكن اإلشارة إلى عدة أمور بهذا الصدد من بينها
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توفير الكميات ؛ ا يتعلق بالتراخيص والرسوم وخدمات البنية التحتية المساندة وذلك من اجل استقطاب االستثمار المحليفيم
تأمين  ؛الالزمة من المياه لالحتياجات الصناعية واألهم من ذلك توفيرها للزراعة الستغالل األراضي الزراعية بصورة فعالة

تخدم المنشآت اإلنتاجية  طرق تعبيد ؛حتياجات الصناعية والسياحية والتجاريةالقدر الكافي من الكهرباء لخدمة اال
والخدماتية، وذلك على الرغم من أن الطرق الرئيسية معبدة لكن هناك حاجة لتعبيد بعض الطرق التي تؤمن الوصول من 

تطوير مراكز  ؛كفاءة الموارد البشريةتطوير التعليم والتدريب من أجل رفع  :غير تكاليف مرتفعة للمواد الخام ونقل المنتجات
تطوير النواحي القانونية واإلجرائية  ؛لتدريب الكفاءات الفنية والمهنية واإلدارية والتسويقية واألمور المتعلقة بالجودة والبيئة

تي تمت لتجنب عشوائية إقامة المشاريع ذات المخاطر البيئة على السكان وعلى البيئة الحضرية. وغيرها من األمور ال
 اإلشارة إليها في مختلف أقسام هذا التقرير.
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  الفصل الرابع: تقييم القطاعات االقتصادية المحلية
  

يتناول هذا القسم تقييم القطاعات االقتصادية على مستوى التجمع العنقودي في منطقة جورة عمرة، نظرًا ألن القطاعات 
وسيتم اإلشارة إلى  .في إطار هذا التجمع العنقوديالواقعة لتجمعات االقتصادية متداخلة ومتشابهة لدرجة كبيرة بين ا

  خصوصيات بعض التجمعات في حالة وجود مظاهر أو موارد متميزة لهذه التجمعات دون غيرها.  
  

ر شأنه شأن غيره من المناطق الفلسطينية فإن هذا التجمع العنقودي يتأثر بالحالة العامة لالقتصاد الفلسطيني الذي يعتب
حيث يعاني هذا  .اقتصادًا صغيرًا يواجه تشوهات هيكلية بسبب القيود والحصار المفروض من االحتالل منذ عقود طويلة

لسياسات اإلسرائيلية ومحدودية سيطرة السلطة الفلسطينية على الموارد الطبيعية مثل األراضي والمياه وااالقتصاد من القيود 
االستهالكي للسكان  اإلنفاقال يغطي  اإلجماليالناتج المحلي  أنة. محصلة ذلك وغياب سيطرتها على المعابر الحدودي

المختلفة  اإلقراضواللجوء للديون من جهات  ،غياب االدخار من جهة إلى، مما يشير 18مليار دوالر) 1.5(عجز بحوالي 
محلي يضعف تمويل ضعف االدخار ال أن، كما أخرىمن جهة  واإلنتاجلسد العجز في الفجوات بين االستهالك 

  االستثمارات من مصادر محلية. 
  

سيجري  ألسباباالقتصادية وذلك  األنشطةمنطقة جورة عمرة تتمتع بوجود عدد جيد من  فإنعلى الرغم من الصورة العامة 
  الحقا.  سيأتيتناولها في قسم "الميزة النسبية لتجمعات جورة عمرة" الذي 

  

أن مشاركة النساء في سوق الفلسطيني  لإلحصاءالجهاز المركزي من  المتوفرةيانات بالتظهر : النشاط االقتصادي للسكان
سنة أو  15% من النساء في عمر 23، حيث اقتصرت على العمل في التجمعات الريفية في محافظة قلقيلية محدودة جداً 

% من القوى العاملة من 7.4ويعاني %. 78بينما كانت نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة لنفس الفئة العمرية  .19أكثر
التي جرت مقابلتها على تأثر معدالت البطالة في  والشخصياتالبطالة، وفي هذا السياق أكدت مجموعات النقاش 

. حيث يؤدي ذلك إلى زيادة إسرائيلفي منح التصاريح للعمل في  التشددالتجمعات المبحوثة بسياسة االحتالل، خاصة 
  لة.كبيرة في معدالت البطا

 

  فأكثر في التجمعات الريفية في قلقيلية  ةسن 15): األفراد في عمر 13جدول (
  حسب عالقتهم بسوق العمل

  

 الجنس

 اقتصاديانشطون 
غير نشيطين 

 اقتصاديا
 نشطون
 اقتصاديا

  تعمل\يعمل
)1-14( 

من  أكثرتعمل \يعمل
 ساعة 14

  ن عن العملوعاطل
 ت سابقا\عمل تعمل\يعمل

  ن عن العملوعاطل
 تعمل من قبل\م يعملل

 22.0 1.4 7.2 5.3 86.1 78.0 ذكور 
 77.0 12.1 8.0 1.6 78.3 23.0 إناث

 48.2 3.6 7.4 4.5 84.5 51.8 المجموع

  .2015، مسح القوى العاملة، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: 

                                                      
 .2015األسعار الجارية والثابتة. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. الحسابات القومية الفلسطينية ب  18
 .فلسطين –. رام اهللا 2015قاعدة بيانات القوى العاملة:  .2016 الفلسطيني، لإلحصاءالجهاز المركزي    19
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  أوًال: القطاع الحرفي والصناعي
، حيث تتميز المنطقة نشاط حرفي وصناعي نشط نسبياً بن منطقة جورة عمرة تتمتع أظهرت معطيات المقابالت الميدانية أ
 واألعالف، سفنجيةاإل ، ومصانع الخياطة، والفرشاتواألثاث: صناعة الموبيليا أهمهابتوفر مصانع في قطاعات مختلفة 

 .وحجة ،وكفر القف ،تجمعات هي: الفندق ةوغيرها. وتنتشر أغلب هذه المشاريع في ثالث
  

  من أهم القطاعات الصناعية القائمة في المنطقة:
  

مثل في مجال إنتاج الموبيليا  يوجد في المنطقة ما يقارب أربعة مصانع كبيرة نسبياً صناعة الموبيليا واألثاث والفرشات: 
بحجم مصانع، إضافة إلى مصانع  3طاوالت وكراسي سفرة، ... وغيرها (في الفندق مصنع وفي كفر القف و غرف النوم، 

  متوسط في كفر القف وحجة) كما تم إقامة فرع لمصنع فرشات الحرباوي في قرية حجة. 
  

عامل وفني، (من المتوقع  170توفر هذه المشاريع فرص عمل عديدة، حيث يقدر عدد العاملين بالمصانع الكبيرة بحوالي 
. قسم من عامالً  15عددهم بحوالي فرصة عمل) بينما في المشاريع المتوسطة، يقدر  50أن يوفر مصنع الحرباوي 

هامش الربح في صناعة  أنب الحال بالنسبة لمصنع عالوي، علماً هو ماليين شيكل كما  5مصانع األثاث تتجاوز مبيعاته 
  %.30- 25يقدر بحوالي  األثاث

  
نسبة كبيرة من  الفارعة) كما أنو نابلس، و محافظة قلقيلية، و المشاريع من خارج المنطقة (من الخليل،  أصحابغالبية 

اعتمادها على الزبائن من إلى العاملين بالمصانع أيضًا من خارج المنطقة. ويعود السبب في إنشاء المشاريع بالمنطقة 
الدفعات المستحقة عليهم نادرًا ما يتم اإلنتاج لزبائن محليين بسبب صعوبة التزامهم بتسديد فداخل الخط األخضر، 
من المعابر وسهولة وصول المواد الخام ونقل المنتجات هذه المشاريع . إضافة إلى قرب جعةالمرتوالمماطلة بدفع الشيكات 

وانخفاض تكاليف الـتأسيس خاصة األرض والبناء. إضافة إلى الزيادة في  ،من وٕالى داخل الخط األخضر بتكلفة منخفضة
لنسبي لهذا القطاع إال أنه يواجه عدة الطلب على المنتجات خاصة من داخل الخط األخضر. وعلى الرغم من االزدهار ا

  تحديات أهمها:
  

) على األخضرلالستجابة للطلب المتزايد (من داخل الخط  اإلنتاجيةعدم توفر آالت حديثة قادرة على زيادة الطاقة  -
 موارد مالية كافية للتوسع االستثماري (أبدى أصحاب المشاريع تخوفهم من قروض عدم توفرلذلك ويعزى ، المنتجات

 .بها) المرتبطةالبنوك لتكلفتها العالية من جهة، وبسب المخاطر 
 والمماطلة في تحصيلها.المرتجعة ظاهرة الشيكات  -
 ترك العمال الصغار العمل بعد اكتساب الخبرة والتوجه للعمل داخل الخط األخضر سعيا وراء أجور أفضل. -
 لتصميم والقص والدهان.نقص في الخبرات المهنية والفنية في أعمال الموبيليا خاصة ا -
، وبالتالي أية ظروف سياسية أو أمنية األخضرتعتمد هذه المنشآت بصورة كاملة على الطلب من داخل الخط  وأخيراً  -

  من شأنها أن تشل هذه الصناعات.
  

لوازم في خياطة متخصص في قطاع الخياطة، أحدهما يعمالن ن افي قرية "كفر القف" مصنعيوجد قطاع الخياطة: 
. وأصحاب المعاطفو الجلدية،  الحقائبطفال من األغطية واأللعاب المصنوعة من القماش، والثاني في خياطة األ



 60

، حيث يتم إسرائيليةن لصالح شركات اويعمل المصنع .المصنعين من سكان القرية لديهم خبرة فنية عالية في اإلنتاج
، فإن جميع المواد الخام الالزمة يتم األطفاللوازم مصنع تصديرها للخارج أو بيعها داخل السوق اإلسرائيلي. بالنسبة ل

 15الحصول عليها من داخل الخط األخضر وتتم الخياطة فقط في مصنع كفر القف، حيث يعمل في المصنع حوالي 
 عامل من القرية ومن خارجها. وفق إفادة صاحب المصنع، هناك طلب متزايد من الشركات اإلسرائيلية على اإلنتاج، بسبب

 55عامل/ة، بأجرة يومية حوالي  15انخفاض تكلفة األيدي العاملة مقارنة بداخل الخط األخضر، فمثال يعمل بالمصنع 
شيكل.  10,000تقدر بحوالي  إجماليةعامالت يعملن في التطريز بالمنازل، بتكلفة شهرية  7شيكل لليوم، إضافة إلى 

قربه من لوأيضًا  ،الخبرة العمليةو احب المشروع لألرض والمبنى، القرية، إلى امتالك صفي ويعود سبب إنشاء المصنع 
  الخط األخضر والمعابر لنقل البضائع والمنتجات.

  
جرة أعامل مباشر ب 60عامل وعاملة من مختلف المناطق، ( 100لقرابة يوفر فرص عمل ف، الحقائبأما مصنع خياطة 

% من المواد الخام من 70ويتم استيراد ما نسبته  .)لقطعةا/شيكل 40جرة أب غير مباشرعامل  40وشيكل/الساعة،  14
تصديرها للخارج. تقدر تقوم ب% من داخل الخط األخضر، ويتم تسويق جميع المنتجات لشركات إسرائيلية 30الصين، و

بة %. ويعتمد سياسة البيع النقدي بنس35مليون شيكل، ويقدر هامش الربح بحوالي  6السنوية بحوالي  المصنع مبيعات
  % شيكات لثالثة شهور.33% شيكات لشهرين، و33% و33
  

  هذا القطاع:التي تواجه من أهم المشاكل 
ثقافة  إلىنقص األيدي العاملة الفنية والماهرة للعمل بقطاع الخياطة، في ظل زيادة الطلب على اإلنتاج، وهذا يعود  -

 تدني األجور.تتعلق بيضًا ألسباب المجتمع تجاه العمل المهني وفق آراء أصحاب المنشآت، وقد يعود أ
لى كل شيك (مثال % ع5لبيع الشيكات اإلسرائيلية بعمولة يضطر أصحاب المصانع مشكلة السيولة النقدية، حيث  -

لتغطية  أحياناً شيكل شهريا لبيع الشيكات) وذلك بسبب نقص السيولة  2,500 حواليع عمولة فمصنع الحقائب يد
 ائد البنكية.مصاريف المشروع والقروض والفو 

 وحجز البضائع في الميناء. االستيراد وٕاجراءاتتكلفة  -
سلطات الجمارك تعيد  أنسيولة. حيث  أزمةللمستوردين، مما يسبب  بإعادتهاارتفاع الجمارك وعدم قيام السلطة  -

 المبالغ المستحقة بتقسيط طويل المدى.
 االضطرابات السياسية.يهدد المصانع في حالة  اإلسرائيلياالعتماد الكلي على السوق  -
  

في قرية الفندق، يعمل على إنتاج أعالف الدواجن وأعالف المواشي،  المقام لألعالف الحملمصنع صناعات أخرى مثل 
لحصول على ليعتمد و وجبة طعام ومواصالت)،  إلى إضافةشيكل للعامل  1,500بأجرة شهرية (فرص عمل  10يوفر 

هي منتجات مستوردة من الخارج، ويتم تسويق منتجاته في المنطقة وجميع داخل الخط األخضر و على المواد الخام 
طن شهري  1,500بحوالي  اإلنتاجيةالمحافظات باستثناء منطقة جنوب الضفة بسبب ارتفاع تكاليف النقل. تقدر طاقته 

  دواجن).  أعالفمواشي والباقي  أعالفطن فقط  200. (للطن شيكل 1,700بسعر 
  

سائل و سائل جلي، و مواد تنظف (كلور تنظيف،  إنتاجيعمل على و يقع المشروع في كفر القف، ت: مصنع تاال للمنظفا
دونم. جميع المواد الخام مستوردة من الخارج من خالل تجار  3المشروع يقع على ارض مساحتها  بأن شطف)، علماً 

كالمستشفيات فلسطينية مؤسسات ومصدرها السعودية ودول أخرى، ويتم تسويق المنتجات بشكل رئيسي ل نيإسرائيلي
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بحاجة إلى آالت لتلبية الطلب على المنتجات في وهو ، طن يومياً  7,2والجامعات. تقدر الطاقة اإلنتاجية للمصنع بحوالي 
يقدر هامش الربح  .تسويقموظف مبيعات و عامل وفني وٕاداري و  30السوق المحلي في الضفة الغربية. يعمل بالمشروع 

  %. 40بحوالي 
  

 ) من البالستيكFilesيقع المصنع في قرية كفر القف، يعمل على إنتاج ملفات لألرشفة (نع ملفات األرشفة: مص
التسويق لشركة يتم  وأيضاً يتم الحصول على المواد الخام من داخل الخط األخضر،  .والكرتون لحفظ األوراق والملفات

خاصة في العمل موسم خالل عامل  30ل العدد إلى عامل كحد أدنى، قد يص 15إسرائيلية. يعمل بالمصنع حوالي 
  الصيف.

  

كما هو موضح في الجدول  باإلضافة إلى المنشآت المتوسطة والكبيرة توجد أنشطة حرفية وصناعية ذات طابع بسيط نسبياً 
  .المنشآتهذه نوع توزيع و يبين الذي التالي 

  

  ): توزيع المنشآت الحرفية والصناعية14جدول (
  

 نوع المنشأة
 التجمع

 حجة تيج باقة الحطب كفر القف كفر قدوم جينصافوط الفندق اماتين وفرعتا

 --      1 6 مسالخ دجاج
 3  3 3 4 1 5 8 وحدادة ألمنيوم

 6 4 3 1  4 4 5 أجهزةميكانيك وصيانة 
 2 1    2 4 4 حجارة ومناشير
 7 0 4 2 8 4 2 5 محالت تجميل

 2 3 4  4 3 4  تصنيع غذائي وكيماوي
 2  1      معاصر زيتون

 1  --   1  2 أخرى
 37  21  21    المجموع

  المقابالت الميدانية مع المجالس القروية في منطقة جورة عمرة. المصدر:
  

تداخل مع الجانب الخدماتي المكما يالحظ في الجدول أعاله فإن غالبية المنشآت تنتمي للنشاط اإلنتاجي والحرفي البسيط 
يتسم عدد المنشات بالثبات النسبي وفق بيانات المجلس القروي حيث لم يتم إغالق أي منشأة في السنوات و ي.والتجار 

  افتتاح مسلخين للدجاج.بسكان أهل التجمع قام األخيرة، بينما 
  

تثماري، في التجمع في محدودية أسواقه الفلسطينية ومحدودية إمكانيات التوسع االس مشاكل القطاع الحرفيأهم وتتمثل 
. إضافة إلى مشكلة ضعف لمشاريعل طابع العائليالونقص التقنيات والمعايير الحديثة في اإلنتاج والتسويق وارتباط ذلك ب

معالجة مخلفات بعض المنشآت بصورة سليمة مما يراكم من المخاطر الصحية والبيئية. إضافة إلى ضعف الخبرة في 
  تطبيق معايير الصحة والسالمة العامة.
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  :التجمعفي  لقطاع الحرفياحتياجات اومن أهم 
 إنشاء منطقة حرفية خاصة وتوفير البنية التحتية الالزمة لذلك. -
 توفير دعم فني لتطوير آليات اإلنتاج وتحديث وسائل اإلنتاج. -
 لغاية التوسع الرأسمالي. ميسرةالمساعدة في توفير موارد مالية بشروط  -
  تطبيق معايير الصحة والسالمة العامة.على ين فيها تدريب وتأهيل أصحاب الورش والعامل -
  

  : القطاع الزراعي ثانياً 
متابعة أداء القطاعات االقتصادية في فلسطين مؤشرات سلبية على مستوى الزراعة، يتمثل ذلك في تراجع مساهمة تبرز 

الجهاز بيانات الصادرة عن القطاعات اإلنتاجية مقارنة مع التوسع المضطرد في القطاعات الخدماتية. حيث تشير ال
قد ارتفعت لكافة  2015إلحصاء الفلسطيني أن القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في فلسطين خالل العام ل يمركز ال

  األنشطة االقتصادية باستثناء أنشطة الزراعة والصناعة.  
  

% من 10ل حوالي حيث أن الزراعة تشغّ  إن تراجع مساهمة الزراعة في اإلنتاج المحلي يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية
 :لقسم كبير من سكان المناطق الريفية. إن تراجع الزراعة مرتبط بعوامل عدة منها ن دخالً القوى العاملة الفلسطينية، وتؤمّ 

إضافة إلى الزحف  ؛)ج(واإلغالق والسيطرة اإلسرائيلية على منطقة  ة األراضيتقلص المساحات الزراعية بسبب مصادر 
وغياب التخطيط للزراعة وضعف المنظومة التشريعية لحماية القطاع  ؛ضري ومحدودية المساحات الزراعية المرويةالح

إضافة إلى تفتت الملكية الذي  ؛وغياب آلية فعالة للتسويق الزراعي ؛وغياب مصادر تمويل االستثمارات الزراعية ؛الزراعي
أساسيًا في إضعاف اإلنتاج الزراعي. وعادة رئيسيا وسببًا  تشكل تهديداً كلها عوامل و  ،يؤدي إلى انعدام اقتصاديات الحجم

  مثل الزراعة موردها االقتصادي األول.تفإن وقع العوامل السابقة يكون مضاعفًا في حالة المناطق الريفية التي 
  

 أدناه.كما يوضح الجدول  دونم 69,516المساحة اإلجمالية للتجمعات المستهدفة  تبلغ ،إلى التقديرات المحلية استناداً 
غالبية األراضي المستغلة مزروعة بالزيتون. وفق تقديرات المصادر المحلية فإن الزراعة تشكل مصدر دخل رئيسي لحوالي 

% من األسر المقيمة في هذه التجمعات، كما تمثل الزراعة مصدر دخل جزئي لقسم من السكان. وتعتمد الزراعة 10
  لزراعة المروية بسبب عدم توفر مياه الري بأسعار منخفضة. المنطقة لمطار وتفتقر على مياه األ أساسيةبصورة 

  

  ): المساحات الزراعية والخضراء في التجمع العنقودي15جدول (
  

 التجمع
المساحة 

 اإلجمالية (دونم)
مساحة األراضي 

 الصالحة للزراعة (دونم)
مساحة األراضي 

 المستغلة زراعيًا (دونم)
غير  مساحة األراضي

 المستغلة (دونم)
 2,000 8,000 10,000 16,000 اماتين وفرعتا

 104 5871 1,012 1,500 الفندق
 4,486 2,400  6,886 جينصافوط
 6,000 10,000 16,000 16,000 كفر قدوم
 1,000 4,000 5,000 5,000 كفر القف

 300 1,700 2,000 2,700 باقة الحطب
 150 6,430 6,430 6,430 جيت
 7,000 8,000  15,000 حجة

  46,401  69,516 المجموع
  مع المجالس القروية في منطقة جورة عمرة. المقابالت الميدانية المصدر: 
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ويعتبر الزيتون المحصول الرئيسي في كافة التجمعات، إضافة إلى محاصيل حقلية يتم إنتاجها لالستهالك المنزلي 
كالشعير والكرسنة من جهة أخرى، كما  الحيواناتاستخدامها في تربية  يتم محاصيل وأيضا ،والمحلي كالقمح من جهة

النباتي  اإلنتاجالكوسا)، إال أن و الفقوس، و يعتمد بعض األهالي على إنتاج الخضار في الحدائق المنزلية (البندورة، 
  باستثناء الزيتون ال ينتج للتبادل التجاري.

  
 تج الزيتوننسلسلة القيمة لم

  :في المنطقة فان ملخص سلسلة القيمة لهذا المنتج موضحة في الشكل التالي األساسيتون هو المنتج نظرا لكون الزي

  
  للزيتون ملخص سلسلة القيمة): 1شكل رقم (

  
  .المصدر: شركة جبل الزيتون األخضر
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  ، يوجد في تجمعات جورة عمرة عدة مزارع كبيرة منها: بالنسبة للثروة الحيوانية
  

يعتمد الطريقة و شيكل،  1,600,000بحوالي يقدر رأس مال ب: يقع المشروع في قرية حجة نموذجيةمزرعة النعمان ال
على المواد الخام من داخل الخط األخضر خاصة البروتين بسبب يحصل . األلباننتاج إ النموذجية في تربية األغنام و 

شيكل للعامل  3,500شيكل (ما يعادل  16,500 اإلجماليعمال يبلغ راتبهم الشهري  4جودتها العالية. يعمل بالمشروع 
شيكل  1,296,000وذلك بسبب خبراتهم الفنية في التربية والرعاية واإلنتاج. تقدر المبيعات السنوية بحوالي  ،الواحد)

 ،واجبان) ويتم تسويق منتجاته في أسواق المنطقة ألبانشيكل مبيعات  600,000و، أغنامشيكل مبيعات  696,000(
  %.25ولكرم. ويقدر هامش الربح بحوالي وط ،ونابلس

  

  المشروع:التي تواجه من أهم المشاكل 
 اختالف مكونات العلف من المصدر يؤثر على إنتاجية األغنام، بسبب الغش في تركيبة الخلطة. . 1
 الحصول على خلطة بجودة عالية من داخل الخط األخضر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج. . 2
لم يتم و سنوات  6شيكل، متراكمة منذ  100,000من استرداد ضريبة القيمة المضافة بحوالي  المشروعمستحقات تقدر  . 3

 .إعادتها
مع المزرعة  بالمقارنةالمنافسة مع منتجات األغنام التي تعتمد الرعي الطبيعي، حيث التكاليف منخفضة جدًا  . 4

 النموذجية.
 %.2 إلىنسبة الديون المعدومة التي قد تصل  . 5
  

مليون  6لمستثمرين من قلقيلية برأس مال وهو مملوك تم إنشاء المشروع حديثًا في حجة طينية لألبقار: المزرعة الفلس
رأس من األبقار. حاليًا يتم إنتاج  250دونم، وتضم  12شيكل، حيث تم إنشاء المشروع على أرض مساحتها حوالي 

ويقه لمصنع الصفا بنابلس ومصنع الباشا في يتم تسو شيكل للطن،  2,500طن يوميا بسعر 3,5 إنتاجيةالحليب بطاقة 
هامش ربح المشروع  أماشهور).  8% شيكات لغاية 90% نقدي و10( شيكاتقسم نقدي و لقسم قسم تالدفع آلية روجيب. 
%. فيما يتعلق بالمواد الخام فيتم شرائها مباشرة من داخل الخط األخضر خاصة البروتينات والخلطات 25-20ـ فيقدر ب
واألدوية والعالجات ومواد التنظيف.  األعالفمن  اإلنتاجلكافة مدخالت  اً مرتفعة، ويتم الدفع نقدالتكلفتها  برغم الغذائية،

  شيكل/للعامل الواحد. 2,000جرة شهرية أعمال ب 4يعمل بالمشروع 
  

معدل الاجن بيقدر عدد الدو  ،مزرعة دجاج الحم من الحجم المتوسط 25في المنطقة حوالي  يوجد: دجاج الحم مزارع
طير في قرية باقة الحطب. يقدر  46,000يوجد مزرعة واحدة بحجم كبير تضم و طير في كل مزرعة،  5,000حوالي ب

(األب  كل مزرعة تستوعب عاملين اثنين، وتتم إدارة غالبيتها عائلياً أن ، حيث عامالً  55عدد العاملين بهذا القطاع 
المحلي بالمنطقة بشكل رئيسي، إضافة إلى نابلس وطولكرم. ويقدر معدل  واألبناء). ويتم تسويق المنتجات في السوق

  شيكل، وهذا يعتمد بشكل رئيسي على حجم السوق. 1.5هامش الربح في الطير الواحد 
  

ال يحتاج  .مزارع دجاج بياض كبيرة وحديثة، تعمل بالنظام المغلق 3يوجد في قرية كفر القف مزارع دجاج بياض: 
  وقلقيلية. ،وكفر القف ،املة، خاصة وأن اإلنتاج يتم وفق نظام الكتروني. أصحاب المشاريع من نابلسالمشروع أليدي ع

  

  يعود سبب انتشار بعض مشاريع الثروة الحيوانية الحديثة إلى:
 .عديدةانخفاض تكلفة األيدي العاملة، حيث ال تحتاج إلى أيدي عاملة  -
 الثمن. مرتفعةمتقدمة لحاجة إلى تقنيات سهولة العمليات اإلنتاجية ومراقبتها، وعدم ا -
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 سواء لالستهالك المنزلي، أو المطاعم، أو المسالخ. ،زيادة الطلب الدائم والمستمر عليها في السوق المحلي -
  

ووفق اإلفادات المحلية فإن السبب  ،بالنسبة لغالبية السكان يالحظ انخفاض التوجه لإلنتاج الحيواني من األبقار واألغنام
إلى ارتفاع تكلفة اإلنتاج ال سيما ارتفاع أسعار األعالف واألدوية البيطرية، وعدم توفر المراعي، وغياب دعم المزارع يعود 

من الجهات المختصة. وال تزال الوسائل التقليدية متبعة في تربية األغنام واألبقار باعتبارها مشاريع منزلية، أما مزارع 
باعتبارها مشاريع استثمارية. وفيما يتعلق بتسويق المنتجات ر انتشباالخذ آفي تربيتها استخدام الوسائل الحديثة فالدواجن 

  الزراعية النباتية والحيوانية، فغالبيتها تسوق محليًا خاصة منتجات األلبان واألجبان. 
  

  المؤسسات التنموية العاملة في المنطقة
تطوير القطاع الزراعي، فقد نفذت عدد من المؤسسات تحظى المنطقة باهتمام عدد من المؤسسات التنموية في مجال 

  خالل السنوات األخيرة عدد من المشاريع في التجمعات السكانية كما هو موضح في الجدول التالي: 
  

  ): أبرز المشاريع التطويرية16جدول (
  

 طبيعة المشاريع المنفذة المؤسسات التي نفذت مشاريع في التجمع التجمع

  اإلسالمية غاثةاإل اماتين وفرعتا
  
  

  مؤسسة أوكسفام
  
  

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 آباراستصالح وحفر  إلى إضافةمزارع،  150شق طرق زراعية يستفيد منها 
دونم.  25واستصالح أراضي زراعية بما ال يقل عن  اإلمطارلتجميع مياه 

  باإلضافة إلى مشروع تمكين اقتصادي للمرأة.
شيكل لكل شجرة، وحفر آبار  8ن ورشها بمبلغ رمزي شجرة زيتو  2,500تقليم 

ارتوازية. كما تقوم بتوزيع الساللم على المزارعين بأسعار رمزية، وتوفر لهم 
  .صناديق نقل ومفارش للزيتون

 قدم مساعدات إلقامة منشآت رياضية وتوفير خدمات مختلفة لقطاع الشباب.
متر  5,000متر مربع بالكركار، باإلضافة إلى تعبيد  6,000تعبيد حوالي  للتنمية اإلسالميالبنك  الفندق

 .مربع بالزفتة
مشروع شراء خاليا شمسية إلنتاج الكهرباء لمدرسة الذكور في القرية، حيث تقوم  الحكومة ومؤسسات دولية جينصافوط

كيلو واط في الساعة (المعدل السنوي)، وهذه الكمية  28هذه الخاليا بإنتاج 
 مدرسة بكافة احتياجاتها من الكهرباءكافية لتزويد ال

 اإلسالمية اإلغاثة كفر قدوم
CRDP  

CRDP  

 األولية الدولية/فرنسا اإلغاثة

  كم 3شق طريق زراعي بطول 
  كم طرق زراعية 2شق 

  )ج(زراعية بمنطقة ال األراضيدونم من  40تأهيل 
 كم 1شق طريق زراعي بطول 

 شيكل 80,000متر بتكلفة  1,500شق طرق زراعية  الزراعية اإلغاثة كفر القف
 14,000كم (طريق رابط مع صير) بتكلفة تقديرية  1شق طريق زراعي بطول  UNDP باقة الحطب

 دوالر
 اإلغاثة الزراعية جيت

����	
 ��	��� ا��� ا����ة ا

 كم من الطرق الزراعية 5شق 
 كم من الطرق الزراعية 1شق 

شيكل، وبلغ عدد المستفيدين  100,000كم بتكلفة  3بطول  شق طرق زراعية الزراعية اإلغاثة حجة
  مزارع 100حوالي 

  مزارعين 10دونم استفاد منها حوالي  50 استصالح
 تجميع بئر 15بناء 

  المقابالت الميدانية مع المجالس القروية في منطقة جورة عمرة. المصدر:
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  المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي
  زراعي:من أهم مشاكل القطاع ال

 زيادة الحموضة وانخفاض الجودة. إلىس وذبابة البحر المتوسط في الزيتون مما يؤدي و انتشار مرض عين الطاو  -
 نقص المياه لري المزروعات واالعتماد على مياه األمطار، مما يحد من االستثمار في القطاع الزراعي. -
 سبب في إتالف المحاصيل الزراعية.ت، مما يضعف الحماية للمزروعات من الخنازير البرية المنتشرة بالمنطقة -
 غياب خطط تسويقية للمنتجات الزراعية خاصة منتجات الزيتون. -
، مما يقلل واألعالفة يارتفاع تكلفة المدخالت من المواد الزراعية خاصة األسمدة والمبيدات الحشرية والمواد البيطر  -

 المزارعين. رباحأمن 
 .البيطرية ألدويةوا األعالفغياب الرقابة على جودة  -
 عدم زيادة الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية. إلىالذي يؤدي  األمر اإلنتاجفي  تقليدية أساليباستخدام  -

  
  : النشاط التجاريثالثاً 

من  عائلياً  إدارتهايتم  منشآت، غالبيتها الساحقة محالً  183يقدر عدد المحالت التجارية في التجمعات المستهدفة بحوالي 
  .في منطقة جورة عمرة لتالي عدد المحالت التجاريةالجدول ايبين  .احب المحل وزوجته وأوالدهص

  

  ): توزيع المنشآت التجارية17جدول (
  

 المنشات أنواع
 التجمع

 حجة تيج باقة الحطب كفر القف كفر قدوم جينصافوط الفندق اماتين وفرعتا

   1  1   2 مواد بناء
 3 9 9 7 30 16 8 9 بقاالت وسوبرماركت

 1 2 2 3    2 منزلية أدوات
 3  2 2 3   3 حاسوبو كهربائية  وأدوات أجهزة
   1     1 صحية أدوات
     3   1 ومواد زراعية أدوات
  2 1 1 3 2   مالبس

 3  1  1 1  2 لحوم طازجة ومجمدة
 5  1     2 اتيمقاهي ومطاعم وكافتير 

 2 1 1 1 1 1 1 1 صيدليات
 2 2 1  1   1 مكتبيةومواد ية قرطاس

 4  --     3 توزيع غاز
       2  تأمين وتأجير سيارات

       2  مكاتب هندسية
       3  عيادات خاصة

 --  2    2  أخرى
 23 16 22 14 43 20 18 27 المجموع

  المقابالت الميدانية مع المجالس القروية في منطقة جورة عمرة. المصدر:
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تميل الغالبية من أصحاب المتاجر لشراء مستلزماتهم من مدينة  .التجمعات الزبائن الرئيسين للمحالت التجارية يمثل أهالي
محل تجاري خالل السنوات األخيرة، بينما تم  أينابلس أو من خالل الشراء من سيارات توزيع السلع المختلفة. ولم يغلق 

ال  أقليةمتلكون المحالت التي يمارسون فيها نشاطهم التجاري بينما المتاجر ي أصحابمحالت جديدة، وغالبية  5افتتاح 
شيكل. مما قد يشير إلى أن غالبية األنشطة التجارية  800محالت فقط مستأجرة وتقدر األجرة الشهرية بحوالي  5تتجاوز 

ارية. العالقة مع الجهات المحالت التج بإيجارما احتسب تكلفة الفرص البديلة المرتبطة  إذا تعود بدخل متواضع نسبياً 
. تتمتع قرية الفندق بميزة وقوعها على الشارع واالشتراكاتالمختصة والغرف التجارية تقتصر على التسجيل ودفع الرسوم 

  الرئيسي مما يستقطب أعدادًا من خارج المنطقة لالستئجار في القرية وٕاقامة بعض المشاريع التجارية.
  

شركة خاصة تعمل على استيراد مواد  وهي ،شركة تيم للتجارة العامة جارية كبيرة تدعىيوجد في قرية كفر القف مؤسسة ت
في  اعتمد على تسويق منتجاتهوتعمال،  10يعمل بالشركة  .البناء ولوازم البناء من الخارج خاصة من الصين وتركيا

 الضفة الغربية وداخل الخط األخضر.
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 واحتياجات التنمية االقتصادية للتجمعات المستهدفةالفصل الخامس: الموارد المتاحة وقضايا 
  
  

 األثاثتعمل في صناعة ة يصناع منشآتجورة عمرة بصورة أساسية على مجموعة  تجمعاتتعتمد مقومات التنمية في 
ضي الموارد الطبيعية فيها مثل توفر أرا إلىوالموبيليا والخياطة واألعالف، وعدد من مشاريع الثروة الحيوانية، إضافة 

دونم، وموارد طبيعية مثل الحجر الذي يصلح للبناء، إضافة إلى توسط التجمعات لعدد من  46,401 علىزراعية تزيد 
كل ذلك يمنحها عوامل كامنة آلفاق  .المحافظات ووقوعها على الشارع الرئيسي الذي يربط بين هذه المحافظات الرئيسية

متميزة في هذه التجمعات حيث أن وجود كفاءات فنية وتقنية في مختلف مستقبلية تنموية. وتمثل القوى البشرية عوامل 
االقتصادي. من هنا تنبع أهمية تركيز اهتمام المؤسسات المحلية  هاالمجاالت والتخصصات يمثل نواة صلبة لبناء مستقبل

لفة وتوفير البرامج اإلرشادية ال سيما دوائر التنمية االقتصادية بدراسة حجم القوى العاملة وتوزيعها على القطاعات المخت
فرص عمل. وربط ذلك مع الموارد المتاحة والمقومات في الحصول على والتوجيهية والتوعوية لتطوير قدراتها ومساعدتها 

 إنتاجيةمشاريع  وٕاقامة إستراتيجيةبنية تحتية  تأسيسالمالية المرتبطة بالمساعدات التنموية وتوجيهها لالستثمار في 
عدة ب تتميز جورة عمرةما سبق  إلى باإلضافة .تنمية االقتصاد وخلق فرص عملفي مما سيسهم  إقليميت بعد وخدماتية ذا

  :أهمهامن  وأثريةموارد طبيعية 
  
تتميز منطقة جورة عمرة بعدد من الموارد االقتصادية المتميزة، ففي قرية حجة مثًال، هناك مناطق تتميز بنوعية جيدة  -

مما  ،البناء، لكن المشكلة المتعلقة باستغالله هي إعاقة الجيش اإلسرائيلي لعملية استخراجهالحجر المستخدم في من 
  للسماح للسكان باستغالل هذه المناطق. أن تمارس ضغوطاتها الحكومة والمؤسسات الدوليةمن يتطلب 

دون إكمال حفره  يوجد بئر مياه جوفي محفور جزئيًا ومرخص في حجة، لكن المعيقات اإلسرائيلية أيضًا حالت -
ويشكل هذا البئر مصدرًا مهمًا للمياه الجوفية لسكان حجة والمناطق المحيطة في حالة استكمال حفره  .واستغالله

  واالستفادة من مياهه.
باإلضافة إلى ذلك، يوجد في هذه القرى العديد من المناطق األثرية القديمة، التي يمكن أن تشكل مصدرًا مهما للجذب  -

حيث افتتح فيها مراكز ثقافية وشبابية،  ي حال تأهيلها. فمثًال، يوجد في حجة بلدة قديمة مرممة جزئياً السياحي ف
تتطلب هذه البلدة استكمال ترميمها، موجود فيها ثامن أقدم مسجد في فلسطين، وأول مأذنة في شمال الضفة الغربية، و 

  القرية. ثقافيًا في  باإلضافة إلى متنزه عام ومضافة أصبحت مركزاً 
كما يوجد في باقة الحطب بركة رومانية أثرية منحوتة في الصخر، وكهف تحت األرض. وفي كفر القف يوجد مغارة  -

العديد من الشموع الحجرية، ويوجد مكان  فيهاثرية ومغارة البالبل التي يوجد أعمدة على أتسمى (أبو طي) تحتوي 
ترميم. باإلضافة إلى معصرة زيتون قديمة على الحجر (البد) إلى جة براهيم" بحاإ"مقام سيدنا وهو  مو قدفي كفر مقدس 

في باقة الحطب. جميع هذه المناطق األثرية يمكن االستفادة منها لتطوير خارطة سياحية في المنطقة، وذلك بإعادة 
لتالي إنعاش جورة ا لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، وباهترميمها وتأهيلها وتزويدها بالمرافق الالزمة واإلعالن عن

  عمرة اقتصاديًا.
في  دونم من أراضي منطقة (ب)، حيث يوجد حالياً  1,200قامة منطقة صناعية بمساحة إليوجد في حجة إمكانية  -

 700المنطقة المقترحة مصانع للمفروشات (الحرباوي) واألثاث والطوب واأللبان واألجبان، وتشّغل بالمعدل حوالي 
اسعة من أراضي (ب) بين حجة وكفر قدوم، يمكن استغاللها بتوسيع هذه المنطقة عامل. كما يوجد مساحات ش

الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية المناسبة، ليستفيد منها قرى جورة عمرة كافة. باإلضافة إلى إنعاش اقتصاد جورة 



 69

بتطوير الطرق والبنية التحتية عمرة وجذب المزيد من األيدي العاملة لها، تساهم المصانع المقامة في هذه المنطقة 
  بشكل كبير، وذلك لتسهيل عملها.

  
  


�ا��(�دل ا"����دي وا�%$��ت  5-1*
   ا,�+

  

منطقة جورة عمرة من تجمع عنقودي لعدد من القرى تشمل حجة وكفر القف، وجينصافوط، والفندق، وباقة الحطب، تتكون 
يتوسط هذا التجمع أربعة محافظات وهي قلقيلية ونابلس وطولكرم و  .وأماتين، وفرعتا، وكفر قدوم وجيت وتجمعات أخرى

عدة استثمارات كبيرة تابعة لشركة باديكو والمشروبات فيها مع منطقة الكفريات التي يوجد  مثل امتداداً يوسلفيت، كما أنه 
معات والمحافظات الوطنية، مما يؤسس لوجود إطار اقتصادي واسع لتبادل هذا التجمع العنقودي مع محيطه من التج

هذا التجمع العنقودي. حيث يوجد عدة مجاالت  إطاروية ضمن ضالمحيطة إضافة إلى التبادل الداخلي بين التجمعات المن
من جهة  وبين محيطها اإلقليمي والوطني وبينها ،عالقات بينية متبادلة من جهةفي هذه التجمعات تنطوي على  اقتصادية

تسوق في السوق المحلي، بينما هناك عدد من المشاريع  ك عدة مشاريع زراعية كبيرة نسبياً هنا ،. وكما اتضح سابقاً أخرى
زبائن إسرائيليين،  وأغالبية المشاريع الكبيرة تنتج لصالح شركات  أن، حيث اإلسرائيليبالسوق  أساساً الصناعية المرتبطة 

مشاريع يغلب عليها النشاط االقتصادي الصغير ومتناهي أما بقية المشاريع الحرفية والتجارية والزراعية فهي على العموم 
وقائي لتخفيض  كإجراء األجراللجوء للعمل العائلي غير مدفوع نتيجة للثقافة السائدة من جهة و  الصغر ذو الطابع العائلي

 على طلب أيضاً وتعتمد  األولالتكاليف من جهة أخرى، حيث تعتمد هذه المشاريع على سكان كل تجمع على حدة بالمقام 
ن هذه التجمعات تتبادل المواد الخام والسلع والخدمات والعمالة مع داخل إسكان التجمعات المحيطة، وفي المقام الثاني ف

مع المدن الرئيسية القريبة ال سيما مدينة نابلس. يعتبر استهالك السكان المحليين للسلع والخدمات  أو األخضرالخط 
فاض مستوى الدخل لألسرة، وميل قسم كبير من السكان للحصول على احتياجاتهم من السكان، وانخقلة بسبب  اً ضعيف

في تطوير  إيجاباً السلع االستهالكية من المدن األخرى (نابلس وقلقيلية). بالطبع تطوير القطاعات االقتصادية سينعكس 
قسم من قرى جورة عمرة (ال سيما وقوع  أنمركز/مراكز تجارية ينافس مراكز المدن في استقطاب المستهلكين. ويالحظ 

 إلقامةاستقطاب عدد من المستثمرين  إلى أدى األخضرداخل الخط  إلىقرية الفندق) على الشارع الرئيسي والمؤدي 
غالبية المشاريع الكبيرة في الفندق وحجة هي لمستثمرين من خارج هذه التجمعات. بينما  أننذكر  ،مشاريع في المنطقة
  صناعية وزراعية كبيرة.   منشآت إقامة إلىنسبة جيدة من السكان بادر  أنقف بالروح الريادية حيث يتميز سكان كفر ال

  
طبيعية أو مناطق مناطق ت البسيطة مثل المتنزهات) أو آوتفتقر البلدات لوجود مرافق سياحية كبيرة (باستثناء بعض المنش

ه التجمعات، وذلك لغياب االهتمام الحكومي واألهلي باستغالل حرفية، يمكن البناء عليها في تعزيز المركز االقتصادي لهذ
د. ويعتمد أهالي ر االطبيعية وغيرها من المو  أوالجمالية  أو األثريةمثل المناطق ذات القيمة  واألثريةبعض الموارد الطبيعية 

  قلقيلية. أونابلس على والعامة  اإلداريةالبلدة في الحصول على الخدمات 
  

 سلبيا للتجمعات الريفية نظراً  راجع في مساهمة القطاع الزراعي النباتي في الدخل المحلي والذي يعتبر مؤشراً هناك ت عموماً 
 واإلنتاجولعل انخفاض األسعار وهوامش الربح مقارنة مع تكاليف المدخالت  .في اقتصاد الريف الزراعة تاريخياً  ألهمية

تطور لكبيرا  ما أن غياب المياه ألغراض الري والزراعة المروية يمثل تحدياً مستديما لتطوير القطاع الزراعي، ك يمثل تهديداً 
. كما أن ضعف الزراعة في التجمعات موضع الدراسة يدفع السكان للعمل هذا القطاع في منطقة قرى جورة عمرة عموماً 
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لى سبيل المثال مصانع مبادرات إلنشاء المشاريع داخل القرية وخارجها، ع في القطاعات األخرى. حيث يالحظ وجود
لموقعها  مكتبي هو من قرية سيريس اختار االستثمار في جورة عمرة نظراً  أثاثمصنع  أكبروالموبيليا (صاحب  األثاث

دونم. كذلك  2)، وهناك مستثمر من عصيرة القبلية يمتلك مقلع حجر في فرعتا، تبلغ مساحته ئيليااإلسر السوق  منالقريب 
الذي يوفر فرص عمل  األمر، واألغنام األبقار ومزارعالدواجن والدجاج البياض  ومزارعالخياطة  بالنسبة لمشاريع األمر

ويستقطب الزائرين من القرى المجاورة، كذلك هناك مستثمرين من قرى جورة عمرة لهم استثمارات خارجها مثال صاحب 
المستثمرين بهذا النشاط في الشمال،  أكبر مشروع التل األخضر للحوم والخضار المجمدة في مدينة نابلس، ويعتبر من

محالت تجارية  واستئجارمشاريع  بإقامةقيام مستثمرين من التجمعات  إلى إضافةعمال.  10ويوفر فرص عمل لما يقارب 
 وأيضاً معرض مفروشات  وٕانشاءمحالت  باستئجارمن اماتين  أشخاصخارج التجمع الذي يقيمون فيه مثل قيام 

  قلقيلية.و للحوم في قرية النبي الياس الواقعة على الشارع الرئيسي بين نابلس سوبرماركت وبيع ا
 

كافة في وبحكم الموقع المتوسط للتجمعات بين محافظات نابلس وقلقيلية وسلفيت فان هناك روابط اقتصادية وتبادل تجاري 
فإن المنطقة تتمتع بمزايا وموارد تؤهلها للتبادل المجاالت اإلنتاجية والخدماتية وتبادل السلع. باإلضافة إلى التبادل الداخلي 

  االقتصادي مع محيطها اإلقليمي في تبادل السلع والخدمات والعمالة.
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فـي هـذه  القـوى العاملـة السكان الذين يتمتعون بالروح الريادية، إضـافة إلـى أن من تتميز التجمعات بوجود مستوى عال نسبياً 
ت متعـددة فـي قطاعــات البنـاء والزراعـة النباتيـة والثـروة الحيوانيـة، حيــث يمثـل ذلـك عنصـر تميـز مــن االتجمعـات تتمتـع بمهـار 

 أنناحية وجود الموارد البشرية التي يمكن التأسيس عليها.  كما يمثل موقع التجمعات ميزة تنطـوي علـى فـرص عديـدة حيـث 
يســية والبلــدات فــي الجــزء الشــمالي الغربــي مــن الضــفة الغربيــة. موقــع التجمعــات قــد يمثــل موقعهــا يتوســط عــدد مــن المــدن الرئ

قطب اسـتثمارات مـن مختلـف المحافظـات المجـاورة ستالذي سي األمرصناعية وبنية تحتية مميزة -منطقة حرفية إلقامةفرصة 
ارنـة مـع مراكـز المـدن الرئيسـية القريبـة. حيـث مق األسـعارومصادر المواد الخام وتمتعها بميـزة تـدني  األسواقنظرا لقربها من 

  التالية: لألسباباالقتصادية وذلك  األنشطةتتمتع منطقة جورة عمرة بوجود عدد جيد من 
  

سهولة نقل البضائع والسلع وانخفاض  إلىقربها من المعبر الرئيسي المؤدي إلى داخل الخط األخضر مما يؤدي  -
المصانع والمشاريع من جهة والزبائن من داخل الخط األخضر من  أصحابل تكلفة النقل من جهة، وأيضا سهولة تنق

جهة أخرى، باعتبارهم الزبائن الرئيسين لمنتجات الخياطة والموبيليا. خاصة وأن التجمعات الثالثة تقع على الشارع 
 كم). 1.5الرئيسي أو قريبة منه (الفندق على الشارع بينما بقية التجمعات تبعد حوالي 

 – 25,000سعر الدونم ما بين  يتراوحأسعار األراضي، حيث فيما يتعلق بض تكاليف تأسيس المشاريع خاصة انخفا -
دينار أردني. مما شجع العديد من المستثمرين من خارج المنطقة لالستثمار فيها وبناء مصانع (فرع لمصنع  30,000

وغيرها)، إضافة إلى لجوء البعض الستئجار للموبيليا في كفر القف  األقرعالحرباوي للفرشات في حجة، مصنع 
عبيدة للموبيليا بحجم متوسط في كفر القف لمستثمر من  أبوأراضي لبناء مصانع بتكلفة منخفضة (إنشاء مصنع 

 الفارعة).
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- 20يز بحيث تقع في منتصف أربعة محافظات (نابلس وقلقيلية وطولكرم وسلفيت) ما يقارب مالمموقعها الجغرافي  -
 إلىكم عن محافظة طولكرم، مما يسهل وصول السلع والمنتجات  17حافظتي نابلس وقلقيلية وحوالي كم عن م 25

 المدن الرئيسية في شمال الضفة.
تعتبر امتداد تكاملي مع منطقة الكفريات التي يوجد بها استثمارات ضخمة لصالح شركة باديكو وشركة المشروبات  -

لكفريات منطقة تكامل اقتصادي ويوفر الفرص لتطوير رؤى تنموية الوطنية، حيث يمثل تجاور جورة عمرة مع ا
 .توفير فرص استثمارية في المنطقتين إلى إضافةمتكاملة للمنطقتين 

إضافة إلى الطبيعة الجغرافية لألرض، حيث أنها أرض مستوية وليست جبلية، مما يخفض تكلفة الحفر وبناء  -
 األساسات.

مجال إنتاج الموبيليا والخياطة، نتيجة للخبرة التي اكتسبوها من داخل الخط  توفر األيدي العاملة والماهرة في -
 األخضر.

 مساعدة المجالس المحلية في توفير خدمات البنية التحتية خاصة الطرق والكهرباء، لتعزيز االقتصاد المحلي. -
  

يوجــد مشــاريع كبيــرة فــي مجــال الثــروة كمــا  شــرنا لهــا ســابقاً أ يوجــد فــي التجمعــات عــدة مشــاريع صــناعية ناجحــة وكبيــرة نســبياً 
ن هـذه أ مـن من السكان، علـى الـرغم قليلعدد بوالدواجن ولكن يبقى ذلك محدود  واألغنام األبقارالحيوانية ال سيما في تربية 

مــن عــزز تفــرص عمــل كثيــرة، ؤمن تــهــذه المشــاريع  أن إالاســتمراريتها  أو تهــاالقطاعــات عرضــة لتقلبــات قــد تــؤثر فــي ربحي
  .على المستوى الوطني، ويمثل رافعة لصياغة خطط تنموية بعيدة المدى هامكانت

  

الرئيسـي فـي الضـفة الغربيـة، حيـث يعتبـر الزيتـون  اإلنتـاجمـن مواقـع  أنهـاالزيتـون حيـث  بإنتـاجكما تتميز منطقة جورة عمـرة 
  االحتالل والتوسع العمراني. اءاتإجر على الرغم من التهديدات الجدية لهذا القطاع بسبب  األسرذخر استراتيجي لغالبية 

  

دونــم والتــي يمكــن التوســع فــي زراعتهــا فــي حالــة تــوفر مصــادر  46,401وتتمتــع التجمعــات بوجــود أراضــي زراعيــة تتجــاوز 
أخذنا باالعتبار وجود وفـرة مـن الميـاه فـي مدينـة قلقيليـة تفـيض عـن حاجتهـا، حيـث  إذالمياه الري، وهذا األمر ممكن وعملي 

 نوعيـة فـي زراعـة الخضـار والفواكـه ط ميـاه رئيسـي مـن قلقيليـة نحـو منطقـة جـورة عمـرة مـن شـأنه أن يحـدث نقلـةأن تمديد خ
  وأصناف ذات قيمة اقتصادية مثل االفوجادو وغيره.

  

كما ويوجد فـي المنـاطق التابعـة للتجمعـات خامـات مـن الحجـر ذو النوعيـة الجيـدة الـذي يمكـن اسـتغالله مسـتقبال فـي تحسـين 
البيئيـة السـلبية التـي يجـب أن يـتم  التـأثيرات، علـى الـرغم مـن محـاذير أيضاً ة فئات سكانية ويوفر فرص عمل جديدة دخل عد

  مراعاتها في حالة تم البدء باستغالل خامات الصخر. 
  

أخيرا فإن مجموعة القرى المستهدفة ومن خالل ما تمتلكه من موارد ومقومات طبيعية وبشرية قادرة على المساهمة 
 األخرىإليجابية في تطوير االقتصاد المحلي وتعظيم الميزة التنافسية للقطاع الصناعي والحرفي والزراعي والقطاعات ا
تسهم في تحقيق التنمية  أن شأنهاذلك عبر تعزيز البيئة االستثمارية للمشاريع الداعمة للقطاع االقتصادي والتي من و 

  االقتصادية المستدامة. وذلك من خالل:
  

صناعية تساعد في  -منطقة حرفية  إقامةز الفرص االستثمارية في القطاع التجاري والصناعي، وذلك من خالل تعزي -
 أنالصناعية وتواجدها في األحياء السكنية. حيث  األنشطةتطوير هذا القطاع وتنظيمه للحد من العشوائية في توزيع 

وتطوير البنى التحتية وتحسين الخدمات  األعمالورجال المنطقة الحرفية وتوفير حوافز تشجيعية للمستثمرين  إقامة
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تكون ذات بنية تحتية جاذبة  أنالمقدمة من قبل الهيئات المحلية لمؤسسات القطاع الخاص. والمنطقة الحرفية يحب 
تصرف صحي وطرق  وأنظمةبما فيها قدرة كهربائية وكميات كافية من المياه تخدم الصناعات القائمة والمستقبلية، 

 .غيرها من مكونات المناطق الصناعيةو 
ت الستغالل الطلب آالمنشات القائمة بهدف تطوير هذه المنش إمكانياتتطوير مصادر تمويلية ضمن حزم تراعي  -

 .المتزايد على منتجاتها
ت االستفادة من القدرات البشرية المتاحة لفئات الشباب والنساء وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تحسين مستويا -

  التنمية االقتصادية المحلية في البلدة.
تحسين الموارد الزراعية وذلك من خالل توفير المياه لتطوير الزراعات المروية والمساهمة االيجابية في تغيير الثقافة  -

 .األولويةالمجتمعية ذات  األنشطةلشباب من اجل االهتمام بالزراعة واعتبارها من دى ال المجتمعية وخصوصاً 
 وشق الطرق الزراعية وتوفير خدمات البنية التحتية المساندة. األراضي استصالح -
تشجيع الزراعة الجماعية  إلى باإلضافةتشجيع الفكر التعاوني من اجل النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير احتياجاته  -

 تساعد في (تجميع الملكيات) والحفاظ على األراضي الزراعية. أنوالتي يمكن 
  المشاريع والمنشآت االقتصادية المختلفة. وأصحابفني وبناء قدرات للتجار توفير برامج دعم  -
المحلي على تسويق منتجاتهم  اإلنتاجتوفير منصات تسويقية للمشاريع العائلية والمشاريع النسائية تسهم في زيادة قدرة  -

 .المستهلك إلىوالوصول 
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ل المقابالت الميدانية ومجموعات النقاش ومراجعة ما توفر من وثائق، يمكن تكثيف أبرز الحاجات في الفقرات من خال
  التالية:

  

من أبرز المشاكل المتعلقة بالبنية التحتية في جورة عمرة هي مشكلة الصرف الصحي، فجميع القرى (باستثناء حجة)  -
على المياه الجوفية، باإلضافة إلى ارتفاع تكلفة النضح. والحل يكمن  اً تعتمد على الحفر االمتصاصية التي تؤثر سلب

بإنشاء شبكة صرف صحي ومحطة تنقية للمياه العادمة لكافة القرى. بالنظر إلى الموقع الجغرافي للقرى والمسافة 
والفندق وباقة بينهم، يمكن إنشاء شبكة لكل من اماتين وفرعتا وكفر قدوم وجيت، وشبكة أخرى للربط بين جينصافوط 

 الحطب وكفر القف وحجة. 
لة هامة، وعلى الرغم من خطة المحافظة التي تشير إلى إمكانية إقامة منطقة صناعية في أالمنطقة الحرفية تمثل مس -

طابع  لتأخذشمال قرية النبي الياس، إال أن ذلك ال يتناقض مع إمكانية تطوير المنطقة التي اتجهت موضوعيا 
دونم من أراضي  1,200هذه المنطقة ممتدة على مساحة  أنالحرفية في منطقة "حجة" حيث  المنطقة الصناعية

 700منطقة (ب)، حاليا تحتوي على مصانع للمفروشات واألثاث والطوب واأللبان واألجبان، وتشّغل بالمعدل حوالي 
بتوسيع هذه المنطقة عامل. كما يوجد مساحات شاسعة من أراضي (ب) بين حجة وكفر قدوم، يمكن استغاللها 

  الصناعية وتزويدها بالبنية التحتية المناسبة، ليستفيد منها قرى جورة عمرة كافة.
بالنسبة للمياه، فهناك اقتراحات لتوسعة شبكات المياه في هذه القرى، باإلضافة إلى تبديل أنابيب المياه القديمة، وبناء  -

أشهر باالستفسار من كل قرية عن  6ة الطاقة قبل حوالي خزان للمياه. أما بالنسبة للكهرباء، فقد قامت سلط
مليون شيكل،  1.4احتياجاتها من الكهرباء، باإلضافة إلى توفير كوابل ومحوالت كهربائية لحجة وكفر قدوم بقيمة 
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صة وذلك تمهيدًا لمشروع رفع القدرة الكهربائية لجورة عمرة. ولكن ال بد من متابعة هذا المشروع مع الجهات المخت
لضمان تنفيذه، خاصة وان هذه القرى تعاني نوعًا ما من تقاعس سلطة الطاقة معهم نظرًا لعدم انضمامهم لشركة 

  كهرباء الشمال (على حد قولهم).
بالنسبة للطرق، فإن هنالك نسبة كبيرة بحاجة إلى إصالح وتأهيل أو تعبيد، وذلك لتشجيع جذب االستثمارات والزبائن.  -

بكة طرق داخلية للربط بين تجمعات جورة عمرة وتعزيز التواصل بينهم، وهذا يتطلب موافقة الجانب كما يمكن إنشاء ش
  اإلسرائيلي.

هناك حاجة لبناء مؤسسة مهنية (مدرسة مثال) ومركز للتدريب المهني لتأهيل القوى العاملة في جورة عمرة والكفريات  -
ى قلقيلية ونابلس وطولكرم للحصول على التدريب المالئم. كما والمناطق المحيطة، حيث أن السكان بالعادة يذهبون إل

 يوجد حاجة لمدرسة زراعية لمنطقة شمال الضفة لعقد دورات وبرامج وتدريبات زراعية.  
كافة القطاعات االقتصادية الزراعية والصناعية والخدماتية. هناك  وٕانعاشالمنطقة  إحياءنه أشتوفير المياه من  -

مشروع إنشاء خط لنقل المياه من قرية جيوس لقرى جورة عمرة، باإلضافة إلى بناء خزان مياه حول  أوليةدراسات 
. تنفيذ هذا شيكل 10,000بمبلغ يساهم كل مجلس قروى من تجمعات جورة عمرة  أنكوب، على  5,000بسعة 

في هذه  لمروية،الزراعة، وخاصة ا المشروع سوف يخدم جميع قرى جورة عمرة، وبالتالي سوف يساهم في تطوير
لوجود كمية فائضة من  اً خط ناقل للمياه من مدينة قلقيلية لهذه القرى، نظر في إنشاء مثل تي آخرالقرى. وهناك بديل 

شيكل  1، باإلضافة إلى أن سعر الكوب من المياه فيها منخفض (اقل من يلية عن احتياجات سكانهاالمياه في قلق
 .للحصول على المياه وتأهيلها اآلباريمكن تجديد ترخيص هذه و ، األردنيالعهد  ارتوازية منذ آبارللكوب). كما يوجد 

من خالل المياه المعالجة حيث توجد شبكة صرف صحي في  األشجارشبكات للري التكميلي، ال سيما ري  تأسيس -
قرى في حالة تم ن يتم تعميمها على بقية الأقرية حجة، ويمكن اختبار فكرة الري من خالل المياه المعالجة، على 

 شبكات الصرف الصحي. تأسيس
الزراعي في منطقة جورة عمرة وفي المناطق المجاورة حيث أن ميزة موقع  باإلنتاجتشجيع إقامة صناعات مرتبطة  -

 جورة عمرة تكمن في كونها عقدة مواصالت رئيسية يمكنها من احتضان استثمارات صناعية متعددة.
لتنويع المحاصيل الزراعية البعلية، فباإلضافة إلى الزيتون، يمكن زراعة أشجار  تطوير آليات للعمل مع المزارعين -

اللوز والتين، نظرًا لوجود مساحات كبيرة غير مزروعة بالزيتون، وألن سعر اللوز والتين مرتفع نسبيًا في األسواق 
مع الجهات المختصة في  خالل مواسمهم، بالتالي يشكالن مصدرًا جيدًا للدخل. كذلك يمكن التنسيق والتخطيط

 الحكومة لتجنب زراعة محاصيل تنتج بكميات كبيرة في مناطق أخرى، مما يزيد من صعوبة تسويقها.
خسائرهم عن إحدى مطالب هذه القرى تتمثل بتأمين اإلنتاج الزراعي والحيواني، باإلضافة إلى تعويض المزارعين  -

المزارعون في هذه القرى أيضًا من تدمير الخنازير البرية لنسبة  الناتجة عن تلف المحاصيل نتيجة الطقس، كما يعاني
كبيرة من محاصيلهم، باإلضافة إلى االعتداءات المتكررة للمستوطنين والجيش اإلسرائيلي على المزارعين وأراضيهم 

غراق السوق هم الناتجة عن تدني األسعار نتيجة إر ئومحاصيلهم الزراعية. كما يطالب المزارعون بتعويضهم عن خسا
المزارعين ماليًا، وبالتالي  ضعافإبمنتجات زراعية وحيوانية مستوردة. كل هذا سوف يساهم بشكل كبير بمنع 

 الزراعي. باإلنتاجتشجيعهم لالستمرار 
من أهم المطالب أيضًا توفير التقنيات الزراعية الحديثة لحرث وتجهيز األراضي الزراعية، نظرًا الن الوسيلة الموجودة  -

 اليًا قديمة وغير كافية وتكلفتها مرتفعة، باإلضافة إلى عدم توفرها دائمًا عند الحاجة. ح
وتعبيد طرق زراعية تربط بين القرى في التجمع، نظرًا الن المركبات تتجنب المرور من  تأهيلهناك حاجة أيضًا إلى  -

اهيك عن الحاجة إلى تعبيد جزء كبير الطرق الحالية نتيجة وعورتها، مما يصعب وصول المزارعين إلى أراضيهم، ن
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هذه  أنمن الطرق المرصوفة "بالبيزكورس"، نظرًا الن مياه األمطار تجرف هذه الطرق وبالتالي يسوء وضعها، كما 
 . األشجارعلى  مما يلوث البيئة ويؤثر سلباً  الطرق تثير الغبار صيفاً 

طاووس الذي يصيب أشجار الزيتون، واستهداف وأخيرًا، هناك حاجة لتنظيم حمالت عالج جماعي لمرض عين ال -
 مساحات شاسعة من األراضي المزروعة بالزيتون، نظرًا الن العالجات الفردية ليست ناجعة في القضاء على المرض.

عة وقطف وعصر وتخزين الزيتون، ابالنسبة لتسويق الزيتون، فيمكن مساعدة المزارعين في تبني آليات حديثة لزر  -
في تصديره للخارج، خاصة التركيز على إنتاج الزيتون وزيت الزيتون العضوي، والذي تعمل عليه وذلك للمساعدة 

  جمعية كفر قدوم حاليًا، ويمكن توسيعه ليشمل جميع قرى التجمع، مما يشكل رافعة للتنمية االقتصادية.
خسائرهم ن عويض المزارعين إحدى مطالب هذه القرى تتمثل بتأمين اإلنتاج الزراعي والحيواني، باإلضافة إلى تع -

خسارتهم الناتجة عن نزول األسعار إلى حد كبير نتيجة إغراق ن عالناتجة عن تلف المحاصيل نتيجة الطقس، أو 
السوق بمنتجات زراعية وحيوانية مستوردة. كل هذا سوف يساهم بشكل كبير بمنع انكسار المزارعين ماليًا، وبالتالي 

  عدم خروجهم من السوق.
ة للنساء والشباب، هناك حاجة لعقد برامج تدريب ريادية ومهنية للشباب وللنساء، باإلضافة إلى عقد دورات بالنسب -

تدريب وتوعية وظيفية للشباب والنساء في منطقة جورة عمرة، وتمويل مشاريع تمكين اقتصادي للنساء وتقديم دعم فني 
امة مركز ثقافي لجورة عمرة أو قرى شرق قلقيلية، األخرى إق األمورومالي لمساعدتهن على بدء مشاريعهن. من 

 وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، لعقد مسابقات ودورات ثقافية وترفيهية وتعليمية لكل الفئات.
من أبرز االحتياجات للخدمات اإلدارية في جورة عمرة ككل، توفير العديد من الخدمات المالية واإلدارية، مثل إنشاء  -

طة لخدمة المنطقة. باإلضافة إلى تطوير المركز الصحي الموجود في حجة، وتوظيف طبيب فرع لبنك، ومركز شر 
دونم في حجة يمكن استغاللها  20ساعة فيه، لخدمة جميع قرى جورة عمرة. كما يوجد حوالي  24طوارئ متواجد 

مطاعم  عن طريق إنشاءإلنشاء مدينة رياضية، تساهم بجذب عدد كبير من السكان والسياح للمنطقة، وتحفيز الطلب 
  وأكشاك حول هذه المدينة.
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  الفصل السادس: منتدى التنمية االقتصادية المحلية
  

مبــدأ الالمركزيــة فــي تطــوير التنميــة االقتصــادية ة الحكــم المحلــي للعمــل وفــق ر افــي إطــار توجهــات الحكومــة الفلســطينية ووز 
وتنفيـــذ التنميـــة المحليـــة الخاصـــة بهـــا، وٕانشـــاء منتـــدى تنميـــة  المبـــادرة للعمـــل علـــى مأسســـة عمليـــة التخطـــيط تالمحليـــة، جـــاء

)، إضافة إلى تأسيس وحـدة التنميـة االقتصـادية المحليـة أخرىاالقتصاد المحلي لمنطقة جورة عمرة (وقد يمتد ليشمل مناطق 
الصـــلة علـــى  لألطـــراف ذات واإلشـــرافوالتخطـــيط  للتـــداول كجـــزء مـــن بنيـــة هيئـــات الحكـــم المحلـــي. المنتـــدى سيشـــكل إطـــاراً 

. حيـث تمثـل العالقـة التنسـيقية والتفاعليـة بـين واألهلـيوالوطني، سواء من القطاع الخـاص والعـام  واإلقليميالمستوى المحلي 
محــرك عمليــة التنميــة االقتصــادية التــي تبــدأ بمفاعيــل محليــة يتســع نطاقهــا ليشــمل المســتوى الــوطني ويــؤدي  األطــرافهــذه 

والمتابعــة بينمــا  واإلشــرافيمثــل مرجعيــة للتخطــيط  أنصــادية وطنيــة. المنتــدى المقتــرح يمكنــه تنميــة اقت إحــداث إلــىتراكمهــا 
 إنمــن وحــدات مجلــس الخــدمات المشــترك ( وحــدة التنميــة االقتصــادية التــي قــد تكــون جــزءاً  ةيتــولى مســؤولية المتابعــة التنفيذيــ

المنتــدى يكــون  فــإنهيئــة محليــة مشــتركة. بــذلك  لــم يتــوفر إنتكــون وحــدة متابعــة بــين عــدة مجــالس قرويــة وبلديــة  أووجــد) 
لشـموله  شـمولية نظـراً  األكثـر اإلطـارعنوان التنمية المحلية بالتنسـيق والعمـل المشـترك مـع المجـالس القرويـة والبلديـة، ويكـون 

ة تحـول دون التنمية االقتصادية، وبهذا يتم توجيه االستثمارات مـن الجهـات المختلفـة ضـمن رؤيـة تنمويـة شـمولي أطرافكافة 
  عشوائيتها.  أوتضاربها  أوتشتيت الموارد  أو اإلمكانياتتفتيت 

  
يـتم تأسـيس المنتـدى لالضــطالع بـدور التخطـيط التنمـوي علـى مســتوى المنطقـة التنمويـة ومتابعـة التنفيــذ  أوال: دور المنتــدى:

عــن المتابعــة الفنيــة  وجيهيــة ويكــون مســؤوالً المســتقبلية ويتخــذ توصــيات ت أوالقائمــة  واالســتثماراتالمشــاريع  بــأمورواالهتمــام 
والمهنية لوحـدة التنميـة االقتصـادية التابعـة لمجلـس الخـدمات المشـترك او لمجموعـة المجـالس القرويـة والبلـديات فـي المنـاطق 

  التالية لمنتدى التنمية االقتصادية: األدوارالمستهدفة. بناء عليه يتم اقتراح 
  

دية المحلية من خالل منهجية تشاركية تفتح المجال للفعاليات االقتصادية والبلدية االقتصا األوضاعتشخيص وتقييم  - 
 سنوات. 5-3القضايا التنموية لدورة زمنية تتراوح من  أهموغيرها، من اجل بلورة  واألهليةوالتنموية 

 وأصحابتنموي صياغة خطة تنموية تنفيذية من خالل التشبيك والتفاعل مع الجهات الحكومية وجهات التمويل ال - 
 المنطقة   أولوياتفي النقطة السابقة والتي تمثل  إليهاالموارد المحلية بهدف االستجابة للقضايا التنموية المشار 

التصحيحية  واإلجراءاتنصف سنوية) لمجريات تنفيذ الخطط التنموية واتخاذ القرارات  أومتابعة دورية (ربع سنوية  - 
 .هيئات الحكم المحلي المنطوية ضمن نطاق المنطقة التنمويةوذلك من خالل التعاون الوثيق مع 

 على السياسات والقوانين من خالل المشاركة في فعاليات الضغط والمناصرة (التي ستكون جزءاً  التأثيرالعمل على  - 
الضغط  ألنشطةذلك ضروري لمنح الزخم المطلوب  أنمن خطة التنمية) بالصفة االعتبارية والشخصية، حيث 

 .اصرةوالمن
 .مين الوصول لمصادر التمويل والمساهمة في بلورة تفاهمات وتطوير حزم مالية مناسبة للمستثمرينأالعمل على ت - 
والتوجهات العامة، وتنظيم  باآللياتاالقتصاد على المستوى المحلي والوطني وربط المنطقة  أقطاببناء عالقات مع  - 

، وتنظيم ندوات وفعاليات تتيح للمؤسسات األنشطةل هذه فعاليات للتشبيك وتمكين المشاريع المحلية من خال
 .وقضاياهم مع ذوي الصالحيات والخبرات أمورهموالمستثمرين مناقشة 

ت المحلية ومشاريع القطاع آتقييم احتياجات المؤسسات والمشاريع وبلورة مبادرات لبناء قدرات المؤسسات والمنش - 
 لتسويقية والمالية وتقنية المعلومات وغيرها من النواحي المهنية. وا اإلدارية األموريشمل ذلك  أنالخاص على 
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 .طارئة ذات عالقة بالتنمية المحلية أمورمناقشة  - 
المؤسسات الحكومية والتنموية  أمامعلى تثبيته كهيئة تخطيطية واستشارية تنموية  والعملالعمل للمنتدى  أنظمةبلورة  - 

 .وتعظيم استغالل الموارد يتنمو بهدف تركيز الجهود في مجرى  واألهلية
مين أللوحدة، وت واألدائيةتنفيذية لمتابعة الخطط المختلفة، والمتابعة الفنية  كأداةتحديد بنية وحدة التنمية االقتصادية  - 

  على بناء قدراتها المستمر. أكيدوالتالدعم الفني واالستشاري لها، 
  

رات ذات الصــلة االل المجــالس القرويـة والبلديــة ومـديريات الــوز المجلــس مـن خــ أعضـاءيـتم اختيــار  : عضــوية المنتــدى:ثانيــاً 
والهيئات الممثلة للقطاعات المختلفة مثل الغرفة التجارية واالتحادات الصناعية وممثلي القطـاع الخـاص وغيرهـا مـن الهيئـات 

بصـفتهم المهنيـة  األشـخاص دور ومشـاركة أهميـة أسـاستكون عملية االختيار قائمـة علـى  أنالتمثيلية المختلفة. وهنا ينبغي 
مـــن  اً ن يضـــم عـــددأمـــن خـــالل التجـــارب المختلفـــة والنقاشـــات فانـــه يمكـــن للمنتـــدى  . عمومـــاً وبصـــفتهم االعتباريـــة ثانيـــاً  أوالً 

  منهم: األعضاء
  
 .مندوبين من دوائر البنية التحتية في مجلس الخدمات (الكهرباء والماء والطرق وغيرها) - 
 .القطاعات المختلفة في المنطقة مستثمرين من القطاع الخاص من - 
 .في المحافظة أوممثلين عن المؤسسات المالية المتواجدة في المنطقة  - 
 .ممثلين عن غرفة التجارة واالتحادات الصناعية المناطقية - 
 .ممثلين عن وزارت الزراعة واالقتصاد والحكم المحلي والصحة والتعليم وغيرها - 
 .ممثلين عن المحافظة - 
 .سات التنموية العاملة في المنطقةممثلين عن المؤس - 
 .وغيرها والمرأةممثلين عن المؤسسات المحلية الممثلة لقطاعات الشباب  - 
 .خبراء محليين من ذوي خلفيات وخبرات تنموية ومهنية ينضمون بصفتهم الفردية - 
  خرين... آ - 
  

المقترحين  األعضاءالتواصل وتكليف  ثم يتم بشأنها، ويتم التوافق أعالهيتم تحديد المرشحين من قبل الجهات المقترحة 
  .لممارسة دورهم في المنتدى

  
الوحدة كي تضطلع بالدور التنفيذي لمتابعة الخطط المقترحة من منتدى  تأسيسيتم  : وحدة التنمية االقتصادية:ثالثاً 

وتوجيهات منتدى  التنمية المحلية ومن قبل هيئات الحكم المحلي، بحيث يكون هناك توائم بين خطط الهيئات المحلية
و ضمن اتفاق هيئات الحكم المحلي ألمجلس الخدمات المشترك  وهيكلياً  إدارياً تكون وحدة التنمية تابعة  أنالتنمية، على 

أهم الوظائف التي يجب على وحدة تنمية االقتصاد المحلي القيام بها لبناء قواعد  في حالة عدم وجود مجلس خدمات فعال.
  على المدى البعيد ويشمل ذلك الوظائف التالية: دية المحلية استراتيجياً وأسس التنمية االقتصا

  
ومتابعـة منتـدى التنميـة والتواصـل  التفاعـلوالتنسيقي في عملية التخطيط التنموي وذلـك مـن خـالل  اإلداريالقيام بالدور  - 

 مع المؤسسات التنموية والمحلية والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
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الهيئــات  إليهــااالقتصــادي للمشــاريع ومقترحــات التطــوير التــي تبــادر  األثــرم التحلــيالت االقتصــادية والماليــة وتقيــيم تقــدي - 
 .المحلية

التنسـيق مـع الـدوائر المختلفـة فـي هيئـات الحكـم المحلـي ويشـمل ذلـك كافـة الوظـائف المتعلقـة بالبنيـة التحتيـة والخدماتيــة  - 
 والعالقات العامة.

مركـز للمـوارد  وتأسيسالالزمة لبناء قاعدة معلومات اقتصادية لتوفيرها للمستثمرين وتوجيه االستثمار، جمع المعلومات  - 
   .من خالل التفاعل مع منتدى التنمية االقتصادية األجنداتيتم تحديد  أنوالمعلومات التنموية في المنطقة، على 

للمشـاريع التنمويـة للقطاعـات  االسـتثمارصـادية والعائـد علـى م الدعم الفني للمستثمرين في ميدان تقييم الجـدوى االقتيتقد - 
 االقتصادية المختلفة، والعمل على تسهيل وصولهم لمصادر التمويل والدعم الفني.

مصــادر التمويـل لتنفيــذ  إيجـادبلـورة مقترحـات مشــاريع تنمويـة تتــرجم توصـيات منتـدى التنميــة االقتصـادية، والعمــل علـى  - 
 هذه المقترحات.

يخـدم الرؤيـة التنمـوي العامـة  إطـارمع المؤسسات التنموية الدوليـة والمحليـة لتنفيـذ مشـاريع هـذه المؤسسـات فـي  التنسيق - 
 للمنطقة.

وتطويرهـا  متابعة تنفيذ الخطط التنموية المتبلورة من خالل منتدى التنمية وخطط هيئـات الحكـم المحلـي، وتقييمهـا دوريـاً  - 
 .بالتعاون مع منتدى التنمية

المســـتثمرين المحليـــين  أمـــام اإلجـــراءاتوزارات المختلفـــة والمحافظـــة وغيرهـــا مـــن الجهـــات الحكوميـــة لتســـهيل متابعـــة الـــ - 
 .والخارجيين وتوفير الخدمات والدعم الفني بصورة ناجعة

المــوارد العامــة  لشــراكات واســتثمارات مشــتركة مــع القطــاع الخــاص والعــام إلقامــة اســتثمارات واســتغال إلنشــاءالمبــادرة  - 
 ذات جدوى اقتصادية وتساهم في تحسين البيئة التنافسية.  لياتآضمن 

 .الضغط والمناصرة ومتابعة نتائجها قيادة وتنسيق حمالت - 
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  قائمة جورة عمرة 
  

  الدوائر الحكومية
 المدير المؤسسة

 المحافظ: رافع رواجبة محافظة قلقيلية
 لانز مدير التخطيط: خالد 

 طارق اعمير المجلس المشترك للنفايات الصلبة/قلقيلية
 سمير اشتيوي مجلس األول للتطوير

 طارق شاور/ رئيس الغرفة الغرفة التجارية
 مظهر العجولي الوطني االقتصاد

 احمد عيد مديرية الزراعة
 رائد مقبل الحكم المحلي

 صالح سمور العمل ومكتب التشغيل
 محمود صالح األشغال العامة

 هشام الهندي الطابو
  

  

  

  قائمة البنوك
  

 المدير الفرع اسم البنك

 فلسطين بنك
 اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة/ ثائر حمايل اهللا رام

 إسالم محمد جعيدي قلقيلية

 البنك اإلسالمي العربي
 ة/ أحمد الجيوسياإلدارة العامة/ مدير العالقات العام رام اهللا
 نائل الجيوسي قلقيلية

 بنك القدس
 اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة/ احمد مخالفة رام اهللا
 عبد الرحمن عطار قلقيلية

 البنك العربي
 اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة/ اصيل زكارنة رام اهللا
 غسان حامد قلقيلية

 بنك القاهرة عمان
 اإلدارة اإلقليمية/ مدير العالقات العامة/ ثائرة كراجه اهللارام 

 محمد خلف قلقيلية
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  مؤسسات اإلقراض
  

 المدير التنفيذي العنوان اسم المؤسسة

 الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية (فاتن)
 أنور الجيوسي رام اهللا
 هشام الخطيب قلقيلية

 شركة فيتاس فلسطين (ريادة سابقا)
 عالء سيسالم لمكتب الرئيسي/ البيرةا

 محمود عرمان قلقيلية
  
  
  

  الهيئات المحلية
  

  جورة عمرة
  

 المسمى المؤسسة االسم

 رئيس المجلس مجلس محلي فرعتا اماتين هيثم سمير صوان
 رئيس المجلس مجلس جيت المحلي عمر ياسين

 ل المجلسنائب رئيس لجنة تسيير أعما مجلس جينصافوط المحلي صالح سمور
 نائب رئيس المجلس القروي مجلس محلي الفندق سهيل أشقر (أبو احمد)
 رئيس المجلس مجلس كفر قدوم المحلي حمزة عبد الحليم جمعة

 عضو مجلس مجلس كفر قدوم المحلي مؤيد عارف اشتيوي
 عضو مجلس مجلس كفر قدوم المحلي وليد كامل إبراهيم

 رئيس مجلس قروي كفر القف مجلس كفر القف المحلي كمال عساف
 رئيس المجلس مجلس حجة المحلي غسان الحجاوي

 نائب رئيس المجلس مجلس حجة المحلي أمجد ماجد بصالت
 رئيس المجلس مجلس محلي باقة الحطب زاهر نمر قرشد

 أمين الصندوق مجلس محلي باقة الحطب باسل كمال محمود تيتي
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  مؤسسات قاعدية
  

 المسمى المؤسسة االسم

 رئيس النادي نادي فرعتا الرياضي زاهي حمزة صوان
 رئيس نادي جينصافوط نادي جينصافوط الرياضي فهد عياش

 رئيسة الجمعية جمعية كفر قدوم النسوية الخيرية فاطمة اشتيوي
 رئيس النادي نادي كفر قدوم الرياضي مؤيد اشتيوي

 رئيسة الجمعية ةجمعية النماء للمرأة الريفي باسمة محمود بصالت
 رئيس النادي نادي حجة الرياضي بكر عبد اهللا بصالت

 اماتين جمعية اماتين التعاونية عمار غانم
 كفر قدوم جمعية كفر قدوم للنهوض بالثروة الحيوانية التعاونية باسم ابو خالد

  

  مؤسسات إنسانية
  

 المسمى المؤسسة االسم

 منسقة حماية اإلغاثة األولية الدولية نسيمة سويدان
 منسقة مشاريع اإلغاثة األولية الدولية دنيا حشاش

  

  مؤسسات أهلية 
  

 المسمى المؤسسة االسم

 مديرة الفرع اإلغاثة الزراعية/عزون وفاء جودة
 مدير الفرع نابلس /الهيدرولوجيينمجموعة  سامي داود

 جمعيةرئيسة ال الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف/عزون باسمة شواهنه
 مدير الفرع اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية/ نابلس فياض جمعة

  

  قائمة رجال األعمال
  

 العنوان نوع العمل االسم
 حجة مزرعة ابقار عطية اشتيوي

 صبري ابو حامد
 حجة مزرعة نموذجية لتربية المواشي وانتاج اإللبان نادر جمال قاسم

 كفر القف حقائب خياطة شنط و  عزمي محمد عبد اهللا
 الفندق شركة الحمل لألعالف (مصنع أعالف) مجدي طالل بليه

 الفندق شركة عالوي اخوان لتجارة األثاث ودهان الموبيليا معتصم عبد الرحيم علوي
 اماتين مسلخ المجد للدواجن خالد صوان

 ينامات عالم اللحوم (مزرعة ومسلخ للدوان ومحالت بيع لحوم مجمدة) معمر شناعة
 حجة مصنع الحرباوي للمفروشات موفق عبد الحافظ حرباوي
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  مؤسسات اقتصادية على مستوى الوطن
  

  مؤسسات اإلقراض
  

 المدير التنفيذي العنوان اسم المؤسسة

 ريم عبوشي المكتب الرئيسي/ رام اهللا اصالة للتنمية واإلقراض
 محمد ابو دلو اهللا المكتب الرئيسي / رام شركة ريف لتمويل المشاريع الصغيرة

 عالء ذيب رام اهللا صندوق التنمية الفلسطيني
  
  
  

  مؤسسات اقتصادية
  

 المدير/ة التنفيذي العنوان المؤسسة

 حنان طه البيرة بال تريد
 نصر عطياني رام اهللا اتحاد الصناعات الغذائية

 عودة الزغموري رام اهللا اتحاد الصناعات الفلسطينية
 د.سعيد الخالدي رام اهللا لسطينيينالفاتحاد الشاحنين 

 ماجد معالي رام اهللا جمعية رجال االعمال
 دعاء وادي البيرة منتدى سيدات االعمال

 ابتسام الحصري البيرة صندوق التشغيل الفلسطيني
  
  
  

  مؤسسات غير حكومية
  

 المدير العنوان المؤسسة

 خليل شيحة رام اهللا اإلغاثة الزراعية
 فؤاد ابو سيف رام اهللا ل الزراعياتحاد لجان العم

 عبد الرحمن التميمي رام اهللا الهيدرولوجيينمجموعة 
 دارين البيرة اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية

 نادية حرب رام اهللا جمعية تنمية المراة الريفية
 توفيق البديري البيرة صندوق تطوير البلديات
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  انشاء
  
  


