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. 1  :المقدمة

شهدت محافظة بيت لحم آغيرها من محافظات الوطن خالل العامين الماضيين سلسلة من األحداث والمتغيرات ألقت 
ولذلك فإنه من الضروري مما سيكون له ابعد مستقبلية والسياسي في هذه المحافظة بظاللها على النسيج المجتمعي 

المحافظة خالل العامين الماضيين في محاولة إلستشراف المستقبل ورغم صعوبة هذا اوضاع الوقوف على مجمل 
ة والمؤسساتية على الموضوع بسبب التداخالت المختلفة ما بين االحداث بحد ذاتها والتطورات السيايسة واإلجتماعي

موجز   .للحقائق والمتغيرات بمحافظة بيت لحمالصعيدين المحلي والدولي فإنه من المناسب البدء بعرض 

  

. 2  الخلفية الجغرافية والترآيبة الديموغرافية االجتماعية والخدماتية لمحافظة بيت لحم 

لصغيرة جدا، وبحسب اإلحصاء  تجمع سكاني إضافة إلى بعض التجمعات ا32تتكون محافظة بيت لحم من 
 نسمة، يشكل الذآور ما نسبته 132090 وصل مجموع سكان المحافظة إلى 1997الفلسطيني الذي جرى عام 

 نسمة 45471حيث يتوزع السكان على التجمعات الحضرية . من أعداد السكان% 48.4واإلناث نسبة % 51.8
وبحسب توقعات النمو %). 8( نسمة 10563خيمات والم%) 57.6( نسمة 76056والتجمعات الريفية %) 34.4(

  . نسمة169317 إلى 2003السكاني يصل عدد سكان المحافظة عام 

  

من مجموع سكان المحافظة بينما يدين باقي السكان % 17يشكل السكان الذين يدينون بالديانة المسيحية ما نسبته 
  .لمحافظةمن مجموع سكان ا% 83بالديانة اإلسالمية ويشكلون ما نسبته 

  

توصف الترآيبة السكانية لمحافظة بيت لحم آما باقي األراضي الفلسطينية بالمجتمع الشبابي حيث يشكل السكان الذين 
 40ومن % 28.8 سنة 39 سنة إلى 20ومن عمر % 56.5 سنة 19تتراوح أعمارهم من عمر أقل من سنة واحدة إلى 

  .مجموع أعداد السكانمن % 5 سنة وما فوق 60ومن % 9.7 سنة إلى 59إلى 

  

 أسرة 22602 نسمة ومعدل مجموع األسر بمختلف أعداد أفرادها يصل إلى 5.8يبلغ معدل عدد أفراد األسراة الواحدة 
  . فردا11مكونه من فرد إلى أآثر من 

  

 التتجاوز أظهرت األرقام اإلحصائية للحالة التعليمية لمجتمع محافظة بيت لحم المستوى التعليمي الجيد للسكان  حيث
من السكان في حين تصل نسبة الذين درسوا االبتدائية % 11 سنوات 10نسبة االمية بين السكان فما هم فوق سن 

 446حيث يتواجد . والباقي يتوزعون على الشهادات العليا% 8.4اما الجامعين فنسبتهم تصل % 63.5والثانوية 
  .ة من حملة الدآتورا134شخص من حملة شهادة الماجستر و 
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وأعالها في الريف %) 11.4(تليها المخيمات %) 6.4(آما أن نسبة توزع األمية في المناطق الحضرية هي األقل 
  .وهذا يرتبط عادة بمستوى الدخل والعادات ومستوى ثقافة األهل%) 14(

  

  

  

عاملين والعاطلين عن قادرون على العمل بما فيهم ال(آما أن أعداد السكان الذين فوق سن العاشرة ونشيطون اقتصاديا 
، علما بأن %0.6وغير ذلك إلى % 60.5وغير نشطين اقتصاديا إلى )  نسمة34948% (38.9يصل إلى ) العمل
% 27ومن الجدير ذآره أن نسبة أعداد الطالب المتفرغين للدراسة يصل إلى . من النشيطين اقتصاديا إناث% 13.8

  . سكان فوق سن العاشرةمن المجموع الكلي لعدد ال% 26.1وربة منزل إلى 

  

 72569 مسكن تحتوي على ما مجموعه 22105يصل المجموع الكلي للمساآن المأهولة في محافظة بيت لحم إلى 
بالنسبة للخدمات .  غرفة لكل  شخص وهي نسبة مرتفعة بالنسبة لبقية محافظات الوطن0.5غرفة سكنية أي بمعدل 

 مسكن 407 مسكن مرتبط بشبكة مياه عامة و21353هنالك : بما يليالتحتية المتوفرة في المحافظة يمكن وصفها 
 مسكن مرتبط 21385أما على مستوى الكهرباء يوجد . مرتبط بشبكة مياه خاصة والباقي غير متصل بشبكات مياه

 مسكن ال يوجد لديها مصدر 550 مسكن مرتبط بمولد آهرباء خاص وحوالي 191بشبكة آهرباء عامة، بينما 
 مسكن مرتبط بشبكة عامة لصرف 5697ما بالنسبة التصال المسكن بالصرف الصحي فهنالك حوالي أ. آهرباء

 مسكن غير متصله بمصدر تصريف صحي، آما أن 500 مسكن مرتبط بحفرة امتصاصية وحوالي 15925الصحي 
ن المساآن م% 22.2من مجموع المساآن المسكونة في محافظة بيت لحم مملوآة من قبل ساآنيها بينما % 77.5

  .    وتوضح هذه االرقلم ان محافظة بيت لحم تعتبر محافظة متطورة ومزدهرة. المأهولة تعتبر مساآن مستأجرة

القطاع الصحي 3 .
  

:المؤسسات الحكومية     . أ
  صحية بيت لحم: مديرية الصحة. 1

وة على حجز تعاني وزارة الصحة بشكل عام من نقص وعجز مالي وإداري نتيجة ظروف الحصار واإلغالق عال
إسرائيل لمبالغ طائلة من عائدات السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب ألآثر من سنتين سبب لها العجز وان آان 
ليس آليا إال أنه انعكس على مستوى األداء والخدمات المقدمة لقطاع آبير من الجمهور الذي يعتمد على مساعدات 

 اإلغالق المستمر منذ أآثر من سنتين مما أضاف أعباء إضافية على وعالج هذه الوزارة بدرجة آبيرة خاصة في ظل
وهذا التغيب لم بشكل آامل إنما حاول العاملين جاهدين ضمن . آاهل الوزارة انعكس على أداءها في الخدمات المقدمة

الخاصة من المتاح والمتوفر االستمرار معتمدين على التعاون والمساعدة من الجهات الطبية األخرى والمؤسسات 
  .عيادات ومراآز صحية
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وفيما يلي يمكن إجمال   :المصاعب التي تواجهها صحة بيت لحم

.انخفاض الخدمات المقدمة لصحة المدارس  • 
.انخفاض الخدمات المقدمة لصحة البيئة  • 

.انخفاض الخدمات المقدمة لمراآز صحة األمومة والطفولة  • 
.سيانخفاض الخدمات المقدمة لعيادات التطعيم األسا  • 

.انخفاض الخدمات المقدمة للصحة واإلرشاد النفسي واالجتماعي  • 
.انخفاض الخدمات المقدمة في ما يتعلق بتوزيع األدوية لألمراض المزمنة  • 

.النقص الحاد في مستودعات األدوية بشكل عام  • 
.عدم المقدرة على األشراف على الجمعيات الغير حكومية والمستشفيات الخاصة  • 

.نظيم االجتماعات وورشات العمل آالسابقعدم القدرة على ت  • 
.عدم القدرة على المراقبة العيادات الصحية  • 

.غياب األخصائيين وعدم القدرة على الوصول بسبب االغالقات  • 
.عدد من األطباء والممرضين المصابين اللذين يتلقون العالج في مراآز التأهيل  • 

.نتيجة األوضاع شخص توفوا 400ارتفاع حاد في نسبة الوفيات أآثر من   • 
.ارتفاع عدد المصابين باإلعاقات الحرآية وغيرها  • 

.انخفاض مستوى المعيشة لألفراد األمر الذي أدى إلى ازدياد الطلب على خدمات دائرة الصحة  • 
التأخر في إرسال األدوية من رام اهللا • . 

رها باإلغالقات والمنع وبالتخصص حول نشاطات األقسام والبرامج المختلفة الخاصة بصحة بيت لحم ومدى تأث
  :والمححددات على التنقل يمكن عرضها على الشكل التالي

  

  :صحة البيئة

:انخفاض عدد زيارات التفتيش على المصانع والمطاعم وصحة وبيئة المدارس والمرافق التابعة لها �  
ينابيع المياه والصرف الصحي وغيره مما يؤثر على البيئة و

، المجاري والصرف الصحي، الخضراوات  : نات منانخفاض المراقبة على فحص العي صالحية مياه  �
التلوث الناجم عن  والتأخير واالنخفاض في العينات المعدة للفحص بالمختبرات وآذلك متابعة الشرب
 القصف

انخفاض عدد ورشات العمل والمشارآين في المحاضرات وورشات العمل  � 
جبها في ظل اإلغالق وبعض االحيان آان يوجد تقصير عدم مقدرة عربات النفايات للبلديات من القيام بوا �

منهم بالرغم من وجود تنسيق لتحرك سيارات النفايات للبعض  من البلديات وفي أحيان أخرى عدم المقدرة 
 .على الوصول لمكبات النفايات 

  :وحدات غسيل الكلى

.لخليلارتفاع حاالت مرضى غسيل الكلى وعدم قدرة المرضي من الوصول إلى مستشفى ا  � 
عدم توفر قطع الغيار للماآينات المعطلة في مستشفى الحسين وعدم وجود الكفاءات والمهندسين لصيانة  �

 .األجهزة
.تأخر وغياب األطباء المختصين من الوصول إلى مستشفي بيت جاال من الخليل  �
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عيادات غسيل الكلى ازدياد المعاناة النفسية للمرضى والعائالت  للمصابين بسبب عدم القدرة على الوصول ل �
 .سواء في بيت لحم أو الخليل

  :التطعيمات

التأخير في إيصال األمصال إلى عيادات األمومة والطفولة   � 
التأخير في إيصال األمصال إلى العيادات العامة من المرآز الرئيسي في رام اهللا  � 

التأخر وعدم القدرة على الوصول للقرى   � 
في بعض المدن والقرى مثل بيت جاال حرملة بسبب انقطاع التيار عدم القدرة والمخاطرة بوضع األمصال  �

 الكهربائي لفترات طويلة وصلت في بعض االحيان إلى أيام نتيجة القصف الشديد
حتى اإلشراف على إعطاء األمصال حصل به نقص بسبب عدم القدرة على الوصول بسبب الحواجز . � 

اإلجتماعات الفنية لتصل إلى إجتماع واحد خالل  حيث تقلصت عدد :انخفاض عدد االجتماعات الشهرية �
عدم . 1999/2000 بالمقارنة مع ستة  اجتماعات عقدت للفترة ذاتها للعام 3/2001 – 10/2000الفترة 

.لبعض األمراض توفر آافة أنواع األطعمة   الخاصة 
 

رة حيث تشير السجالت اإلنخفاض بعدد الطلبة الذين تم فحصهم خالل الفت   3/2001-10/2000:صحة المدارس
بينما تضاعف . 1999/2000 طالب تم فحصهم خالل نفس الفترة من العام 8840 مقارنة مع 5461الذي وصل الى 

آما أنه تزايدت . عدد الطلبة الذين لم تتم متابعتهم بعد التحويل للعالج خالل اإلنتفاضة مقارنة مع ما قبلها، للفترة ذاتها
 مدرسة بالمقارنة مع ما قبل اإلنتفاضة والتي وصلت فقط لمدرسة 11حصها لتصل إلى أعداد المدارس التي لم يتم ف

 . واحدة، لذات الفترة على التوالي

  :يرجع انخفاض عدد الطلبة المفحوصين إلى 

عدم مقدرة الطاقم الطبي من الوصول  � 
عدم تمكن الطلبة من وصول المدرسة  � 

تعرض بعض المدارس للهدم والتخريب نتيجة القصف  � 
إغالق المدارس من قبل الجيش آون بعضها يقع في المناطق � . 

  

 . الجدول التالي بين عدد الطالب الشهداء وعدد المصابين خالل فترة االنتفاضة

جدول   .أعداد الطالب الشهداء والمصابين خالل فترة االنتفاضة حسب األعمار): 1(

عدد الطلبة المصابينعدد الطالب الشهداءاألعمار

6-12120

13-15129

16-18288

4137المجموع
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يتلقون العالج في المراآز المختصة  . الطلبة اللذين حصلت لهم إعاقات : مالحظة

  

بالنسبة لعدد الطالب اللذين يعانون من إضطرابات نفسية حيث تزايد عدد أولئك الطالب إلى الضف خالل االنتفاضة 
-10/99من مجموع عدد طالب المدارس للفترة % 7.2ل عدد اولئك الطالب حيث شك. بالمقارنة بالفترة التي سبقتها

3/2000.  10/2000-3/2001 من مجموع أعداد الطالب للفترة % 15  وتزايد إلى 

  

  :عيادات األمومة والطفولة

قد نتيجة للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وزيادة الطلب على عيادات األمومة والطفولة ف
 403 إلى 31/3/2000-1/10/99 زيارة في الفترة 276ازدادت عدد زيارات الطبيب لعيادات األمومة والطفولة من 

آما ازداد عدد الحاالت التي تم معاينتها من قبل طبيب تنظيم األسرة من . 31/3/2001-1/10/2000زيارة في الفترة 
 حالة خالل نفس 3662 إلى 1795 من ت من قبل الطبيبعدد الوالدات التي فحص حالة، آما ارتفعت 246 إلى 185

  . الفترتين السابقتين ما قبل االنتفاضة

  

-1/10/99 حاالت الفترة 10نتيجة لألوضاع الغير طبيعية والخوف فقد ارتفع عدد حاالت اإلجهاض من 
  .31/3/2001-1/10/2000 حالة في الفترة 25 إلى 31/3/2000

  

ت لحم خالل السنة األولى لالنتفاضة حسب الجنس ومكان السكنتقرير مواليد محافظة بي  أن المجموع الكلي يشير 
 مولود من 2822 مولود من المدن و 1228 مولود منهم 4050 30/9/2001 وحتى 1/10/2000ألعداد المواليد من 

  .  من مجموع المواليد% 48واألطفال اإلناث % 52شكل األطفال الذآور . القضاء

لحوامل ومشاآلهن بسبب اإلغالق والتأخير على الحاجز في منطقة بيت لحممعاناة النساء ا  :

لقد آانت النساء الحوامل من أآثر المتضررين من القصف والغازات والمعيقات التي تصدر من قوات اإلحتالل 
لمراءة على  مثل حالة ا ساعات أدى إلى وفاة الجنين3الوصول إلى المستشفي بعد اإلسرائيلي ومن الحاالت الوصول 

 بسبب إستنشاق الغاز  حالة والدة مبكرة أدى في بعض االحيان إلي وفاة الجنين1700حاجز الخضر وآذلك حصول 
وهنالك بعض الحاالت التي تمت الوالدة بالسيارات بسبب التاخير على الحواجز . وتأثير القصف من قبل الجيش

ازدياد ازدياد عدد حاالت النزيف المبكر وآذلك مما أدى إلى إضافة إلى الضغط النفسي بسبب األحداث . اإلسرائيلية
 .%50حاالت اإلجهاض المبكر بنسبة 
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  : المؤسسات الخاصة واألهلية. ب

اإلغاثة الطبية 1 .
قبل االنتفاضة ترآز عمل في االغاثة على التثقيف المدرسي إضافة إلى ربات البيوت ودورات اسعاف أولي لكافة 

  .بسبب عدم تغطيته من الصحة) برنامج مستقل ( البرنامج الفحص الوقائي لرياض األطفال آما ضم. القطاعات

  

مع بداية االنتفاضة انهار البرنامج بأآمله بسبب عدم القدرة على االلتزام بالدوام وصعوبة الوصول باالضافة الى 
  .ولوياتاعادة جدولة سلم االولويات بالمحافظة نتيجة اندالع االنتفاضة واختالف األ

م آافة أنحاء  بعد شهرين من االنتفاضة تم العمل سريعا على تنظيم عيادات الطوارئ وانشاء مراآز جديدة في -
المحافظة مثل بيت جاال، بيت ساحور ، العبيدية ، نحالين ، حوسان وغيرها وتجهيزها بمعدات آأسطوانات 

  .أآسجين ونقاالت باالضافة الى أدوية طوارئ أساسية

تفعيل األيام الطبية في المحافظة بسبب تردي األوضاع والحصار وتم الترآيز على دورات االسعلف البدء ب -
 130 الى 120 تم تكوين 2001ففي السنة االولى لالنتفاضة . األولي وتنشيط الفرق القائمة واعادة تفعيلها

 مسعف 1056  فريق اخر بمعدل40 تم تكوين 2002 مسعف والسنة الثانية 2500فريق طبي بمعدل 
 .اضافي

 

 ومع بداية أول أجتياح وبسبب تغير الوضع وإحتياجات الموطنين، قامت اإلغاثة بتوفير حليب 2001وفي بداية 
لألطفال وخبز آاحتياجات أساسية بالتعاون مع بلدية بيت جاال باالضافة الى توفير أدوية لألمراض المزمنة اعتبارا 

وقد وصلت عدد . غظ الدم والقلب والكلى باالضافة الى المعاقين مثل مرضى السكري وض12/2001من شهر 
 تصاعد حجم وعدد 2002، ومع بداية عام 2001 حالة عام2000 و 1500الحاالت التي تم تقديم المساعدة لها ما بين 

  . حالة حيث تم تقديم المساعدة ألآثر من مرة للكثير من الحاالت7500المحتاجين حيث وصل العدد الى 

  

ا االزدياد في الضغط على خدمات االغاثة الطبية بسبب انهيار أجهزة السلطة الطبية وعدم قدرتها على تقديم وهذ
التي آانت تتوافر بشكل موسمي ومتقطع وان وجدت إلانها . الخدمات والمواد الطبية خاصة امداد العيادات باألدوية

لى المؤسسات األخرى في القطاع الصحي مثل االغاثة توزع بطريقة غير منظمة، األمر الذي اضاف أعباء اضافية ع
  .وغيرها

  

 حيث آانت 2000ومن ناحية أخرى وجد في محافظة بيت لحم لجنة طوارئ صحية حيث تشكلت مع بداية األلفية 
خططها غير واقعية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبالتالي فشلت في أداء دورها وغاب معها التنسيق بين 

  .القطاعات الصحية والمستشفيات الفاعلة في المحافظةآافة 

ومن النجاحات التي حققتها اإلغاثة الطبية وبسبب الخبرة تم تبني برنامج لحفظ األدوية آمخزون لحين الضرورة 
آما أضيفت خدمة . ولمواآبة األزمة وهذا ما جعل االغاثة تكمل عملها بشكل فاعل واالستمرارية يتقديم الخدمة
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  :تطلعات نحو المستقبل

 سيتم العمل على توفير أدوية لألمراض المزمنة والتي التزموا 2003 ضمن خطة العمل للعام  .1
ة عن توفيرها سواء لملتزمي بتقديمها طوال الفترة السابقة والتي عجزت المؤسسات الحكومي

 150 000 إلى 100 000وبحسب التقديرات لإلغاثة تكمن حاجة المؤسسة من . التأمين أو غيرهم
لتغطية حاجة المحافظة للستة أشهر القادمة  وللوفاء بهذا االلتزام العمل جاري على عمل $ 

  .االتصاالت لتوفيرها إن أمكن
آالتي استفادوا منها على مدي االجتياحات المتعاقبة اآتساب خبرات إضافية الدارة األزمات  .2

 .وتطويرها
العمل على دراسة إقامة خط ساخن يوفر االستشارات الطبية العاجلة في حالة عدم تمكن طبيب أو  .3

 .سيارة إسعاف من الوصول إلى الموقع
  : 2002وفي ما يلي بعض االحصائيات لمجموع الخدمات التي قدمتها االغاثة خالل العام 

 -  مريض ) 2670(تم نقل بسيارة اسعاف 
حالة في عيادات الطوارئ) 9500(تم عالج   - 

حالة ) 7504(يوم عمل طبي تم تقديم العالج فيها ) 147(تم القيام ب   - 
مريض) 7600(تم تقديم الدواء ل   - 

حالة) 1056(دورة اسعاف أولي استفاد منها ) 40(تم تخريج   - 
مخيمات صيفية )5(أقامت االغاثة   - 

)38834( في محافظة بيت لحم 2002ع الخدمات الكلي التي قدمتها االغاثة خالل العام مجمو -  
 

النقص الحاد بالمحافظة وغياب المرجعية لمساعدة الحاالت الفردية التي بحاجة إلى عمليات جراحية مكلفة :اخفاقات 
.للعملية$ 4000 حالة بمعدل 1200ووضع اقتصادي متردي وبحسب التقديرات هنالك 

  

  :محدودات ومعيقات

 .1  .عدم وجود جهاز لتنسيق عمل الجهات الصحية
وسائل اإلعالم المرئي والمسموع حيث نكون بحاجة ماسة لها لتوجيه الرسائل واإلرشادات للمواطنين في حاالت  .2

 .الضرورة إذا تعذر وصول الطواقم ، أو لعرض مادة وثائقية تم إعدادها توفر النصح واإلرشاد
النظر لهذه المحطات وتوفير الدعم لها آونها مستمرة في هذا الوقت العصيب بناء على االحتياج من ناحية أخرى  .3

 . لالستمرار في توفير هذه الخدمة ولتأدية العمل بكفاءة
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  الهالل األحمر الفلسطيني. 2

لمستشفيات الستكمال اشتمل عمل الهالل األحمر على توفير الخدمات الطبية العاجلة في الموقع تمهيدا لنقلها الى ا
العالج الطبي حيث أن الطاقم الطبي يتمتع بكفاءة مهنية عالية وتدريب جيد على التعامل مع الحاالت الطارئة برغم 

  .صعوبتها في بعض االحيان

  

آان عمل الهالل األحمر قبل اندالع االنتفاضة االستجابة للحاالت الطارئة من سكان المنطقة وتأمين وصولها الى 
تشفي آون الحاالت ال يمكن نقلها بواسطة وسائل النقل العادية مع تأمين عالج أولي بالموقع لحين وصول المس

 شيكل بالحد األقصى مع عدم جبايتها عندما ال يتوفر االجر مع المريض أو 120المستشفي لقاء أجر رمزي ال يتجاوز 
  .أسرته

  

رشادي من دورات اسعاف أولي لقطاعات مختلفة من جانب اخر من عمل هذه المؤسسة هو الجانب التعليمي اال
شرائح المجتمع مثل ربات البيوت ، طالب جامعات ، مؤسسات وأفراد حيث آانت تتم بفاعلية قبل االنتفاضة ولكن 
وفي ظل الوضع الراهن وبسبب االغالقات واالجتياحات المتكررة بالرغم من آونها ضرورية وتلبي اإلحتياج االمر 

العبء عن األجهزة الطبية خاصة بالحاالت البسيطة التي ال تستدعي استدعاء الطواقم الطبية في ظل الذي يخفف 
  .الحصار وعدد الجرحى الكثير 

  

  :بالمقارنة مع مرحلة االنتفاضة وخالل السنتين الماضيتين 

التحرك مما شكل عبء من ناحية لم يكونوا بهذه الجاهزية خاصة وأن سيارات االسعاف هي الوحيدة التي سمح لها ب
  :آبير على طاقم الهالل األحمر خاصة وأن المتوفر 

  سيارات) 3(

  أضيفت حديثا بعد الفترة الحرجة والحاجة الملحة) 1(

  . ساعة خالل الفترة الماضية24موظف يقومون بالمناوبة على مدار ) 12(
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 حالة 15-10النتفاضة نقل الهالل يوميا من فقبل ا.نتيجة للحصار واالغالق فقد تزايد الطلب على سيارات االسعاف 
. يوميا120-90في حين ارتفع هذا العدد الى ما يقارب من  يوميا  اتخذ قرار في الهالل األحمر 7/2002وفي شهر . 

.الفلسطيني باعفاء آافة خدمات الهالل من نقل مرضى وغيره وفي آافة انحاء الوطن

  

ت لحم لم يحصل على أي مساعدة ودعم من المؤسسات وبالرغم من نقطة مهمة أخري أن الهالل وعلى مستوى بي
.أنهم آانوا يتلقون رسوم نقل وعالج رمزية اال أنهم توقفوا عن جبايتها بسبب االوضاع واعفي الجميع

  

  :  بعض االحصائيات

 حالة 19 خارج بيت لحم 210 حالة داخل بيت لحم 152 حالة مرضية منها 381 تم نقل 1/2002شهر  �
 .يتم نقلها بسبب التصرف بها ونقلها بشكل فرديلم 

. حالة بسبب اجتياح االسبوع لبيت حاال في تللك الفترة427- 2/2002شهر   � 
. حالة558 -3/2002شهر   � 

 حالة استدعت النقل السريع الى خارج المحافظة بسبب 82 حالة منها 1433 – 4/2002شهر  �
عت الحرآة آليا خاصة على سيارات االسعاف في خطورتها وبسبب منع الحرآة في أول ثالث أيام من

ظل وجود شهداء وجرحي آثيرين على أسطح المنازل وفي الشوارع ترآوا لينزفوا ولم تتمكن الطواقم 
ومن بعد ذلك تم توجيه سيارات االسعاف ومرآزتها في . الطبية من الوصوا اليهم مثل حالة عائلة عابده

 الهالل آونه يقع في محيط آنيسة المهد ولتخفيف االحتكاك مع مستشفى الحسين لتكون بعيدة عن مرآز
 .الجيش

. حالة 1139 -5/2002شهر   � 
 حالة والمميز بهذا االجتياح البدء بتحرك 1052)  فترة اجتياح20/8-20/6من   (- 6/2002شهر  �

 .االسعافات واالجهزة الطبية االخرى لباقي الطواقم الطبية
منع التجول المستمر بدأت بالضهور حااللت هستيريا جماعية عند  حالة بسبب 2103 – 7/2002شهر  �

البعض والتعب األمر الذي أدى الى ازدياد بعدد المرضى بمعنى الذي شعر بوجع رأس أو دوخة 
 .بسيطة آان يستدعي  سيارة االسعاف على أنها حالة طوارئ

. حالة856 – 8/2002شهر   � 
. حالة499 – 9/2002شهر   � 

. حالة619 – 10/2002شهر   �
. حالة1010 – 11/2002شهر   � 
. حالة1318 – 12/2002شهر   � 

 حالة أسبوعيا من الحواجز الترابية المشرفة على بيت لحم 70-60نقطة مهمة أخرى أنه يتم نقل من  �
لحاالت من منطقة الخليل الى مستشفى الحسين ألخذ ابرة عالج آيميائي وهذا آان يتم طوال الفترة 

 . قالسابقة وفترة االغال
 

  .مضايقات الجيش االسرائيلي على الحواجز عالوة على التأخير المتعمد في آثير من األحيان:الصعوبات 

  .طبيعة العمل الذي تم انجازه بناءا على االحصائيات السابقة يعتبر انجاز بحد ذاته:االنجازات 
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  :النظرة المستقبلية والطموح

باالضافة الى التعليم المجتمعي لزيادة الوعي .  عدد الطاقم العاملالتوسع بمجال العمل على نطاق أوسع مع مضاعفة
بين الجمهور حول آيفية التعامل مع الحاالت البسيطة أو الصعبة اذا تعذر وصول االسعاف أو لحين وصول الطواقم 

عمل التصاالتهذا عدا أنه يجب أن يكون هنالك توجه واهتمام من قبل المعنيين والمؤسسات لتوفير الدعم و .الطبية  
.المناسب مع الجهات المانحة لتوفير مثل هذا العم لهذا الجهاز الهام

  

  مستوصف دير الروم الكاثوليك. 3
 وآجزء من لجان العمل الصحي وآمؤسسة طبية غير حكومية لالستجابة 1989تأسس المستوصف الصحي في 

حصل تراجع في  .التي تفتقر إليها مدينة بيت لحمللحاجة المتنامية للرعاية األولية والطوارئ وللتخصصات الطبية 
% 40 حيث يقدر التراجع بنسبة 4/2000 شهور من االنتفاضة وانعطاف آخر بعد شهر 3عدد المراجعين في أول 

 000 حالة سنويا في الوضع الطبيعي تناقصت إلى لتصل إلى 74000حيث آان يرد للمستوصف في السنين العادية 
. حالة62

 

منع التجول وصعوبة الوصول إلى المستوصف باإلضافة إلى عدم قدرة السبب إلى حالة فرضحيث يرجع  

  .األخصائيين من التواجد في المناطق نتيجة اإلغالق المستمر

 حالة وإغالق األربعة شهور حيث شكلت هذه 62 000 من أل 4حيث تم سد العجز الناجم بعد االنعطاف بعد شهر 
 ساعة عدا عن أن الحاالت التي آانت 24 سيما وأنها فترة طوارئ ودوام متواصل ل الفترة عبئا على المستوصف

تعالج من إصابات االجتياح واالنتفاضة آلها مجانية باإلضافة إلي الحاالت االجتماعية وتخفيض رسوم التصوير 
  .الطبقي المكلف

  

يتين حيث أن آل واحدة تعمل لوحدها وال من حيث اللجان الطبية وتشكيلها فانه يوجد في منطقة بيت لحم لجنتين طب
يوجد أي تنسيق بينهما حيث أن هذا التضارب ينعكس سلبا على األداء ومن هنا يطالبون بان تكون هنالك لجنة واحدة 

  .وترأسها وزارة الصحة

  

 ذآرت الواقع االقتصادي السئ وارتفاع األسعار باإلضافة إلى انخفاض عدد المراجعين لألسباب التي:المصاعب 
   .والتوجه في منطقة بيت لحم حاليا إلى المساعدات الطارئة وليس النظر إلى دعم البنية التحتية بكافة قطاعاتها.سابقا
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الصمود بحد ذاته في هذه الظروف الصعبة واستمرار منع التجول والحفاظ على نفس المستوى من األداء :التحديات 
  يعتبر إنجاز وتحدي

  

البدء ببناء المستشفي حيث أن العمل جاري على ذلك ة سيارة إسعاف جديدة إلى المستوصفإضاف و:إنجازات جديدة 
 . سرير25بقدرة استيعابية تصل الى 

  

عالج عام، جلدية، عناية باألطفال حديثي الوالدة، نسائية، مسالك بولية، جراحة عامة، :التخصصات في المستوصف 
نف أذن وحنجرة، باطني، تخدير، صدرية، تغذية، أشعة، سكري، عالج للنطق، عيون، عظام، أعصاب، أطفال، أ

  .مختبرات، طوارئ، قلب، جراحة أعصاب، علم وظائف األعصاب

  

) طبيب مختص20 طبيب عام، 30( فرد 70الطاقم العامل بشكل عام بالمستوصف يتكون من :آادر المستوصف 

  

:حجم الخدمات    

يسجل المستوصف يوميا دخول ما ي من ذوي  % 20 – 15 حالة  من ضمنهم يسجل من 200زيد على  -
 الدخل المتدني وقضايا اجتماعية 

مختبر طبي وبرقابة داخلية جيدة على األداء يعتبر من المراآز القليلة المتخصصة وتوفر هذه الخدمة في  -
 .نطاقه

.صيدلية بالموقع توفر األدوية على أشكالها وبأسعار تكون في متناول أيدي الجمهور  - 
صحة / صحة الطفل :  تبني واقامة خدمات طبية إضافية على مستوى الصحة األولية بسبب الحاجة مثلتم -

برنامج الحماية / الخدمات التعليمية للمدارس واألفراد / برنامج الوصول للمرضى / الحوامل قبل وبعد الميالد 
 . فرد450يث يغطي أآثر من برنامج عائالت اتحاد العمال وتوفير التامين الصحي لهم ح/ من السرطان 

 مساءا ما 10.00 مساءا أل الساعة 6.00 ويعمل من الساعة 1995برنامج الطوارئ  بدأ العمل به في سنة  -
 .24عدا أيام األحد ويخدم منطقة بيت لحم بطاقم طبي مختص ولمد 

ترا ساوند توفر جهاز التصوير الطبقي والوحيد في منطقة بيت لحم باإلضافة إلى تصوير الثدي االل -
وتصوير األشعة العادي وفحص الجهد لمرضى القلب حيث تكون تكاليف األشعة في متناول الجميع والبعض يتم 

 .إعفائهم بسبب الظروف
الخليل % 31الريف الشرقي % 17بيت لحم % 40تتوزع خدمات المستوصف حسب المناطق بيت ساحور  -
  %.8وغيرها % 4
 وطاقم متكامل لدعم الفريق   مساعدين3  جراح مختص و15وفر تي: وحدة الجراحة للمرضى الخارجيين -

باإلضافة . الجراحي حيث يعتبر المستوصف من المراآز القليلة في منطقة بيت لحم والمزود بميكروسكوب جراحي
إلى أن الجراحات األخرى تتم بكافة التخصصات ما عدا جراحة القلب والكلى من العمليات المعقدة والكبيرة حيث 

  .  ساعات بعد الجراحة6 أو 5 أسرة للواحدة للعناية بعد العملية ل 3جد غرفتي عناية مكثفة يوجد بها يو

 14



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

  لحم ، فلسطين                       بيت 
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

باإلضافة إلى الجراحة يوجد قسم أو عيادة لتقويم العظام والتدريب على المشي حيث ال يتوافر مثلها في أي عيادة  
  على مستوى الضفة الغربية

 

  

  اتحاد لجان العمل الصحي. 4

اد في عدد المراجعين في أول ثالث شهورنقص ح  • 
.في المدخول% 40 مما سبب نقص بنسبة 4/2002انعطاف حاد اخر بعد شهر   • 

74000  إنخفض العدد 2002 بينما في عام في السنين العادية وصل عدد الحاالت المرضية التي يتم عالجها إلى  •
. بسبب منع التجول وعدم قدرة االختصاصيين2 إلى  حالة  26000 

  

  .خدمات االسعاف والطوارئ

  :يوجد فى المحافظةحاليا سيارات اسعاف موزغة على النحو التالى

  

  . سيارات تابعة للهالل االحمر الفلسطيني3

  .سيارة للجمعية العربية للتاهيل

  .سيارة للخدمات الطبية العسكرية

  .سيارة للدفاع المدني

  .مستوصف دير الروم الكاثوليكسيارة لبلدية زعترة وضعت تحت تصرف الضمان الصحي ثم 

  .سيارة لمستشفى الحسين

  .سيارة للوآاله

. ويمكن القول بان هنلك عدد آاف من السيارات والطواقم المدربة

  

القطاع التعليمي. 4

قطاع التربية والتعليم  :. أ
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1995ة في العام وضع خطة خمسي  منذ تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لمهامها باشرت وزارة التربية والتعليم ب
لذلك آخذة باإلعتبار راعت الخطة بناء مدارس جديدة ، %6النسبة السنوية للتزايد الطبيعي ألعداد الطالب وهى 

اضافية الستيعاب عدد الطالب المتزايد، وإضافات في األبنية لمدارس قائمة، باإلضافة ألعمال الصيانة في مدارس 
ومن الجدير ذآره ان نسبة . م تطبيق الخطة بنجاح حتى اندلعت االنتفاضة، وت1997في منتصف العام  وقد بدأ .أخرى

 شيكل في محافظة بيت لحم، 300,000 الى 1999المشارآة المجتمعية في تطوير وبناء المدارس وصلت في العام 
يف البناء من مجموع المساهمات الكلية في تغطية مصار% 80وغالبا ما آانت المساهة المجتمعية تشكل ما يقارب ال 

 تغيرت الظروف ووضعت العراقيل امام تنفيذ الخطط المقررة، 2000ومع اندالع االنتفاضة في عام . والتطوير
فتزايد الزمن المطلوب لتنفيذ الخطوات وتكلفة انجازها بشكل ملحوظ، وانخفضت نسبة المساهمة المجتمعية حتى 

لمهد عامين بدال من عام واحد وبتكاليف أعلى بكثير من فاستغرق بناء مدرسة ا. 2002وصلت الى الصفر في العام 
 آما إنخفض .التكاليف المتوقعة، وتأخرت الموافقة من البنك اإلسالمي للبدء بتنفيذ مدرسة رخمة في جناتا لمدة عاميين

من  إلى مختبر للفترة 2000-1995معدل اضافة مراآز الحاسوب السنوية من إضافة أربعة مختبرات سنويا للفترة 
 ومن تطوير وإضافة خمسة مختبرات وخمسة مكتبات سنويا للفترة االولى مقارنة بمختبرين 2003- 2000عام 

  . وثالث مكتبات في فترة اإلنتفاضة

  

فقد عانت وما زالت تعاني المدارس يوضح الجدول التالي عدد المدارس بمختلف انواعها في محافظة بيت لحم، 
فرض الحصار ومنع التجوال وقصف المدارس اثناء جلوس الطلبة على  أ من وخاصة تلك المتواجدة في منطقة

.  مقاعدهم الدراسية جعل الدراسة في فلسطين تحدي آبير على آاهل المجتمع الفلسطيني

  .توزع المدارس وأنواعها والمعلمين في محافظة بيت لحم): 2(جدول 

المجموع مدارس حكومية مدارس خاصة مدارس وآالة   

125 83 35 7 عدد المدارس في المحافظة

68 30 33 5 عدد المدارس المحافظة والموجودة في 
وتتأثر بنظام منع التجوال) أ(مناطق 

45,563 33,186 7,587 4,790 عدد الطالب للعام الدراسي 
2002/2003

  33 33 33 معدل عدد الطالب في الغرفة الدراسية 

  1,591 757 معلمينعدد ال  

  

 الحق االحتالل االسرائيلي خسائر آبيرة في مدارس المحافظة، فبضعها تضرر الآثر من مرة مثل مدرسة ارطاس 
هذا باالضافة  لألوامر العسكرية باغالق . التي تضررت مرتين خالل عملية نسف منازل المواطنين في قرية ارطاس
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 طالب من الوصول الى مقاعدهم 2700واغلقت  مدارس الخضر لمدة شهرين وتعطل اآثر من قت لعدة ايام، 
الدراسية، اال ان الخطط البديلة وضعت على الفور لإللمام بزمام االمور ، فداوم جزء من الطلبة وال سيما التوجيهي 

ولكن استمرار .  تجاوز االزمة في حينها وبهذه الطريقة أمكنة في مدارس ارطاس والدوحة وغيرهافي فترات مسائي
ضرورة تحمل اوزار هذه الغطرسة وتحديها، فكثف اإلسرائيلية لتجهيل المجتمع الفلسطيني فرض السياسة الممنهجة 

ع طلبة تأثرت نفسيتهم الستشهاد اثنين عمل المرشدين االجتماعيين، وعقدت الدورات لهم وللمعلمين، آي يتعاملوا م
  .  طالب36، واسر أآثر من 147 زميل لهم في المقاعد الدراسية، وجرح اآثر من 15من معلميهم واآثر من 

  

التنكيل بالطالب والمعلمين على الحواجز، تأخير وصول وال تقف المشاآل والمعيقات إلى هذا الحد بل تعدته إلى 
 من آراسي بسبب تقطيع اوصال االراضي الفلسطينية، انعدام النشاطات الالمنهجية والثقافية الكتب واللوازم المدرسية

والرحالت الترفيهية، وعدم احتواء الكثير من المدارس على ساحات اللعب، وفرض منع التجوال اثناء االجتياحات 
ب، وخلق حالة من الال استقرار لدى المتكررة، اثر سلبا على االستعداد للدراسة وتدني المستوى العلمي لدى الطال

وال بد من االشارة . الطلبة فأثر على اهتماماتهم وآانت نسب التسرب من الدراسة واضحة خالل العام الدراسي االخير
عدد الطالب المتسربين حيث هنا إلى أن صعوبة الوضع االقتصادي الفلسطيني اثناء االنتفاضة ادى الى زيادة نسبة 

وراسي بلغت للعام الد . من مجموع عدد الطالب)  طالبا756% (1.8 إلى  ذلك ألسباب تربوية وهي  2001/2002
وألسباب إجتماعية مثل عدم الرغبة في التعلم، أو ألسباب بعد المدارس )  طالبا359(مثل عدم القدرة العلمية والعمر 

 بسبب 215 طالبا منهم 269(والرحيل او التعلم المختلط أو ظروف خاصة أخرى مثل اإلعاقات أو الزواج أو السجن 
 طالبا 101أما ألسباب إقتصادية سواء للعمل أو بسبب إرتفاع تكاليف المواصالت وصل إلى ) الزواج المبكر

  .  طالبا27وألسباب أخرى وصل 

  

ر خالل العام الدراسي األخيآما نالحظ  أن حالات تسرب الطالب تعزى لألسباب االقتصادية بشكل مباشر حيث أن 
 طالب من المدارس الخاصة للدراسة في المدارس الحكومية لعدم القدرة على دفع رسوم تلك 1000تم انتقال أآثر من 

هذا باإلضافة للوضع المالي الصعب الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني والذي جعل مهمة جمع الرسوم من . المدارس
.دة من عدم وجود ميزانيةاألهالي مستحيلة، وتعاني بعض المدارس مثل مدرسة الرشاي

  

وال بد من االشارة هنا الى ان ممارسات االحتالل آان لها االثر الواضح على التنسيق واالتصال بين مديرية التربية 
والتعليم ووزارة التربية والتعليم في رام اهللا بسبب الحصار ومنع التجوال على المحافظتين، اال ان هذا لم يؤثر على 

فبالرغم من الصعوبات الجمة التي واجهت فترة . البديلة المتبعة وخصوصا المتعلقة بطلبة التوجيهيالية وضع الخطط 
  .امتحانات التوجيهي اال ان تلك التجربة تعتبر تجربة نموذجية يحتذى بها

 البناء مليةزوال االحتالل اإلسرائيلي وتوقف سياساته هي احد أهم الحلول الزمة التعليم، اال ان  االستمرار في ع
واإلضافات للمدارس ضرورة ملحة الستيعاب العدد المتزايد من الطلبة وخصوصا أن قدرة المدارس اإلضافية  
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. ب  التعليم العالي

 طالب من مختلف االراضي 2070تعتبر جامعة بيت لحم من اعرق المؤسسات الوطنية واألآاديمية والثقافية، وتضم 
ويبلغ عدد . الفلسطينية، موزعين على آلياتها السبعة، اآلداب، العلوم، ادراة األعمال، إدارة الفنادق، التمريض، التربية

  . موظفا موزعين على مرافق الجامعة المختلفة300فيها  موظ

  

 1999تفاقمت في العام تعاني جامعات محافظة بيت لحم آجامعات الوطن من عجز مالي آبير، حيث  :األزمة المالية
سنوات فلمدة ثالث . عندما لم تقم السلطة الوطنية الفلسطينية بدفع استحقاقات الجامعات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير

من % 7.4حيث يغطي هذا المبلغ ما يقارب $ 1,400,000لم تتسلم جامعة بيت لحم استحقاقاتها المالية وتبلغ 
، بينما تغطى النفقات المتبقية %33، وتغطي األقساط %16مصروفات الجامعة، بينما يغطي الفاتيكان ما يقارب ال 

.عبر جهود فردية

  

ميزانية للجامعات، يساهم في حل األزمة التي تفشت في $ 16,000,000يرصد  تنفيذ قرار المجلس التشريعي والذي 
من % 2جامعات الوطن، آما يشير الدآتور مناويل حساسيان مسؤول مؤتمر رؤساء الجامعات الى ان تخصيص 

. وسيسهم في تطوير تلك الجامعات   ميزانية الدولة للتعليم العالي سيشكل حال لالزمة المالية الخانقة

  

 بتوفير منح لجميع طالب سنة ثالثة ورابعة، وتماشيا مع الظروف الصعبة يقدم البنك 2002مت السعودية في العام قا
اإلسالمي قروض للطلبة يتم دفعها بعد التخرج إال أن اإلقبال عليها غير ملحوظ لمحاولة الطلبة الحصول على المنحة 

  .....جامعة القدس المفتوحة لتغطيتها . 2002 منحة في العام 899المقدمة من الجامعة حيث قدمت  

  

غياب الحرآة الطالبية الفاعلة لها آبير االثر على استمرارية جامعاتنا وتفاقم االزمة، ولهذا الغياب  :الحرآة الطالبية
قيادات الطالب، ادى الى خلق قيادات غير سيطرة جهات تنظيمية خارجية على بعض العديد من االسباب، اهمها 

ة، فازداد تعليق المحاضرات بشكل غير مدروس الظهار عدم االنصياع لالدارة، ونتيجة للفهم الخاطئ مسؤول
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في محافظة بيت لحم من ) الجامعات(تأثر قطاع التعليم العالي  :اإلحتالل وسياسات اإلغالق والقصف والتدمير
سياسات االحتالل اإلسرائيلي الممنهجة لتجهيل الشعب الفلسطيني، حيث تعرضت جامعة بيت لحم للقصف في  اآتوبر 

ومن ممارسات . $110,000 نتج عنهما خسائر مادية تقدر ب 2002ن قبل جنود االحتالل في اذار  والقتحام م2001
االحتالل  سياسات االغالق ومنع التجوال التي حالت دون وصول المعلمين والطلبة من خارج حدود المحافظة 

اعتماد الجامعة على آون  للجامعة مما فرض على ادارة الجامعة تمديد فصولها الدراسية للتعويض عن آل محاضرة
لحفاظ على اسم وسمعة الجامعة والتزامها  وآذلك لوليس عبر طرق البحوث الدراسية) التعليم المباشر(مبدأ الدراسة 

.باعطاء شهادة آاملة

 

 تمديد الفصول الدراسية والحالة التي خلقها االحتالل في التعامل مع المجهول بالتكهن أي األيام دراسية وأيها ال،
وقد اعتمدت الجامعة اثناء . خلقت حالة من االرباك وعدم االستقرار في التعليم وتأخير مواعيد التخرج لبعض األفواج

ايام الحصار ومنع التجوال اسلوب التعلم عن بعد، حيث يعتمد الطالب على ذاته باستخدام وسائل االتصال المتنوعة 
اال ان هذه . ة عبر الكتب والمخططات الدراسية للمنهاج المطلوبوخصوصا االنترنت واالعتماد على الدراسة الذاتي

الطريقة ال تغني عن الحضور للجامعة فهي تساهم في حل ثلث األزمة لدى طالب العلوم واإلدارة، حيث تجعل 
  . الطالب يستغل وقت وصوله مبنى الجامعة  بأآبر قدر ممكن لالستفادة

  

من خريجي جامعات الوطن يعملون في غير تخصصاتهم، % 70ان  :لجامعاتالبطالة والبطالة المقنعة بين خريجي ا
من الموظفين حملة الشهادات هم بطالة مقنعة، وهذا يعكس مدى التأثير السلبي على مؤسسات الوطن % 70أي 

دولتنا فالبطالة المقنعة تحد من االستفادة من التخصصات، وتقلل من الكفاءة والفاعلية في العمل لبناء . المختلفة
لذا يجب على وزارة التعليم العالي والجامعات الفلسطينية اعادة فلسفة الجامعات وتقييمها، فبدال من ان يكون .العتيدة

وأشار الدآتور الى ضرورة دراسة اقامة مدارس تعطي المؤهل الوسط . العلم حال لمشاآلنا اصبح جزءا ال يتجزأ منها
زراعية، حيث توفر للمجتمع الكفاءات المهنية والحرفية، وتعين الجامعات في ، مثل المدارس الصناعية وال)الدبلوم(

اختيار النخب العلمية وال بد من االشارة هنا ان الجامعات ال تستطيع قبول جميع خريجي التوجيهي، فكانت اآبر قائمة 
. طالب700قبول في جامعة بيت لحم 

  

 القطاع الزراعي .4
 68,839 دونما بينما تبلغ المساحة المزروعة 132,210ي محافظة بيت لحم إلى تبلغ المساحة الصالحة للزراعة ف

  دونما   

  .وتتوزع على خضار، فالحة، زيتون، عنب، جوزيات، لوزيات، تين، محاصيل عطرية طبية، صبر، رمان
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جموع  رأس ماعز، ويص م53،659 رأس أغنام، 73،122 رأس ابقار، 92يوجد في المحافظة : اإلنتاج الحيواني
  .  خلية نحل1,553إضافة إلى .  طير بياض51،700 طير الحم و 625،080اعداد الدواجن إلى 

  

 
 
 
 
  

  :المؤسسات الزراعية في محافظة بيت لحم

.  أ  مؤسسات السلطة

. 1  :مديرية زراعة بيت لحم
، وقسم التسويق  مهندسا زراعيا والباقي هم في اإلدارة11 موظفا، منهم 28يبلغ عدد موظفي مديرية الزراعة 

  .  تم اعتقال ثالثة من موظفي المديرية2002خالل اجتياح بيت لحم في نيسان . والمعابر

  : المشاآل والصعوبات
  :المشاريع التي تأثرت باالنتفاضة

  :مشاريع توقف العمل بها في المحافظة ومنها* 
  .الشرقيةمشروع المليون شجرة، ومشروع تخضير فلسطين، ومشروع المراعي في السفوح 

  :مشاريع تم إنجازها رغم الظروف الحالية وأخرى تأخر إنجازها* 
لم يتم حفر آبار جمع في الموقع بسبب رفض االحتالل، وآان البديل طرح عطاء تنكات :  الخضر-واد الغويط .1

3UNDP م3سعة   بقي الموقع آما هو، وبسبب ارتفاع السعر ألآثر من السقف المرصود من .  منذ عدة شهور
UNDP   .االتصاالت مستمرة مع و
  :بتير- موقع بيت جاال .2

  بسبب الظروف الراهنة واالغالقات المستمرة منذ بداية انتفاضة األقصى لم يجري العمل بصورة جيدة في هذا 
وتم العمل في بناء الجدران .  آم، تم بدء العمل باآلليات ولكن ليس بالكامل103المشروع، والمساحة الكلية للمشروع 

  . دونما35من العمل، وزراعة % 70-60ستنادية بشكل متقطع، حيث أنجز فقط حوالي اال
  ):المرحلة األولى(مشروع التنمية الزراعية المتكاملة  .3

 •  :االستصالح الفردي
  . طلبا300 طلبا من اصل 30 تم الموافقة على -
  . تم إرساء العطاء الذي تأخر فتحة حتى أيلول-
 10 دونما، وقد دفع معظم المزارعين دفعات أولية في حساب المشروع منذ اآثر من 150 مساحة المشروع الكلية -

  .اشهر
  . وبسبب االغالقات لم يتمكن المقاول وهو من الخليل من جلب المعدات وباجر الجنزير إلى بيت لحم-

 •  :مشروع اآلبار
 آبار 7 الحالية فقد تم انجاز بئرا، وبسبب الظروف47مجموع اآلبار التي من المفروض حفرها في المحافظة هو 

  . آبار محفورة وتحتاج إلى قصارة وهي تحت العمل حاليا7بالكامل، و
 •  :مشروع تأهيل األراضي المتضررة
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2  من الجدران  م500 دونما، وتم بناء 125تم العمل فيها بمساعدة رئيس البستنة في المديرية، حيث اشرف على 
  .دمرة آبار بديلة آلبار م4االستنادية، وحفر 

 :UNDP مشاريع االستصالح التي تنفذها المؤسسات غير الحكومية وخصوصا الممولة من • 
 مواقع، وتم إجراء فرز الطلبات، وتم اختيار المزارعين وبدا العمل في المواقع 7تم اختيار :  االستصالح الفردي- 

  .وهو مستمر حتى أالن
  . االستصالح الجماعي-
  .  الطرق الزراعية-

مشروع KR2  .حيث تم تسليم جزء من الكميات المتبقية من األسمدة للمزارعين: الحكومة اليابانية /  • 
  :  الزيارات الميدانية والنشاطات*
 تقلص عدد الزيارات الميدانية بسبب اإلغالقات ومنع التجوال وعدم توفر الوقود للسيارات حيث تقلصت الزيارات -

  %.70اإلرشادية للمزارعين بنسبة 
طيع قسم الخضروات من القيام بإجراء مشاهدات تعقيم التربة بالتعقيم الحراري والغاز بسبب الظروف  لم يست-

  . عينة1800 جوالت من اصل 4 عينة خالل 80أما مسح التربة في المحافظة لفحصها، فقد تم جمع . الحالية
حاضرات مرآزية واحدة في  آان من المخطط أن تنظيم دورت تدريبية للمزارعين واقتصرت فقط على تقديم م-

  .الريف الشرقي وأخرى في الريف الغربي بسبب الظروف
 لم يكتمل العمل مع سلطة المياه في المشروع النمساوي والذي يعتمد على تعبئة استمارات عن شبكات المياه -

  .والصرف الصحي
  .رج المحافظة عدم تمكن الكثير من موظفي الدائرة من الوصول للدائرة خاصة الموظفين من خا-
 قام قسم الحراج بتوزيع أشتال حرجية على البلديات والمؤسسات الحكومية والمجالس القروية والمزارعين -

 شتلة، آذلك تم اإلشراف على زراعة األشجار الحرجية 28.200والجمعيات والحدائق العامة والخاصة تقدر بحوالي 
 المزارعين في المحافظة من استالم اشتالهم الحرجية من مشتل آذلك لم يتمكن عدد من. في شوارع بلدية بيت ساحور

  .العروب بسبب االغالقات ومنع التجول وصعوبة التنقل من منطقة ألخرى
 ضعف القدرة على مراقبة المعابر والتي من مهامها مراقبة المنتجات الزراعية القادمة من إسرائيل إلى مناطق -

النوعية والجودة وصالحيتها وهل مسموح بها أم ال حيث تم خالل االنتفاضة السلطة الفلسطينية من حيث الكمية و
  . حصل الكثير من التجاوزات من قبل التجار وهذا ناجم عن الظرف الحالية

حيث ال يوجد تعويضات لألضرار المقدمة للدائرة،  نقص خدمات اإلرشاد الزراعية،  الخسائر : مشاآل المزارعين* 
  . المزارعونالكبيرة التي تكبدها

  :مشاآل الدائرة الداخلية نتيجة الظروف الحالية* 
 صعوبة وصول الموظفين من خارج المحافظة، فقد آان الموظفون يأخذون الشغل معهم ويتم التعامل من خالل -

  .الهواتف الشخصي والفاآسات
هم الخلوية الشخصية في  إلغاء الصفر في هواتف الدائرة وصفر الجوال، حيث يضطر الموظفون استخدام هواتف-

  .متابعة شؤون العمل
  . مهندسين زراعيين في مجال اإلنتاج النباتي4 نقص في آادر اإلرشاد، فالمطلوب تعيين -
  . عدم توفر ميزانية لوقود السيارات، مما يعيق الجوالت الميدانية اإلرشادية-
م للدائرة بالتقصير في النواحي اإلرشادية وعدم  مشكلة إلقاء اللوم من قبل المزارعين على دائر الزراعة واتهامه-

  .توفير الدعم لهم بسبب األضرار الناتجة عن االنتفاضة، رغم أن سبب التقصير خارج عن إرادة الموظفين
  . عدم توفر االشتال المثمرة لهذا العام-
  
  :قسم البيطرة. 2

  .  مفتشي المواشي4اثنان أطباء بيطريون و : الكادر
  :جة عن األوضاع الحاليةالمشاآل النات
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 األوضاع الراهنة منعت إآمال مشروع التطعيم للحمى المالطية، والتي لها اثر آبير على صحة اإلنسان والحيوان -
  .وعلى الحمل حيث تسبب اإلجهاض لدى الماشية الحوامل وتسبب خسائر آبيرة للمزارعين

فلسطيني الجانب ال  . باللقاحات المطلوبة وليس في الوقت المناسب نقص اللقاحات، حيث أن الجانب اآلخر ال يزود - 
  . انتشرت األمراض في الثروة الحيوانية بسبب منع التجوال والغازات السامة2002 و 2001 في عامي -
وآبدائل آان الموظف .  االغالقات أدت إلى عدم تمكن الموظفين من خارج المحافظة الوصول إلى أماآن عملهم-

المحافظة يقوم بالعمل بصورة اآبر، االستعانة ببعض األشخاص الذين لديهم اإللمام بالتطعيم، الذي يصل من داخل 
  .آما أن صاحب األغنام ممن يثق بهم آانوا يأخذون اللقاح ويقومون بتطعيم أغنامهم بأنفسهم

  . موقعا56 نقص الكادر حيث أن الموظفين بعددهم المحدود يغطون -
 وعدم التمكن من تصليح السيارة، آما أن السيارة منخفضة ال تصلح للمناطق الوعرة  عدم توف الوقود للسيارات،-

  .خاصة في ظل الظروف الحالية
  . مشكلة بيع الدواجن على الشوارع الرئيسة-
  . هناك مشكلة في الفقاصة الوحيدة في المحافظة بسبب عدم التمكن من استيراد البيض من إسرائيل-
 المشاهدات الخاصة باالغنام التابع للمشروع الدنمارآي وآذلك هناك مشروع النحل في  عدم القدرة على متابعة-

اقتصر العمل من خالل المتابعة .  خلية إليجاد أنجع عالج لمرض الفاروة وتعفن الحضنة200نحالين والذي يشمل 
  .عبر البلفونات الشخصية والفاآسات

  . دور المهربين بسبب غياب الرقابة بسبب األوضاع آما أن قطاع الدواجن ترض للخسارة بسبب انتعاش-
  . مشكلة إغالق المسلخ من قبل بلدية بيت لحم تعتبر من األمور أهم المشكالت خاصة في ظل الظروف الحالية-

  : االحتياجات واألوليات
  . توفير اللقاح بصورة في ثالجة الدائرة الستخدامها عند الحاجة-
  .ة في التجمعات السكانية وتوفير األطباء البيطريين من نفس المنطقة التأآيد على فتح مكاتب فرعي-
  .في ظل االجتياح% 70 الترآيز على توظيف الكوادر من نفس المنطقة حيث بلغت نسبة الغياب إلى -
  . فتح المسلخ أو تحويل الذبح في المسالخ المجاورة إلى حين إيجاد حال نهائيا للمشكلة-
  .عملية دخول األغنام مراقبة األسواق وضبط -
  2000 مساعدة المزارعين عن طريق تقديم األعالف آما حدث في عام -

  . توفير العالجات بسعر رمزي في دائرة الزراعة آخطة طارئة-    
  

  : يمكن إجمال المشاآل بالنقاط التالية
جرة المقر، عدم االلتزام بدفع عدم االلتزام بتسديد الديون المستحقة على المديرية في مختلف الخدمات وأ: المالية

 27ضيق المكتب حيث يوجد فيه :  مستحقات المتعهدين العاملين في المشاريع، انخفاض تحصيل المشاآل اإلدارية
موظفا ضمن غرفتين ونصف، نقص األجهزة المعدات، معظم الموظفين هم من خارج المحافظة مما ينتج عنه ارباك 

ب عدم قدرتهم على االلتحاق بعملهم، فصل أحد خطي التلفون واآلخر يعمل استقبال لمتابعة األعمال المناطة بهم بسب
  .وإرسال، عدم التمكن من إرسال البريد الخاص بالمديرية في الوقت المناسب

نقص الوقود وأجهزة االتصال والتلفونات التي تؤدي إلى شلل حرآة الطاقم الفني الداء عمله، النقص الحاد في : الفنية
م الفني بالمديرية ووحدات اإلرشاد، من المشاآل الفنية أن معظم الطاقم الفني من اإلناث األمر الذي يؤدي إلى الطاق

  . إرباك العمل وخاصة الميداني منه
اإلغالق ومنع التجول وتعطيل شاحنات المواد الزراعية على الحواجز األمر الذي يؤدي إلى تلف : مشاآل عامة

لها على الحواجز ونقلها بشتى وسائل النقل المتاحة، منع المزارعين من الوصول ألراضيهم البضاعة أحيانا أو تنزي
لخدمتها، معظم مراآز بيع المواد الزراعية والبيطرية ال يتوفر بها ما يحتاجه المزارع، الفصل بين التجمعات 

سويقها، انخفاض سعر الدجاج الفلسطينية يؤدي إلى مشاآل آبيرة للمزارعين من حيث نقل المنتجات الزراعية وت
  .آغم على ارض المزرعة إلى جانب مشكلة تسويق المنتجات الزراعية األخرى/ شيقل4حيث وصل إلى اقل من 

  
  :المؤسسات غير الحكومية. ب
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1  : القدس–معهد االبحاث التطبيقية . 
توجهت . لجانب اإلسرائيليمع بدء االنتفاضة وفرض االحتالل القيود على الحرآة وتوقف العمال عن العمل في ا

آما توجهت الجهود . سياسة المعهد إلى تجميد جميع المشاريع البحثية التي بها شراآة مع مؤسسات بحثية إسرائيلية
وقد قام المعهد بتوزيع العديد من النشرات اإلرشادية الخاصة . لدعم والمساهمة في نشاطات لجنة الطوارئ الزراعية

ناطق البعلية وآذلك آتاب دليل اآلفات الزراعية للمساهمة في رفع مستوى معرفة المزارع باإلنتاج النباتي في الم
  . وإنجاح زراعته

  
ومن ناحية أخرى فقد رآز المعهد برنامج دعم الزراعات المطرية للمحاصيل الحقلية في منطقة محافظة بيت لحم وقد 

حيث وصل عدد . ي وضاف عدد المستفيدينوسع المناطق الذي يغطيها المشروع ليضم الرف الشرقي والغرب
 لتصل 2001/2002 دونما ثم تضاعفت عام 160 مزارع بمساحة تصل إلى 32 إلى 2000/2001المزارعين عام 

علما بأن المعهد يزود المزارعين بالبذار باألصناف .  مزارعا77 إلى 2002/2003 مزارع والعام الحالي 60إلى 
لقمح والحمص والعدس والشعير والكرسنة والبيقيا والذرة البيضاء والسماد والمبيدات البلدية والمحسنة المناسبة من ا
.  إضافة إلى الخدمات اإلرشادية

  
آما يعمل المعهد على تقديم الخدمات لوزارة الزراعة ولمديرية زراعة بيت لحم خاصة الفنية منها وفي إعداد 

صة باستخدامات األراضي والنشاطات االستيطانية ومصادر إضافة إلى إعداد الخرائط الخا. السياسات الزراعية
. األراضي اقتالع األشجار وتجريف المزروعات

  
. أما على مستوى المحافظة فمنذ المعهد ومنذ بدء االنتفاضة قام بتقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي لمكتب المحافظة

وقد عمل المعهد . ة، الخرائط، وفي لجنة طوارئ المحافظةمن حيث إعداد التقارير الفنية عن الخروقات اإلسرائيلي
آما يقوم المعهد حاليا باإلعداد لتنفيذ . على تقديم الدعم الفني والخرائط لكل من مديرية الحكم المحلي، والبلديات

قي مشروع تدوير النفايات الذي سيسهم في حل مشكلة النفايات وتصريفها بداية في مدينة بيت ساحور ليمتد لبا
آما قام المعهد بإعداد التقارير الخاصة بمحافظة بيت لحم والنشاطات االستيطانية وقام بنشرها على شريحة . المحافظة

إضافة إلى إعداد التقارير ودراسة اآلثار البيئية السلبية . آبيرة من المثقفين وصانعي القرار على المستوى العالمي
  .للظروف الحالية من احتالل وإغالق

       
  
  جمعية اإلغاثة الزراعية. 2

  . متطوعين5 موظفين، وهناك أيضا 8يبلغ عدد موظفي الجمعية : عدد العاملين

تم تنفيذ جميع المشاريع التي آان مخططا لها، بسبب أنها تنفذ في مناطق : المشاريع التي تأثرت باألوضاع الراهنة
موظفين إلى تلك المناطق أثناء الحصار، إال انه مما يتيح إمكانية وصول بعض ال" ج"مصنفة على أنها مناطق 

  .وبسبب األوضاع الراهنة تأثرت بعض المشاريع وحصل بعض التأخير لبعضها اآلخر

  

  :المشاريع التي نفذت في بيت فجار* 

.  بئر جمع18 دونما، ودعم إنشاء  317مشاريع استصالح بمساحة إجمالية   -
 - م21.400لية  مشروع بناء جدران استنادية بمساحة إجما 2

  : في الخضر ووادي أبو الحسن* 
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، إال أن التهديدات لم 2002 و 2001هناك عدة  بالغات إسرائيلية بهدم عدد من اآلبار التي نفذت في األعوام  -
  .تنفذ بعد

 -  هناك بئر جمع لم يتم استكماله بسبب منع اإلسرائيليين دخول مواد البناء الالزمة
   أحد المشاريعتوقف العمل في: في نحالين*  

تم البدء في شق طريق زراعي، إال انه لم يستكمل بسبب منع اإلسرائيليين للفلسطينيين االستمرار في : في حوسان* 
  .شقه

 آم وذلك بسبب إيقاف عمل 3 آم، إال انه لم ينفذ منه إال 5آان من المفروض شق طريق زراعي بطول : في المنية* 
  . المعدات من قبل اإلسرائيليين

  

  :من مشاريع الطوارئ

 -  .خالل االجتياح تم توزيع مواد تموينية لبعض المواطنين المحتاجين
: مشروع العمل مقابل الغذاء، حيث تم فيه  - 

.  آم، وقد نفذ باستخدام األيدي العاملة2فتح طريق زراعي في نحالين بطول   1. 
.عمل حدائق منزلية  2. 

. ترميم آبار جمع في منطقة أبو غنيم  3. 
.دارس، وتنظيف مقابر، وتنظيف قنوات المياه في منطقة وادي فوآينطراشة ودهان م  4. 

.إقامة جدران استنادية في ارض قريبة من المستعمرات اإلسرائيلية في منطقة تقوع  5. 
  :المشاآل التي تواجه تنفيذ المشاريع

 -  .صعوبة وصول الموظفين إلى مواقع تنفيذ المشاريع
عض المشاريع بسبب األوضاع االقتصادية الراهنة صعوبة الحصول على مساهمات المزارعين في ب -

 .الصعبة
.ضغط بعض المشاريع التي يجب تنفيذها في مدة قصيرة  -

.صعوبة وصول البريد والمواد األخرى مثل األموال والشيكات من والى المقر الرئيسي في رام اهللا  - 
، فعلى سبيل المثال، توقف العمل الخالفات العائلية بين المزارعين أنفسهم، تحول دون تنفيذ بعض المشاريع -

 دونما في المعصرة بقيمة مليون شيقال تقريبا، ممولة من قبل برنامج األمم المتحدة 300في استصالح 
. بسبب الخالفات العائلية اإلنمائي UNDP 

.تأخير وصول المواد الغذائية الخاصة بمشروع العمل مقابل الغذاء  - 
  

  :األولويات

 -  .ة لتنفيذ حدائق منزليةالرغبة في توفير ميزاني
.دعم البذور التي يحتاجها المزارع  -

.دعم األعالف للثروة الحيوانية  - 
.توفير األدوية واألسمدة، حيث برزت هذه في احتياجات الفئات المستهدفة في المشاريع  - 

.اإلرشاد والدورات التدريبية في اإلنتاج النباتي والحيواني  -
.جمعإقامة جدران استنادية، وإنشاء آبار   - 
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.استصالح أراضي  - 
.توزيع اشتال  - 

.خلق فرص عمل للمواطنين، من خالل العمل في مجاالت الزراعة المختلفة  - 
  

  :التوصيات

إيجاد حلقة وصل بين المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة، لوضع إستراتيجيات العمل، لمنع االزدواجية  -
  .في عمل هذه المؤسسات

لزراعي من خالل وسائل اإلعالم المحلية، حيث انه من الصعوبة عمل برامج دورية في مجال اإلرشاد ا -
 .الوصول للمزارعين في مواقعهم في ظل الظروف الراهنة

.يمكن للمؤسسات العاملة في قطاع الزراعة  تقديم دورات تدريبية مشترآة للمزارعين  - 
.  لجنة الطوارئ الزراعيةتوفير ميزانية طوارئ من المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة، لتكون تحت تصرف 

  

  

  القطاع اإلقتصادي . 6

  . أ  :القطاع السياحي
ألهمية بيت لحم الدينية والتاريخية األثر الكبير في زيادة وتفعيل النشاط السياحي حيث تعتبر الصناعة السياحية 

 آنيسة المهد، :ظةومن أبرز المعالم السياحية الدينية في المحاف, من المصادر األساسية للدخل القومي الفلسطيني
 ، "عين ارطاس" العين  ، دير الجنة المقفلة،  "قلعة مراد" قلعة البرك   ، تل "برك المرجيع" برك سليمان 

دير القديس ، وادي خريطون، آبار النبي داود، متحف بيتنا التلحمي القديم، "هيروديون" الفريديس 
، حقل الرعاةثيودوسيوس تقوعخربة قمران و ال   .، دير مار سابا، دير مار الياس، 

 

الصناعة التقليدية :حيث يضم قطاع السياحة, من السكان% 28ويعمل في هذا القطاع حوالي  الفنادق, المطاعم، 
، الوآالء السياحيين، مكاتب السفر و السياحة، محالت التحف الشرقي .والحرفية

  

 محًال للتحف الشرقية 48رير وحوالي  س2600 غرفة و 1400 فندقًا وبيت ضيافة فيها 23حيث أقيم في المحافظة 
 مطعمًا سياحيًا وتشير تقارير وزارة السياحة الى ارتفاع عدد الحجاج الذين 14 مكتبًا للسياحة والسفر و 31وحوالي 

 الى ايلول 2000 سائح وزادت النسبة بين آانون ثاني 390,151 الى 1999زاروا آنيسة المهد في بيت لحم مع نهاية 
.1999مقارنة مع سنة % 25 بحوالي 2000

  

 فأن هذا القطاع توقف نهائيًا وذلك بسبب السياسات االسرائيلية الهادفة لفرض 2000\9ولكن بعد االجتياح االسرائيلي 
ياحية الحواجز ومنع السواح من زيارة األراضي المقدسة مما أدى الى الغاء جميع الحجوزات في الفنادق الس
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  :مقارنة عدد العاملين في المرافق السياحية المختلفة): 3(جدول 

بعد االجتياح عدد العمال قبل االجتياح القطاع

273 781 الفنادق

45 187 المطاعم السياحية

162 221 محالت التحف

97 327 الصناعة الحرفية

56 75 الوآالء السياحيين و مكاتب السفر

633 1591
المجموع

 

): 4(جدول   تقدير الخسارة المالية لقطاع السياحة

الفنادق المطاعم محالت 
التحف

الصناعة 
الحرفية

الوآالء والمكاتب 
السياحية

القطاع

6,440,000 4,462 13,886,192 6,842,13242,727,80
1

مجموع 
الخسارة 
المالية

المجموع  74,358,126$
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ب  : قطاع العمال. 

 خدماتيه وسياحية وغيرها حيث - تجارية-صناعية) منتظمة(يوجد في محافظة بيت لحم حوالي ثالثة االف منشاة 
من القوى العاملة في % 55توعب حوالي من الدخل القومي الفلسطيني آما تس% 13تساهم المحافظة بحوالي 

المحافظة حيث تسبب االغالق والحصار االسرائيلي لألراضي الفلسطينية بالشلل شبه التام في مختلف قطاعات 
من القوى العاملة في المحافظة يعملون في % 35فان هنالك . مما دفع ذلك نسبة آبيرة من العمال الى البطالة, العمل

يعملون % 15تستطيع القول بأن نسبة آبيرة منهم توقف عن العمل نهائيًا وهنالك , ) عامل8000 -6000(اسرائيل 
  .ايضًا نسبة آبيرة منهم توقف عن العمل) رام اهللا, القدس( في باقي محافظات الوطن 

  

.ريةوعندما تقدم قوات االحتالل على فرض حظر التجول على المحافظة تتعطل آافة النشاطات االقتصادية والتجا 
 27.3قدرت خسائر قطاع العمالة واالستخدام بقيمة حيث . وترتفع نسبة الفقر% 85وتصل البطالة الى أآثر من 

وذلك حسب تقدير من . مليون دوالر حتى هذه الفترة ويتوقع أن تزيد هذه القيمة اذا ما استمر الحال على ما هو عليه
  .لجنة حصر األضرار

  

  . ج  : قطاع الصناعة
ام والنسيج والصناعات الكيماوية واالنشائية  والبالستيكية بيت لحم بوجود صناعة الحجر والرختتميز محافظة 

وقد تعرض هذا القطاع آغيره من القطاعات الى خسارة , والكهربائية واألثاث وبعض الصناعات الخفيفة األخرى
 بأن غالبية هذه المنشآت تعمل 2002/حيث أظهرت تقارير للغرفة التجارية في شهر نيسان, آبيرة وعلى عدة أصعدة

وتقدر الخسارة المالية , قد سرح العاملين% 28منها قد أغلق وحوالي % 13وأن % 35بطاقة انتاجية ال تزيد عن 
 مليون دوالر 1290 دوالر وقد بلغ اجمالي خسائر القطاع الصناعي في فلسطين حوالي 929663المباشرة بقيمة 

اشرة وخسائر الثروة القومية والخسائر االضافية الطارئة وخسائر الفرص الضائعة موزعة على الخسائر اليومية المب
ده  :ا قطاع الصناعة الفلسطيني خالل العامين الماضيين لعدة أسباب منهاوتعود الخسائر الفادحة التي تكب

  .ورهااالجراءات والممارسات االسرائيلية الهادفة لخنق الصناعة الفلسطينية والقضاء على فرص تط. 1

سياسة الحصار واالغالق الشامل التي حرمت الصناعة الوطنية من الحصول على المواد الخام التي تستوردها اما . 2
  .من اسرائيل أو غيرها

تسببت السياسات االسرائيلية المذآورة في اغالق العديد من المصانع والورش وهددت العديد من الصناعات . 3
  .في بعض الصناعات% 90الى بالتوقف عن العمل بنسبة وصلت 

استهداف المصانع والورش والمنشآت الصناعية بالقصف والتدمير بشكل غير مسبوق بحيث طال األصول الثابتة . 4
  .لها

عرقلة العمل داخل المناطق الصناعية وتعطيل الحرآة التجارية الداخلية بين المدن الفلسطينية بسبب الحصار . 5
  .المشدد المفروض عليها
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ساهمت الممارسات االسرائيلية بالحاق الضرر البالغ بالقطاع الخاص الناتج عن ضرب فرص االستثمار و التأثير . 6
  .السلبي الكبير على المناخ االستثماري في فلسطين لفترة قادمة لن تكون بسيطة

  . رتفاع تكاليف النقلحجز المواد الخام المستوردة في الموانيء االسرائيلية ودفع تكاليف الحجز واألرضية وا. 7

  

.د  )االستيراد و التصدير, الجملة و المفرق: (  القطاع التجاري

لم يسلم هذا القطاع آغيره من القطاعات من األضرار الجسيمة ويعود ذلك الى الحصار والسياسة االسرائيلية التي 
نقل والتبادل التجاري والذي تأثر أثرت بشكل سلبي وآبير على حرآة التنقل بين محافظات الوطن وبالتالي صعوبة ال

حيث , لقأيضًا بانخفاض الطلب المحلي نتيجة لضعف القوى الشرائية الناتجة عن زيادة البطالة وارتفاع تكاليف الن
وبما أن عقد الصفقات التجارية أصبح يتم على أساس البيع , %43قبل االنتفاضة إلى % 8ارتفعت نسبة البطالة من 

افة الى تراآم الديون نتيجة للصفقات السابقة أثر بشكل مباشر على حجم النشاط التجاري وترافق اض, والشراء النقدي
.ذلك مع اجراءات اسرائيلية أعاقت تخليص البضائع المستوردة و حدت من امكانية التصدير

  

2001ألشهر التسعة األولى من عام   ى أن االنفاق الوقد أشار تقرير معهد ماس البحاث الدراسات االقتصادية ل
يليها , من االنفاق االستهالآي% 40.5الفلسطيني يتوزع على مجموعات سلعية مختلفة تشكل المواد الغذائية حوالي 

ثم نجد أن مجموعات االقمشة والمالبس واألحذية والسكن ومستلزماته تساهم % 12.7النقل واالتصاالت بحوالي 
وأما االثاث والسلع والخدمات المنزلية فتشكل % 8.8صحية بحوالي و مجموعات التعليم والرعاية ال% 16.5بحوالي 
ويبلغ % 80 -%70 من السلعة االستهالآية قد تتراوح بين النسبة العظمىبالتالي فأن أساسيات % 7.4حوالي 

و االنفاق الحكومي % 74وللواردات حوالي % 18الوزن النسبي للصادرات االجمالية الى الناتج المحلي حوالي 
  %.40واالستثمار حوالي % 20فلسطيني حوالي ال

و حسب تقرير من لجنة حصر االضرار تقدر خسائر قطاع التجارة   :في محافظة بيت لحم بما يلي

:أضرار مباشرة  1- 
 •   دوالر64,111 محل تجاري بقيمة 50

  • دوالر271,533) بضائع ومعدات وغيرها(أضرار في ممتلكات المحالت التجارية 
  :رة أضرار غير مباش -2

 •  . مليون دوالر91قطاع التجارة و الخدمات العامة 
  

  اإلستنتاجات

إلى ما آان عليه قبل % 50انخفض مستوى دخل االسرة إلى من نسبته  حسب الجهاز المرآزي الفلسطينيي 
 آذلك   .من السكان يعيشون تحت خط الفقر% 64.االنتفاضة
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قبل % 8 من 2002نسبة البطالة بحيث خالل شهر ايلول  بتراجعت حصة القطاعات االقتصادية المختلفة وارتفعت

  %.43االنتفاضة إلى 

  

واالختناق . أمام هذه المعطيات والواقع يعاني اقتصاد المحافظة وبشكل متميز نتيجة لموقعها الجغرافي من الحصار
اتية بنسبة تصل إلى حيث توقف القطاع السياحي بشكل آامل وتعطل اإلنتاج في القطاعات التجارية الصناعية والخدم

باإلضافة إلى تقطيع أوصال الريف الغربي والشرقي عن المدن في المحافظة وتفاقم أزمة البطالة واستنفاد % 70
  .غالبية مدخرات المواطنين 

  

ضرورة تبني برنامج طوارئ اقتصادي للمحافظة من اجل إعادة استنهاض الواقع تقترح غرفة تجارة بيت لحم  حيث 
إيقاف حالة االنهيار لمساعدة المنشآت القائمة على استمرار عملها وتشغيل أآبر عدد ممكن من األيدي االقتصادي و

العاملة المحلية وتوفير الدعم والتسهيالت عبر التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وفي إطار آلية عمل 
  .تخدم المصلحة الوطنية وتعزز صمود المواطنين

      
  
  
  ات الخدماتية والبنية التحتيةالقطاع. 7
   

  وزارة الداخلية. أ

  تمتاز هذه الوزارة بأنها تعمل على تسهيل حياة المواطنين ومعامالتهم 

  

  

 2002لوحظ زيادة في الحصول على طلبات حسن السلوك للهجرة أثناء وبعد االنتفاضة مع ازدياد الملحوظ في العام 
  . وقبل االنتفاضة2001بالمقارنة مع 

  . حالة حصول على حسن سلوك70 – 60 تقدم من 2000العام في 

  . حالة150 - 2001في العام 

  . حالة280 – 2002في العام 
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   .21 رفض منها 2183 تقدم بطلب حصول على حسن سلوك عادي – 2002في العام 

لتنقل  وثيقة تسهيال لحياة المواطنين وبسبب صعوبة ا390حصل مكتب الداخلية على تصريح خاص لتصديق 
  .والوصول إلى الوزارات

  

هنالك عدة صعوبات تواجهها الداخلية هذه األيام وتتمثل في متابعة الجمعيات حيث أنها من المفروض أن تقدم نشرات 
مالية وادارية ومع غياب الجهاز التنفيذي يوجد صعوبة بالمتابعة والمالحقة حيث أن التسيب مستشري بين الجمعيات 

  :  ن هذه الصعوبات أيضا األهلية والعامة وم

.غياب القوة التنفيذية  1. 
.اعتقال الموظفين التابعين للداخلية سبب عدم الكفاءة  2. 

تأخير وحجز الموظفين على الحواجز أدى إلى عدم الكفاءة أيضا حيث تم وضع خطة بديلة وتشكيل  .3
ة إلى تأهيل موظفين فريق طوارئ لطاقم العاملين لتسهيل أمور العمل في آافة أقسام الداخلية باإلضاف

 .جدد للقيام بعملهم
  

آأداء وبعد االنتفاضة واثنائها مثال آإصدار  % 95قبل االنتفاضة وصلت نسبة آفاءة الداخلية إلى 
  .آأداء وسرعة %  100جوازات السفر تصل إلى 

  

.عدم القدرة على وضع خطة طويلة المدى وبالتالي االعتماد على خطط متعاقبة يومية  4. 
ية وطنية على مستوى الوزارات بسبب آثرة االجتياحات وبالتالي غياب التنسيق غياب مرجع .5

 .واالتصال

النقص الحاد في تلبية احتياج الوزارة والداخلية مثل النثريات ،  التجهيزات اإللكترونية بها نقص  .6
وعطل باإلضافة إلى النقص في الصيانة واألوراق والحبر حيث تم توفير بعضا منها من مرتبات 

  .الموظفين لتسهيل العمل

  

  :محدوديات

  

لتأخر في دفع الرواتب عدا عن التناقص في األجور تتمثل هذه المحدوديات واالحباطات للموظفين في ا
  .والخصميات

  

  

  :مطالب

  

.مطبعة في الضفة الغربية للجوازات بدال من أن تكون في غزة وحدها  1. 
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.رفع آفاءة الموظفين عبر دورات تأهيلية وغيرها 2.  

 

 

  

  :نظرة مستقبلية
  

.البدء بإصالح من القاعدة  1. 
.لمختلفةعدم التداخل في الصالحيات بين األجهزة ا  2. 

.تحقيق االنسجام بين أجهزة السلطة  3. 
.التخلي عن المرآزية الشديدة التي تؤدي إلى الفردية والدآتاتورية 4.  

  

  

  

  
  وزارة األشغال العامة. ب

في ما يلي سنبين بالتفصيل األضرار التي لحقت بمحافظة بيت لحم في قطاعي الطرق واألبنية والتي تم العمل عليها 
  :ل العامة من قبل وزارة األشغا

  أضرار الطرق . 1

إضافة إلى األضرار .  مليون دوالر أمريكي6بلغ حجم األضرار المباشرة والناتجة التقطيع والتجريف لهذا القطاع 
الغير مباشرة في الطرق والتي تقدر بالماليين والناتجة عن مرور الدبابات والمجنزرات على الطرق والتي هي غير 

  .ليات أصالمصممة لهذا النوع من اآل

  أضرار األبنية واإلسكان . 2

حجم التكلفة للتصليح (  حالة 7225الصغيرة والمتوسطة األضرار بلغ عدد االضرار في محافظة بيت لحم 
أما األضرار الكبيرة فتقدر .  مليون دوالر7وبقيمة إجمالية تقدر ب )  دوالر10000  – 50تتراوح ما بين 

  . مليون دوالر11.375ة إجمالية تقدر ب  حالة وبقيم102وحسب اإلحصائيات 

  :إنجازات الوزارة في إعادة االعمار . 3

  :محافظة بيت لحم* 

 حالة صغيرة ومتوسطة من برنامج البنك اإلسالمي للتنمية وبقيمة إجمالية  4045أعادت الوزارة إصالح وترميم 
  . مليون دوالر3 750 000تقدر ب 

 31



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

  لحم ، فلسطين                       بيت 
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

. مليون دوالر1 200 000يطالية وبقيمة إجمالية تقدر ب  حالة تم إصالحها من المنحة اإل1270

 

 

  :الصعوبات التي تواجهها الوزارة وصعوبات العمل. 4

االغالقات . عدم توفر التمويل الالزم وعدم التزام الدول المانحة على اإليفاء بالتزاماتها تجاه إعادة االعمار
. في المواد المستمرة من قبل قوات االحتالل وما يتبع ذلك من نقص

  . تكرار االعتداءات اإلسرائيلية وتوسعها وخصوصا في مناطق التماس

  
  سلطة المياه والمجاري. ج

  . من الخليل4 موظفا، منهم 88يبلغ عدد الموظفين 
ف ي المدن الرئيسية، المخيمات، ارطاس، الولجة، الدوحة، الخضر، حرملة،  مشترآا 11,000يبلغ عدد المشترآين 

  .عمر وهندازةرخمة، بيت ت
  :من المشاريع التي تأخر العمل في تنفيذها أو التي تضررت

 آم يخدم المدن الرئيسية في المحافظة ومخيم الدهيشة، تعطل العمل بها بسبب 24 مشروع مجاري بطول -
  . اشهر4األحداث لمدة ال تقل عن 

-  . آم تأخر العمل به لنفس السبب20 آذلك مشروع مياه بطول 
 مليون شيقل من مجموع 18 ذلك الوضع المالي، ففي السنتين اللتان قبل االنتفاضة تمكنا من جمع  األسوأ من-

 مليون شيقل أي أن نسبة 23 ماليين شيقل من مجموع 10 مليون شيقل، بينما خالل االنتفاضة تمكنا من جمع 22
  . أن التحصيل قد نقصهذا مع العلم أن آميات المياه التي تباع قد زادت إال%. 50التحصيل اقل من 

-  . مليون شيقل2.5 تدمير وتكسير في شبكة المياه بقية 
-  . شيقل3,200,000 تعطل احد اآلبار وهو بئر بيت فجار مدة سنة آاملة وآانت الخسائر نتيجة ذلك 

ن  مليون شيقل ديونا على المشترآين، منه20مشكلة الرواتب بسبب عدم دفع التزامات المواطنين، حيث يوجد  -
  . مليون تراآمت خالل االنتفاضة13

 بلغت 2001 شيقل بينما خالل عام 700,000 آانت مصاريف الصيانة 1999صيانة الشبكة، ففي عام  -
  . شيقل بسبب األضرار التي تسببت عن االجتياحات للمحافظة1,700,000

-  . شيقل400,000ابهم وهي  عاما وال يوجد ميزانية لدفع أتع60 موظفين تجاوز سنهم 8 مشكلة إنهاء خدمة 
 أضعاف، ومشكلة الشيكات الراجعة ارتفعت خاصة في ظل غياب 3 مشكلة سرقة المياه زادت اآثر من -

  .المحاآم خالل األوضاع الراهنة
  . غياب السلطة التنفيذية حد من اتخاذ اإلجراءات ضد المخالفين-

  :الخطط في ظل األحداث
-  .تجوال والتعويض أيام الجمع واآلحاد الدوام آان خالل فترات رفع منع ال

  .- تشكيل فرق طوارئ للعمل أثناء االجتياحات ومنع التجوال بالتنسيق مع االرتباط المدني
 ساعة، ما عدا الكسور واألضرار التي آانت تحتاج 24 الخدمات آانت مستمرة حيث أن المياه آانت على مدار -

  .إلى تنسيق مع االرتباط إلصالحها
 يوما بسبب المياه المهدورة الناتجة عن تحفير الشوارع الرئيسية 40ضرار التي نتجت عن اجتياح أل  حجم األ-
  . شيقل600,000 آانت دفق

  :االحتياجات واألولويات
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تسديد المستحقات التي على المواطنين لدفع ال عجز في الرواتب لشهري تشرين الثاني وآانون األول لعام  -
2002 .  

-  .لشراء القطع الالزمة للشبكة توفير النقود 
  . رفع الحصار والتمكن من حرية الحرآة-

  :توصيات
 رغم التنسيق المسبق بين الطوارئ واالرتباط آان هناك مضايقات آبيرة لفرق الطوارئ حيث آان ذلك يشكل -

  .  مخاطرة على حياة العاملين
  
  شرآة الكهرباء .د

  . موظفين من محافظة الخليل8 موظفا، منهم 75يبلغ عدد الموظفين اإلجمالي : عدد الموظفين

  

  . يتم العمل أثناء منع التجوال من خالل طاقم الطوارئ بالتنسيق مع االرتباط:العمل أثناء منع التجوال 

  

  :الخطط والمشاريع التي تأثرت بسبب األوضاع الراهنة

العمل بها في شهر حزيران تعطل العمل في المحطة الرئيسية في القبة، فقد آان من المفروض أن يتم  •
  .من العام الماضي

آان من المفروض أن تقوم الشرآة بأعمال التصليح والصيانة لخطوط الضغط العالي والضغط  •
 يتم لمالمنخفض التي من شانها تقليل قطع التيار الكهربائي، إال انه وبسبب األوضاع الراهنة فانه 

  .تصليح إال األآثر أهمية فقط
Remote control ، )(تي تم تنفيذها، مشروع مفاتيح ضغط عالي يتم التحكم بها من بعد بواسطة ومن المشاريع ال

هذا المشروع يزود جميع القرى الغربية والجنوبية في المحافظة، حيث . وهذا المشروع في منطقة تقوع ومراح رباح
  . لحين وصول الموظف المسؤوليتم التحكم بها أثناء منع التجوال، وبالتالي يمكن إعادة التيار الكهربائي

  

  :المشاآل

  . هناك صعوبة في وصول الموظفين إلى أماآن عملهم-

 تأخر موافقة االرتباط على خروج الموظفين إلصالح العطل حين حدوثه، وتعرض حياة العاملين -
  . للخطر أثناء منع التجوال

وضاع االقتصادية السيئة الناتجة عن  تراجع عملية الجباية وتسديد الفواتير بشكل آبير جدا، بسبب األ-
 ماليين شيقل، في حين لم نتمكن خالل األوضاع الحالية 6-5فالشرآة تدفع سنويا . األوضاع الراهنة

  .من جباية سوى ربع المبلغ
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  . دوالر318,260األضرار المباشرة في قطاع الكهرباء تقدر بحوالي :حجم األضرار 

  

  

  : توصيات

-   .لدفع آي تتم خدمتهم بشكل جيد، وان يكون هناك تعاون مشتركالتزام المشترآين با

  . دعم السلطة في تطبيق القانون لمنع سرقة التيار الكهربائي-

.من خالل االنتماء الحقيقي للوطن ومؤسساته/  توعية المجتمع بصورة تساعد في بناء وطن افضل-
  
  شرآة االتصاالت الفلسطينية. ه

  . موظفين من خارج المحافظة10منهم . ا بين مسؤولين وحراس موظف68يبلغ عدد الموظفين 
  . مشترآا1800يبلغ عدد المشترآين في شكة االتصاالت 

  :العمل خالل االجتياحات
 يقوم الموظفون الذين يتمكنون من الوصول الماآن عملهم بإنجاز عملهم وعمل الذين ال يستطيعون الوصول في ظل 

  .  تعويض أيام منع التجوال واإلغالق في أيام العطل آالجمعةاالغالقات والفصل وذلك من خالل
  :من المشاآل التي تعاني منها الشرآة

 م-  .نع التجوال واالغالقات المستمرة التي تحول دون متابعة العمل بصورة طبيعية
-  . تأخر المشترآين في تسديد الفواتير المستحقة عليهم وازدياد عدد حاالت فصل الخدمة

  :التي تأخر تنفيذها أو إآمالها بسبب األوضاع الراهنةالمشاريع 
-  . عدم التمكن من تنفيذ مشروع تحديث مقسم بيت ساحور

-  . الحيلولة دون إآمال مشروع آوابل القبة
-  . عدم التمكن من التوسع في الشبكة في مناطق المعصرة وجورة الشمعة

-  ). يد وصيانةتمد( عدم التمكن من تنفيذ مشروع الديك في بيت ساحور 
  :حجم األضرار

. فرق الطوارئ تقوم بإصالح األعطال فورا وقدر المستطاع
  :االحتياجات واألولويات

 تسهيل عملية المرور عبر الحواجز لوصول الموظفين إلى أماآن عملهم، والوصل إلى المناطق خارج المدينة -
  .مثل حوسان وبتير وتقوع وغيرها

املين  .  مثل قبة راحيل طق المغلقة أمام الع وصول العاملين للمنا - تسهيل
 -  .المحافظة على ما أنجز والعمل قدر اإلمكان في المحافظة على المشترآين وزيادة عددهم

- .   ISDN ،Liz line ،تقديم خدمة جديدة مثل االنترنت 
  
  دائرة السير/ المواصالت. و

  .خليل من ال2 موظفا،  منهم 13يبلغ عدد الموظفين :عدد الموظفين 

آما يكون الدوام أحيانا أيام العطل، . يكون العمل في أيام رفع التجوال: العمل خالل االجتياحات اإلسرائيلية للمحافظة
إال أن المشكلة التي تواجهنا أيام الجمع هو البنك، حيث أن الحاسوب مبرمجا بحيث أن أيام الجمع هي أيام عطل، مما 

  . العمل في تلك األيام  على االستشارات والتراخيص التي ال عالقة للبنك بهايخلق إرباآا في العمل ولهذا يقتصر
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  .آان هناك طرح إلقامة بناء جديد للدائرة، إال انه تعطل بسبب األوضاع:الخطط التي تأثرت باألوضاع الراهنة 

  .  سيارة عمومي وخصوصي200يقدر عدد السيارات التي تضررت بحوالي : حجم األضرار

  

  :المشاآل

  . عدم وجود مبنى واسع -
وللتخفيف من حدة المشكلة . مشكلة التراخيص والتي تكمن في عملية نقل الرخص من رام اهللا إلى الدائرة -

  .يضطر العاملون أحيانا إلى التعامل من خالل الفاآس
 صعوبة وصول بعض الفاحصين من الخليل، مما يربك العمل، وذلك يعود لعدم آفاية الموظفين من بيت  -
  .حم، خاصة وان عدد الموظفين ال يناسب حجم العمل الذي تقدمه الدائرةل
  . صعوبة توظيف موظفين جدد من محافظة بيت لحم -
 مشكلة الملفات، حيث ان هناك الكثير من ملفات السيارات موجودة في الخليل ورام اهللا،  مما يعيق  -

  .ت شيئا فشيئامعامالت المواطنين، إال أن الدائرة تعمل على جلب هذه الملفا
  . مشكلة اعتداء بعض أطفال المخيم على الدائرة في ظل عدم وجود الشرطة للحراسة -

  

  :التوصيات

إيجاد بناء أوسع ومتكامل للدائرة حتى تستطيع الدائرة نقل األرشيف، وتقديم آل الخدمات الالزمة في  -
  .المحافظة

  . زيادة عدد الموظفين وخاصة من أبناء المحافظة -
 آل شخص مسؤوليته، وان يفهم المواطن أن الدائرة تعمل ما في وسعها من اجل تسهيل  أن يتحمل -

  .المعامالت، وعليه التعاون مع الدائرة، وان يتفهم المواطن أن للدائرة صالحيات محدودة تعمل ضمنها
  .العمل على حل إشكاليات السيارات التي ملفاتها موجودة في دوائر أخرى -
  .من اعتداء بعض أبناء المخيم حماية المبنى الحالي  -

  

  بريد بيت لحم. ز

   . موظفين من محافظة الخليل4 موظفا، منهم 25يبلغ عدد الموظفين :عدد الموظفين

  . صندوقا1200 :عدد صناديق البريد

آان مخططا فتح مكاتب بريد جديدة في المحافظة، ولكن بسبب :الخطط أو المشاريع التي تأثرت باألوضاع الراهنة 
  .تياحات لم يتم تنفيذ ذلكاالج

  

  :المشاآل

  . صعوبة وصول الموظفين إلى أماآن عملهم بسبب الحواجز واالغالقات-
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 هناك صعوبات آبيرة في توصيل البريد وذلك يعود إلى منع التجوال، واالغالقات، ومزاجية جنود -
  .االحتالل اإلسرائيلي على الحواجز في السماح لسيارات البريد بالمرور

 تسديد آافة المشترآين في صناديق البريد المستحقات التي عليهم، حيث انه لم يتم تسديد عدم-
  .  شخص خالل االنتفاضة800المستحقات إال من قبل 

  . شيقل38,500 تقدر األضرار في قطاع البريد :حجم األضرار 

  

  :التوصيات

 حر-  .ية تنقل الموظفين والبريد

. عليهمتسديد المشترآين للمستحقات التي  -

ا. 8  لحكم المحلي
نوعان من تصنف دائرة الحكم المحلي في محافظة بيت لحم من المؤسسات الخدماتية وتنقسم الخدمات التي تقدمها إلى 

الخدمات االولى وهي خدمات مباشرة مع المجالس القروية ومعظمها خدمات مالية وادارية على مستوى دراسة 
لمشاريع وتدقيقها ومنح التراخيص الالزمة للبناء للمناطق التي ال يوجد فيها التنظيم الهيكلي واقرار المخططات ل

هيئات محلية وذلك من خالل العالقة المباشرة مع المواطنين أصحاب الشأن ومن ثم متابعة أعمال البناء على االرض 
هي الخدمات الغير مباشرة أما بالنسبة للنوع الثاني من الخدمات  .  للتأآد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات عامة

.والتي تتعلق بالتعامل مع البلديات في محافظة بيت لحم من شؤون االدارية ورقابة لعملها ودور المنسق بينها

  

 الى الحاق الضرر الكبير في دائرة أدتإن اإلغالقات والمعيقات والصعوبات التي بدأت منذ اإلحتياحات ولحد اليوم 
ونها دائرة خدماتية تخدم جميع الهيئات المحلية والبلديات والمجالس القروية ولجان الحكم المحلي في بيت لحم آ
 هذا باالضافة الى ما تقوم به من تنفيذ للعديد من المشاريع الحيوية والبنية التحتية في ،المشاريع في هذه المحافظة

أن الخدمات غير المباشرة آان مدى  تأثرت هذه الخدمات بشكل مباشر حيث  وقد.العديد من قرى و بلدات المحافظة
حيث اقتصر هذا التأثير على العامل الزمني حيث أن المعامالت التي تتعلق بهذا النوع من ، التأثير عليها ليس آبيرًأ

الخدمات أصبحت تأخذ وقت أطول في انجازها من السابق وآذلك المراسالت بين الدائرة وباقي الدوائر الرسمية 
بة للخدمات المباشرة فقد آان مدى التأثير والضرر آبير جدًا حيث لوحظ هبوط حاد وملحوظ في  اما بالنس،األخرى

العديد من الطلبات والمعامالت المقدمة الى الدائرة من قبل المواطنين وذلك يعود لسببين أحدهما عدم تمكن المواطنين 
 والسبب الثاني هو الشعور الذي ،الدائرةمن الوصول الى دائرة الحكم المحلي للحصول على االذن وفتح ملف في 

 ومن خالل ،أصبح سائد بان االمور سائبة وال يوجد قانون وقوة تنفيذية تطبق هذا القانون في ظل هذه الظروف
  : االطالع على ملفات الدائرة المتعلقة بهذا النوع من الخدمات ومقارنة الوضع الحالي بالسنوات السابقة لوحظ ما يلي

  

 36



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

  لحم ، فلسطين                       بيت 
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

 اجتماعًا لها 27" وهي اللجنة التي تبحث في طلبات البناء في هذه المحافظة" عقدت اللجنة المرآزية 1998ففي سنة 
 26 عقدت اللجنة 1999 وفي العام ، طلبًا للبناء آل شهر20بمعدل اجتماع واحد آل أسبوعين وآانت تناقش ما معدله 

 جلسات 7 عقدت اللجنة المرآزية 2001 و 2000 العام أما في.  طلبًا في الشهر الواحد25اجتماعًا وناقش ما معدله 
 طلبات في الشهر فقط علمًا بأن البناء على األرض لم يتوقف 5فقط في آل عام و آان معدل الطلبات التي تناقش هي 
لك  وتدمير للعديد من شبكات الطرق في القرى والبلديات وذ،االمر الذي أدى الى انتشار البناء العشوائي الغير منظم

من خالل االعتداء على االرض المخصصة للتطوير المستقبلي لفتح شوارع جديدة أو تلك المخصصة لتوسيع ما هو 
عود الى عدم قدرة موظفين الدائرة من ، طبعًا هذه التجاوزات والخروقات لالنظمة والقوانين آلها تقائم من الشوارع

 االمر ،نة ومتابعة العمل ضمن المعاير واألنظمة المعمول بهامهندسين ومفتشي أبنية من الوصول الى الموقع والمعاي
الذي حذى بمدير الدائرة الى عمل خطة الدارة هذه االزمة والتي تمثلت بنقل جزء من الصالحيات المتعلقة بطلبات 

ل هذه البناء والترخيص الى بعض الهيئات المحلية والمجالس القروية من أجل متابعتها االمر الذي أدى الى تفعي
الهيئات واصبحت تشكل حلقة وصل بين المواطنين الذين ال يستطيعون الوصول لدائرة الحكم المحلي وبين قسم 

  اال أن هذه اآللية التي اتبعت لم يقدر لها النجاح والسبب في ذلك عائد الى سلوك المواطنين ،الهندسة في هذه الدائرة
 أن الكادر الفني لهذه الدائرة قد شل بسبب هذه الظروف حيث أن انه من آما. وذلك بعدم االلتزام والتقيد بهذه الخطة

 عناصر أساسية منهم  يقطنون خارج حدود محافظة بيت لحم االمر 3 موظفين في قسم الهندسة التابع للدائرة 6أصل 
.الذي أدى الى عدم تمكنهم من الوصول الى الدائرة لمزاولة أعمالهم المعتادة

 

 فان الدائرة بحاجة ماسة الى التطوير وذلك سواء من خالل تطوير وتدريب الكادر الفني لديها نظرا لكل ما سبق
وزيادة عدد الموظفين ذوي االختصاص والحاجة الضرورية لالجهزة الفنية ذات التقنية آي تستطيع الدائرة القيام 

ساسية والضرورية من اجهزة آمبيوتر  أضف الى ذالك الحاجة الى توفير االحتياجات اال،بواجباتها على احسن حال
واجهزة مساحة باالضافة الى الحاجة الماسة الى حفظ الملفات الهامة على اقراص الليزر الممغنطة وذلك لحفظها من 
التلف والدمار وخصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة وما يقوم به جيش االحتالل من تدمير واتالف ما تقع عليه 

ة يداهم فيها جميع مؤسئسات السلطة الوطنية الفلسطينية في هذة المحافظة آغيرها من يداه خالل عملية مبرمج
  .محافظات الوطن الحبيب من اجل خلق نوعا من الفوضى والضياع لدى هذة المؤسئسات

  

  

  بيت لحم/ دائرة المجلس التشريعي . 9
مجلس في جميع محافظات الوطن من ان دائرة المجلس التشريعي في محافظة بيت لحم آان دورها آباقي دوائر ال

متابعة العمل ونشر الوعي ووجهة النظر التشريعية للقوانين التي أصدرها المجلس بين الجمهور حيث قامت بعقد 
اللقاءات المتكررة بعد جمعها منها أعضاء المجلس المنتخبين عن هذه المحافظة وآذلك استضافة العديد من الوزراء 

هور من أجل بث قضايا المواطنين وهمومهم في العديد من المجاالت وجاء ما يسمى باللقاء في لقاءات عامة مع الجم
.الجماهيري الشهري والذي أصبح منبرًا و حلقة وصل بين الجمهور و أعضاء المجلس التشريعي
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لسلطة في ظل اعادة احتالل المحافظات الفلسطينية واجتياحها وخلق واقع جديد أدى الى تغيب لدور مؤسسات ا
الوطنية الفلسطينية فرض على دائرة المجلس أن تقوم بدور غير دورها في العديد من المجاالت والقضايا المتعلقة 

ب  : االستيطان والتعليم والقضايا االجتماعية وبعض القضايا األمنية ويمكن تلخيص هذه المهام آما يلي

  

الصعبة التي نتجت عن :الصحة   الظروف ن قضايا الصحة قامت دائرة المجلس في بيت لحم بمتابعة العديد م
الصعبة حيث قام نواب المجلس التشريعي في هذه المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسياسية االقتصادية 

من أجل اعطاء العديد من التحويالت الطبية بين المستشفيات داخل الوطن وآذلك بعض التحويالت الضرورية 
 المجاورة وآذلك توفير االعفاءات المالية من خالل وزارة الصحة لكثير من المرضى الى بعض الدول العربية

أضف الى ذلك متابعة شكوى المواطنين المتعلقة بنقص العديد من , في المستشفيات الغير تابعة لوزارة الصحة
مستشفيات , اتاالدوية الضرورية لبغض األمراض المزمنة التي آانت المحافظة تعاني فقدانها من المستودع

  . الوزارة ولذلك آان الشغل الشاغل لهؤالء المرضى الذين ال يجدون ثمنًا لهذا الدواء أو ذاك

  

شكل استمرار اسرائيل في سياساتها االستيطانية ومصادرة االراضي وبناء وتوسيع  المستعمرات وهدم االستيطان :
, مي سواء عبر هيئته العامة او عبر لجنته المختصةالمنازل وشق الطرق االلتفافية هاجس المجلس التشريعي اليو

النائب صالح وآان لدائرة بيت لحم الدور الكبير في هذا المجال إضافة آون لجنة االراضي ومواجهة االستيطان 
حيث اصبحت الدائرة مرآز , التعمري نائب لرئيس لجنة االراضي ومواجهة االستيطان في المجلس التشريعي

االستيطان التي تصل  من قبل اللجان الشعبية لمواجهة االستيطان وآذلك من مكاتب االرتباط للتقارير وقضايا 
باالضافة الى ذلك قدمت دائرة المجلس التشريعي في بيت لحم ومن , المدني من جميع محافظات الضفة الغربية

 اجل استصالح االراضي خالل لجنة االراضي ومواجهة االستيطان الكثير من المساعدات المالية والمادية من
المهددة بالمصادرة ودعم اصحابها من اجل الوقوف في وجه التوسع االستيطاني آما لعبت الدائرة دور المنسق 
بين اصحاب االراضي المهددة بالمصادرة وبين العديد من الوزارات ذات الصلة بالموضوع آوزارة الزراعة 

االشغال من اجل توفير بعض الخدمات لهم باالضافة الى من اجل توفير االشتال الصحاب االراضي ووزارة 
الدور الكبير الذي قدمته هذه الدائرة من توصيل شبكة الكهرباء الى العديد من المنازل القربية من المستعمرات 

  .االسرائيلية وذلك من خالل دفع جميع التكاليف عنهم من خالل ما يسمى بكهرباء الريف

  

ت  طبيعة عمل هذه المؤسسة وأصبح الحال هو االستماع الى هموم الصعبة تغيرنتيجة األوضاع الراهنة و
 علمًا بأن ،ومشاآل المواطنين وخصوصًا ما يتعلق بالمساعدات المالية والمادية التي تصل الى هذه المحافظة
اد قد تضر قرار هذه الدائرة بنوابها آان واضحًا من البداية وهو عدم الخوض في هذا الموضوع لما له من ابع

.بطبيعة عمل هذه المؤسسة

  

أما بالنسبة لنواب هذه الدائرة فقد ظهر دورهم أثناء حصار آنيسة المهد حيث آان بعض النواب ضمن الفريق 
الفلسطيني الذي آلفه سيادة الرئيس أبو عمار بالتفاوض مع جيش االحتالل من أجل حل وانهاء حصار آنيسة 
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اإلعالم  :قطاع . 10

قنوات اإلعالم المحلي من أهم الظواهر التي سادت في محافظات الوطن الممتد من جنين حتى رفح، ونتيجة لتعبيرها 
.عن نبض الشارع الفلسطيني خصص جزء من هذا التقرير لتقييم وضع المحطات الخاصة في محافظة بيت لحم

  

ووجد في محافظة بيت لحم ي محطة بيت لحم  93ثالث محطات خاصة في محافظة بيت لحم، وهي محطة الرعاة 
2000إضافة إلى راديو بيت لحم   . ومحطة المهد 

ونتيجة لغياب الكادر الفني ولتغير أهداف هذه المحطات ليصبح الربح التجاري، غاب خريجوا الجامعات عن هذه 
 اهم العوامل المشترآة نوآان م.  اقل في درجة التحصيل العلمي لتقاضيهم رواتب أقلالمحطات ليحل محلهم من هم

في المحطات الثالث افتقادها لرئيس تحرير، وهذا يشكل خطورة على المجتمع الفلسطيني في محافظة بيت لحم لتحكم 
.ميزاجية الفرد واضع الخبر او معد البرامج وال سيما البرامج المفتوحة المباشرة

  

. تميزت المحطات المحلية في  فترة ما قبل االنتفاضة  بالبرامج المنقولة عن الفضائيات للتسلية، والبرامج المنوعة
ولكن بعد اندالع االنتفاضة وتماشيا مع الظروف المحيطة من متغيرات طرأت على الساحة الفلسطينية، وضعت 

فعلى سبيل المثال وبسبب . بة اعتماد االآتفاء الذاتيالمحطات المحلية استراتيجيات تقشفية واستطاعت بظروف رهي
 موظف قبل االنتفاضة الى اربعة موظفين حيث 27الضائقة المالية، قلص عدد الموظفين في تلفزيون بيت لحم من 

وال بد من االشارة هنا ان المحطات الخاصة ممنوعة من اخذ أي دعم مالي من جهات %. 20قلصت رواتبهم بمقدار 
مقدمة  $ 2,000ينية مع العلم ان الجهات الفلسطينية لم يسبق ودعمت هذه المحطات باستثناء منحة بمبلغ غير فلسط

  .من الرئيس ياسر عرفات في الشهر األول لالنتفاضة

  

آان لالنتفاضة االثر الكبير على تغيير سياسات المحطات وتوجهاتها، فابتعد البث عن القشور ودخل في صلب 
فغطيت جنازات الشهداء والفعاليات .  تنقل هموم الشعب الفلسطيني وتتابع تطور االحداثوأصبحتالمضامين، 

جولة في الصحافة "الجماهيرية، واتبعت المحطات اعداد البرامج السياسية وال بد من الحديث هنا عن برنامج 
نشغلت المحطات بالهموم آما ا". اعرف عدوك"الذي يقدمه الصحفي ناصر اللحام والذي يعتمد على مبدأ " العبرية

الحياتية واليومية للمواطن عبر ظاهرة الخبر العاجل واسماء المعتقلين ومواقع الحواجز العسكرية االسرائيلية، ومواقع 
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 ومنع التجوال، وال بد من االشارة هنا ان طواقم العمل آانت تضطر للبقاء في مقر التلفزيون اثناء ،
  ).اجتياح آنيسة المهد( عاشوا خاللها الجوع والمعاناة وخصوصا اجتياح االربعين يوم االجتياحات لمدة طويلة

  

اما من الجانب االخر فكانت المشكلة الكبرى في نقل االخبار الغير صحيحة والغير دقيقة مما آان يثير البلبة 
آد ضرورة تشريع القوانين  وهذا يؤ. وهذه تجربة تعلمت منها المحطات المحلية الكثيروالنزاعات في المحافظة

 بخبرة باإلضافة اللزام المحطات على توظيف الكفاءات رالخاصة بالمحطات اللزامها على تعيين رئيس تحري
  .واصحاب الشهادات العلمية

  

قضية النقل عن الفضائيات آانت قضية محورية، وتحدث الصحفي ناصر اللحام ان العديد من الفضائيات ابلغت 
ية عبر المحامين عن نيتها في مقاضاتها، اال ان المحطات المحلية وعدت الفضائيات بعدم ازالة المحطات االعالم

آما ويشير ناصر ان البعض االخر من الفضائيات سرها ان يعاد بثها واعتبرت . شعار المحطات التي يتم النقل عنها
، و ANNب الفلسطيني مثل محطة ذلك شهادة من سكان االرض المحتلة على ان بثها ناجح ويعبر عن نبض الشع

ايصال المعلومة الى شعب مقهور محاصر داخل منزله نافذته الوحيدة الشاشة  وهي طريقة لمحطة ابو ظبي الفضائية
.   الفضية هو حق

  

تطلب وزارة االعالم الفلسطينية من المحطات المحلية ببث ثالث ساعات من البرامج يوميا على األقل، اال ان 
واعتبر الصحفي .  ساعات من البرامج يوميا6 اآثر من ذلك وعلى سبيل المثال يقدم تلفزيون بيت لحم المحطات تقدم

ناصر اللحام وزارة االعالم بانها جسم إداري مترهل اتكالي غير مبدع، ألقى بثقله آامال على رشاقة المحطات 
بيانات الغير مفهومة وصوال الى صراعات آثير من األحيان، من تضارب األوامر في الفي الخاصة فأدى الى تعثرها 

 في من هو المسئول عن المحطات  . الوزارات مع بعضها

  

اشار الصحفي ناصر اللحام الى سوء البث وضعفه ويتعرض للكثير من المشاآل، ومن النقاط التي اثارها  هي ان 
ة، وذلك لما لها من اثار خطيرة  ممنوعة عالميا من االستخدام في التلفزيونات ألغراض األسرVHSاستخدام موجة 

  . على عيون االطفال وما تسببه من امراض في العيون

  

  .عدم وجود مصادر مالية تؤدي إلى محدودية نشاطات وبرامج المحطات المحلية

  

استسهال المواطن في االتصال بالمحطات الخاصة وانتقادها بسبب او بدون سبب، شكل عبئا ثقيال على آاهل 
.ه بالمقابل ال يستطيع اإلستغناء عنها وخاصة في الظروف الراهنة ومن الضروري ولكن. صة واداءهاالمحطات الخا
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  :يةالمؤسسات اإلجتماعية واإلنسان. 11

  وزارة الشؤون اإلجتماعية. أ

  

قامت وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بمكتبها في بيت لحم بدور هام وفعال خالل فترة االنتفاضة وما تزال بالرغم 
من إمكانياتها المتواضعة والمساعدات الخارجية من آثير من الجهات وتوزيعها خالل فترات منع التجول واالغالقات 

.  

ن آان العمل يتم بوتيرة جيدة بالرغم من الضغط الشديد وازدياد حجم العمل بسبب الظروف إال أن ففي السابق وا
 ومن هنا ابتدئت المرحلة 2000العمل يتم بصورة جيدة إلى حد ما إلى أن جاءت االنتفاضة الجديدة مع بداية عام 

  .الجديدة

  

 قضية مسجلة رسميا في السلطة في منطقة 2000-1800يعمل المكتب في األوقات العادية على تلبية احتياجات من 
  .الخ....... بيت لحم من حيث مساعدات عاديه عينية أو نقدية ومشاآل تامين صحي ، تشغيل ، مرأة ، معاقين ، عجزة

والمساعدات الشهرية الواردة لهذه القضايا من السلطة آانت تصل وبانتظام إال أنها بعد ذلك قليلة ومتأخرة إلى حد 
ر جدا ، ووردت أوامر من المكتب الرئيسي بصيغة تعميم بضرورة التدقيق على بعض الحاالت بمعنى خصم نسبة آبي

من قيمة المساعدة من القضايا التي يعمل أفرادها بحجم المد خول باإلضافة إلى عدم إضافة قضايا جديدة لتستبدل 
  .بقضايا تم إلغائها بمعنى تجميد الوضع

  

َا القيام بدورات تدريبية للمرشدين قبل االنتفاضة بعدة تخصصات مثل الطفولة وشمل عمل الشؤون أيض .1
 ....واإلدارة والمرأة الخ

برامج بين الفترة واألخرى اشتملت على احتفاالت للمسنين واألطفال وورشات تطوير قوانين الفئات  .2
 .االجتماعية وقوانين الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارة الداخلية

ا التي بحاجة إلى تدخل طبي وتوفير أجهزة طبية مساعده آانت تدرس لتوفيرها بالتعاون مع القضاي .3
 .الجمعيات الخارجية

المرشدون آانوا يتابعون القضايا بشكل شهري وسنوي لتحديث الملف على الكمبيوتر والمربوط بغزة لكل  .4
 .الضفة
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  .بيت لحم وثالث أيام أخرى لمنطقة الخليليوجد في المكتب سيارة واحدة يقسم عملها ثالث أيام لمنطقة 

  . وبعضهم قدامى ، والجدد بحاجة الى تدريب10  عدد المرشدين - 18عدد العاملين الكلي 

المدرسة العالئية ودار رعاية الفتيات مكتب الشؤون مسؤول عنها بشكل مباشر ويتابعها من حيث التنسيب واإلدخال 
ث آانت هذه االحتياجات يتم تغطيتها من قبل الوزارة أما من حيث تطوير البنية وتوفير االحتياجات والطعام وغيره حي

  .التحتية لهذه المرافق فكان يتم االستعانة بجهات أجنبية

 من حيث البنية التحتية والخدمات والمرافق باإلضافة إلى دار رعاية الفتياتفالحكومة الهولندية طورت ودعمت 
  .توفير سيارة خاصة لهم

 قبل االنتفاضة تبنتها الحكومة اإليطالية من حيث البنية التحتية وإضافة التدفئة المرآزية وتجديد آامل عالئيةأما ال
هذا آان في المرحلة األولى أما الثانية فالعمل جاري على ,  لجميع الغرف وتزويدها باألثاث المنسب والكمبيوترات

  .تطوير المطبخ والغرف الدراسية

  

  :  باالنتفاضة

  

  :نا ابتدأت المشاآل من نوع آخره

.الوزارة غير قادرة على دفع المترتب عليها واإليفاء بالتزاماتها  1. 
.المتعهد العام للمواد الغذائية للمراآز التابعة للشؤون توقف  2. 

من . اضطر مكتب الشؤون للعمل على شراء هذه المواد وتوفير النقود الالزمة من أي مصدر غير الوزارة .3
 .لية واألجنبيةالمؤسسات المح

.المساعدات للقضايا االجتماعية أصبحت تتأخر  4. 
world  food  program المساعدات من  4 أصبحت غير منتظمة فبدال من آل شهرين أصبحت تأخذ من  .5

 . أشهر لتوزع على القضايا االجتماعية والعمال العاطلين5إلى 
ى عمل لجان للبيوت المقصوفة بالتنسيق بابتداء مرحلة القصف وسقوط الشهداء ازداد العبء واضطروا إل .6

 إلى 500 الكثير من هؤالء األفراد بتوفير من حيث ساعدت البعثة البابويةمع البلديات واألشغال وغيرهم 
بشكل مساعدات إنسانية لشراء المالبس وحاجات أساسية للبيت للذي احترق بيته وحصل به  $ 2000

للشهيد من $ 2000للجريح و$ 300والشهداء وفرت خراب بسيط ،  لجنة خاصة أخرى هي للجرحى 
 .السلطة

. االغالقات سببت أن الموظفين وجدوا صعوبة بالوصول إلى العمل من القرى والخليل   7. 
باالجتياحات اغلق المكتب وانتقل العمل إلى بيت جاال في دار رعاية الطفل وإلى أماآن أخرى استطاعوا  .8

 .لك طوارئ المحافظةالوصول لها والعمل من خاللها وبعد ذ
باجتياح المهد وقصف المقاطعة والمخيمات أضيف عبء جديد وهو استئجار بيوت للذين اصبحوا بال مأوى  .9

.من المؤسسة السويديةحيث تم تسكين   من المخيمات باستئجار بيوت لهم  وبدعم   عائلة20
الموظفين يعملون من تشكلت لجنة المحافظة للطوارئ ووحدت الجهود وأصبحت مديرة الشؤون وبعض  .10

 .خاللها مع زيادة في حجم العمل
 اصدر المحافظ قرار بأن تستلم الشؤون القضايا المالية للبيوت المهدمة وتأمين 2001 /3في شهر  .11

 .احتياجاتهم وتوزيع المواد الغذائية عليهم من خالل لجنة الطوارئ
.ت النسائية والجمعيات الخيرية والمتطوعينوبسبب العدد القليل من موظفي الشؤون تم التعاون مع االتحادا  12. 
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ساهمت الحكومة اإليطالية  في دفع اجارات البيوت باإلضافة إلى عمل دراسات وإحصائيات لألطفال للذين  .13
 .هم بال بيوت ومدارس ومالبس حيث ساهموا أيضا في توفير المساعدة الالزمة

World Vision راضي المقدسة وبعد ذلك  المواد الغذائية آانت تأتي عن طريق جمعيات مثل جمعية األ 14.  
ومؤسسة الكريش وفرت الحليب لألطفال وتم عمل االتصاالت مع االخوة في الشمال لتوفير األدوية وبعض 

 .االحتياجات الغذائية بالتعاون مع لجنة المحافظة
.نسيقالتوزيع آان يتم بالتنسيق مع الصليب األحمر والحكومة اإليطالية لسهولة الحرآة والت  15. 

خالل فترة األربعين يوم عملت مديرة الشؤون لوحدها بدون أي موظف معها فلجأت إلى تشغيل متطوعين  .16
 .وبعد انسحاب اإلسرائيليين ابتدأت المشاآل باالزدياد وحجم المساعدات آذلك

جلين  محتاج غير قضايا الشؤون المس4000بعد انتهاء قضية المهد يقدر عدد الذين تم مساعدتهم اآثر من  .17
 . طرد غذائي لهم4000حيث وبالتنسيق مع اإليطاليين وفروا 

 طرد غذائي وزعت على المخيمات واألمن والمنطقة بشكل عام على فترات 3400السويد ساعدت بتقديم  .18
 .مختلفة

 قرية 22 الذي واجه صعوبة بسبب منع التجول حيث شمل 6 + 5ابتدأ برنامج الصليب األحمر بشهر  .19
تدقيق هذه .  آوبون2900 مدن بقيمة 5و ) طرود بقيمة الكوبون بشكل شهري (  حصة 3000بقيمة 

القوائم واجهه صعوبة بسبب عدم وجود جهات لالستعانة بها لتجهيز قوائم صحيحة وبالتالي تم التعاون مع 
 .البلديات فقط

  

  

  

  

  

  

  :صعوبات

  

.السيارة الوحيدة تم ضربها وتعطلت وبالتالي الحرآة أصبحت صعبة جدا  1. 
.عدم وصول الموظفين سبب إرباك أيضا  2. 

.عدم توفر المساحة المناسبة للموظفين الستيعابهم جميعا مع حجم المراجعين الهائل  3. 
.الساعات البسيطة من رفع التجول ال تكفي لمتابعة القضايا وتلقي المراجعين  4. 

.الزيارات للقرى توقفت وأصبحت تجدد الملفات تلقائيا  5. 
.ن الوزارة بتوفير تكاليف المواصالت الباهظةال يتم تعويض الموظفين م  .6
األجهزة معطلة من آمبيوترات وطابعات وفاآس حيث يوجد جهاز آمبيوتر واحد يعمل لكل المكتب وهو  .7

 .المربوط مع  غزة وبالتالي المكتب غير مؤهل بتاتا
.عدد قليل من الموظفين عليهم الضغط   8. 

.ي القرىالحاجة إلى طاقم من الموظفين ومراآز فرعية ف  .9
.العمل على تطوير قاعدة البيانات واالحتفاظ بنسخة خارج المكتب  10. 

.اتصاالت الو زاه خالل هذه الفترة محدودة ولالطمئنان فقط  11. 
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إشكالية في آلية التوظيف بحيث انه تم إعطاء درجات لموظفين جدد ال يستحقونها على حساب القدامى  .12
قيع بالتوظيف وبالتالي حصلوا على درجات عالية والنهم من لمجرد انهم وصلوا إلى الرئيس وحصلوا على توا

ومديرة ) أ(فتح حيث يوجد واحدة من الموظفات الجدد وتعمل تحت إمرة مديرة الشؤون وتحمل درجة مدير 
 .الشؤون بدرجة مدير

  

  :مشاريع مستقبلية 

  

مة اإليطالية حيث تم الموافقة عليه وبتمويل من الحكو$  مليون2,5مشروع مرآز حماية المرأة والذي تبلغ ميزانيته 
سابقا حيث وفرت قطعة األرض بلدية بيت لحم وسيبدأ التنفيذ بالقريب العاجل في بيت بصة باإلضافة إلى تدريب 

  .وتأهيل الطاقم بالتعاون مع الحكومة اإليطالية

  

ها من المؤسسات المحلية  الكريتاس وغير– الكريش –تم التنسيق مع لجان اإلغاثة اإلسالمية والقرآن والسنة 
.واألجنبية حيث تم توحيد الجهود في توزيع ما وصل لهذه الجهات لتفادي االزدواجية

 

 

 

  مؤسسة نادي االسير.ب

يضم . يعنى نادي االسير الفلسطيني وهو مؤسسة غير حكومية بعض آادرها مفرغ من السلطة الوطنية الفلسطينية
هم يتقاضوا رواتبهم من ديوان الموظفين للسلطة الوطنة الفلسطينية، بينما  من4 موطفين 7نادي االسير الفلسطيني 

 االخرين روابهم من ميزانية نادي االسير حيث عجز النادي عن تغطية رواتبهم لالربعة شهور 3يتقاضى ال 
وقوفون ومن الجدير ذآره ان ثالثة من موظفي نادي االسير يقبعون في سجون االحتالل اثنان منهم م. المنقضية
.اداريا

  

يقوم النادي بصرف رواتب شهرية لعائالت االسرى الذين يقضون فترة تزيد عن ثالثة شهور بحيث يصرف لالعزب 
آما ويقدم النادي العديد من المساعدات العينية .  شيكل شهريا1300 شيكل بينما يصرف للمتزوج مبلغ 960مبلغ 

تصة وبعض المساعدات للحاالت الخاصة وبعض مساعدات العالج آالمواد التموينية بالتعاون مع الجمعيات المخ
 شيكل شهريا لكل اسير 100وشراء المالبس وتزويد االسرى ببطاقات هاتف داخل السجن، هذا باالضافة لصرف 

 2001، حيث بلغت المصاريف  المتفرقة للمساعدات الخاصة في العام  "الكانتين"داخل السجن من اجل الشراء من 
.منها% 60 شيكل شارك نادي االسير ب 80,000ب ال ما يقار

  

 44



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

  لحم ، فلسطين                       بيت 
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

يقوم نادي االسير بالعديد من الفعاليات للتضامن مع االسير الفلسطيني، آما ويحرص على اعداد بيانات صحفية يبين 
اال . فيها اسماء االسرى الجدد، هذا باالضافة لنشرات حول االعتقال االداري ووضع االسرى  والتعذيب في السجون 

ان العجز المالي يشكل احد  احد اهم العوائق في وجه النادي وقضاياه،  وخصوصا مماطلة وزارة المالية  في صرف 
هذا باالضافة لعدم  .رواتب المحامين ومخصصات النادي حيث لم يقبض خمسة محاميين اتعابهم لمدة اربعة اشهر

هويات الشخصية المفقودة لألسرى، حيث يتكلف تعاون وزارة الداخلية الفلسطينية في موضوع رسوم الطوابع لل
 شيكل الصدار هوية جديدة حيث ال يعمل معظم االسرى بشكل مباشر بعد االفراج 300االسير الذي يفرج عنه ب 

  .عنهم

  

عدم التعاون الرسمي والشعبي و حتى التنظيمات مع النشاطات التي يقوم بها النادي للتضامن مع األسير الفلسطيني، 
ومن الجدير . ى تغييب هذه القضية الحساسة عن الرأي العالمي وعدم وجود مطالبة دولية قوية لحل هذه األزمةأدى إل

ذآره ان وفد المفاوضات الفلسطيني لم يطلب قائمة باألسرى الفلسطينيين داخل السجون اإلسرائيلية إال مرة واحدة عند 
ن طاولة المفاوضات بشكل فعال حتى قبل اندالع االنتفاضة توقيع اتفاقية اوسلو، وهذا يعني غياب قضية األسرى ع

لذا يطالب نادي األسير المستوى الرسمي باالهتمام الحقيقي بقضية األسير سواء بالمفاوضات أو الفعاليات . الفلسطينية
العه الخاصة بقضية األسير وإشراك النادي في أي مفاوضات تدور حول األسير الفلسطيني لمعرفته الحقيقية وإط

  .على هذا الموضوع بشكل معمق

      

شهداء وجرحى وأسرى االنتفاضة. 12  
شهداء وجرحى انتفاضة األقصى: . أ

تقوم مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى في محافظة بيت لحم، وهي مؤسسة تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية، 
اء حسب الحالة االجتماعية، والرتبة العسكرية، تختلف الرواتب بين اسر شهد. بتسليم اسر الشهداء رواتب شهرية

وعدد أفراد األسرة، باإلضافة لتاريخ االستشهاد حيث تختلف رواتب  شهداء  االنتفاضة األولى عن رواتب شهداء 
  .والجدول التالي يوضح الرواتب بالشيكل  التي تسلم السر الشهداء.انتفاضة األقصى 

  

د   بالشيكل ): 5( جدول شهيالراتب الشهري لعائلة ال

شهداء انتفاضة االقصى شهداء االنتفاضة االولى

أعزب متزوج األطفال  وفقا للحالة االجتماعية 
والرتبة العسكرية

600 850 1300-287 لكل طفل25
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يتم دفع الرواتب ألسر شهداء انتفاضة األقصى عبر بنك القاهرة عمان، حيث غطت السلطة الوطنية الفلسطينية 
ة في أول ستة شهور من االنتفاضة، ثم تولى بنك التنمية اإلسالمي تغطية هذه النفقات بالتنسيق مع وزارة الميزاني

.الشؤون االجتماعية

  

آما هو مالحظ في الجدول فان رواتب اسر شهداء االنتفاضة األولى تتفاوت حسب الرتبة العسكرية والحالة 
.  شيكل1300نما يصل أعلى الرواتب في محافظة بيت لحم إلى  شيكل بي287االجتماعية، ويبلغ أدنى راتب مبلغ 

ومن الجدير ذآره انه . وتمول هذه الرواتب من ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية عبر شيكات اسمية تسلم للعائالت
وفاة يتم اعتماد بعض الحاالت االجتماعية شهداء وتصرف لهم رواتب، ومنها حاالت الدهس من قبل المستوطنين وال

تغطى الحاالت االجتماعية . بعد الخروج من سجون االحتالل بعد أن يكون الشهيد قد أمضى فترة طويلة في المعتقل
لفترة مؤقتة حتى يتحسن وضع العائلة االقتصادي، وفي حال عدم تحسن وضع العائلة االقتصادي يتم تحويل ملف 

.الحالة االجتماعية إلى وزارة الشؤون االجتماعية

  

لجنة / ى العديد من المؤسسات الخاصة والجمعيات بأسر شهداء انتفاضة األقصى، حيث تصرف جمعية اإلصالحتعن
للمتزوج $ 200لألعزب و $ 100الزآاة رواتب شهرية أو آل شهرين، وتصرف جمعية األنصار رواتب شهرية 

.وتصرف جمعية رعاية اليتيم راتب شهري السر الشهداء

     

8 5 شهيدا ، 127محافظة بيت لحم   إستشهد من   منهم مدنيين غير مسلحين واغلبيتهم من ى خالل انتفاضة االقص
ستشهدوا جراء عمليات االغتيال التي يقوم بها جيش االحتالل دون اصدار الئحة  شهيد ا24باالضافة الى . االطفال

لي يوضح عدد الشهداء في آل شهر م او محاآمة وهذا امر مخالف لكل االعراف والقوانين الدولية، والجدول التاإتها
.  شهيدا من خارج المحافظة12علما بأن من بين الشهداء       . من اشهر االنتفاضة وطريقة االستشهاد
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اغتيال استشهادي اشتباك بالسالح  مدني غير مسلح المجموع

ن تشرين اول   2000 وحتى آانون  شهداء إنتفاضة االقصى من محافظة بيت لحم  م
ثاني 2003

  

  

تقوم مؤسسة رعاية اسر الشهداء بتقديم تأمين صحي مجاني ألسرة الشهيد بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية، آما 
ويعفى . لتربية والتعليم العالي إلعفاء األسرة من الرسوم المدرسية في المدارس الحكوميةوتقوم بالتنسيق مع وزارة ا

ابن الشهيد من الرسوم الجامعية في جامعات الوطن، باإلضافة لتوفير بعض المنح الجامعية الخوة الشهداء داخل 
 العينية آالمساعدات  التموينية ألسر و يتم التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات المعنية لتقديم المساعدات.وخارج الوطن

هذا باإلضافة لوجود منح تغطي تكاليف الحج آاملة لزوجة الشهيد ووالده وان آان متوفى فلوالد الزوجة، . الشهداء
  .حيث يتم نقلهم من عمان بواسطة الجو إلى السعودية

  

آانت تقوم بدفع مبالغ ألسرة الشهيد لمرة ومن الجدير ذآره، أن العديد من الدول العربية وبعض المؤسسات العالمية 
والجدول التالي يوضح المبالغ التي توقفت وآانت تعطى ألسر الشهداء لمرة . واحدة، إال أن هذه المبالغ توقفت جميعها

.واحدة

 

  

)جميعها توقف( يوضح المبالغ التي آانت تدفع ألسرة الشهيد لمرة واحدة الجدول ):6 (

االسم المبلغ مالحظات 

الرئيس ياسر عرفات 2,000$ 2001توقفت في آل المحافظات في تشرين األول 
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المملكة العربية السعودية 5,300$ توقفت 

الجمهورية العربية العراقية 10,000$ توقفت في محافظة بيت لحم

الملكة رانية ملكة األردن توقفت  دينار500

قطر  500$ توقفت 

لخيريةالهيئة العمانية لألعمال ا 2,500$ توقفت 

الجالية العربية في شيكاغو 700$ توقفت

  

هذا باإلضافة للعناية بالمؤسسة .  أفراد6 شيكل على األقل لكل أسرة شهيد مكونة من 1600توفير مبلغ (المطلوب * 
سسة ومن الجدير ذآره أن مؤ. نفسها حيث ال يوجد بالمؤسسة جهاز حاسوب آم إن ماآثة التصوير في وضع سيء

رعاية اسر الشهداء والجرحى آانت أآثر المؤسسات تعاونا في إعطائنا المعلومات بالرغم من عدم توفر جهاز 
  .حاسوب

  

. ب  الجرحى

 ال زالوا قيد العالج 270 جريح، 2,495 أثناء انتفاضة األقصى، خلف االحتالل اإلسرائيلي  في محافظة  بيت لحم 
والجرحى هي .  منهم إصابة متوسطة فما فوق400هم في حالة إعاقة دائمة، و  من55حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، 

القضية الثانية التي تقوم مؤسسة رعاية اسر الشهداء والجرحى بالعناية بها، حيث يصرف لجرحى انتفاضة األقصى 
 شيكل 150  شيكل للمتزوج، أما جرحى االنتفاضة األولى فيصرف لهم مبلغ850 شيكل لألعزب و 600شهريا مبلغ 

هذا باإلضافة لتوفير تأمين صحي لعائلته، وإعفاء .  شهريا600باستثناء حاالت الشلل النصفي فيصرف لهم مبلغ 
  .الجريح  من الرسوم المدرسية إن آان طالبا

  

. ج  االسرى الفلسطينيون من محافظة بيت لحم

فكانت المعتقالت االسرائيلة تحرم . د ملحوظمنذ اندالع االنتفاضة واعداد االسرى في السجون االسرائيلية في تزاي
اما بعد اندالع .  اسير300 إنسان فلسطيني من حريتهم قبل اندالع االنتفاضة حيث آان نصيب بيت لحم  1700

 577تم زج ما يقارب .  فلسطيني في سجون االحتالل9000االنتفاضة وحتى تاريخ اعداد هذا التقرير، يقبع اآثر من 
يوضح الجدول التالي اعداد االسرى في .بيت لحم في سجون االحتالل خالل االنتفاضة الفلسطينيةاسير من محافظة 

  .سجون االحتالل وانواع التوقيف
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االسرى في سجون االحتالل وانواع التوقيف  2002 من محافظة بيت لحم وحتى نهاية عام  أعداد ): 7(جدول 

نوع التوقيف عدد 
االسرى

مالحظات

اداري  112 تيتم اصدار الئحة اتهام او محاآمته تحت حجة ملف سريال 

تحقيق  يستعمل التعذيب من عملية الشبح والعزل في الزنازين لمدة طويلة وعادة   122
بما تمدد فترة السجن تحت اسبا

  
 سرية ايضا

موقوف وشيك 
مفتوح

147   

قضية  1   

مدني 1   

موقوفة 3   

غير ذلك 191    

مجموع ما تم 
اعتقاله

577   

افرج عنه 131  شهور6 و 3افرج عن معظمهم بعد سجن معظمهم فترات ما بين ال 

مجموع ما تبقى في 
السجون

644   

مجموع ما يعاني 
من امراض

27   منهم جرحى البقية لديهم امراض مثل السرطان والحصوة وضيق 9
التنفس والسحايا والصرع والسكري وقرحة المعدة

  

.عظم االسرى موقوفين بوجه غير قانوني حيث لمم يتم اصدار تهم بحقهم او تقديمهم للمحاآمةمما سبق نالحظ ان م

لجنة الطورائ الوطنية واالسالمية ومعالجة االزمات.13 

  لجنة الطوارئ الوطنية واإلسالمية. أ

تياحات االولى بقصر تعرضت محافظة بيت لحم للعديد من االجتياحات االسرائيلية خالل فترة االنتفاضة، اتسمت االج
مدتها الزمنية وتميزت بالتصدي الشعبي من خالل المقاومة الباسلة والتصدي العالمي من خالل االحتجاج ومطالبة 

 49



          

)أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية                                               
   ، شارع الكاريتاس860ب .                       ص

  لحم ، فلسطين                       بيت 
  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

 ساعة لمدينة بيت جاال آما في االحتياح الثاني 24لذي دام ل
من ثم تعرضت المخيمات الفلسطينية في محافظة بيت لحم لهجمة شرسة من قوات و.  ساعة48للمدينة الذي دام 

 يوما، حيث آان هذا االجتياح ضمن خطة ممنهجة الستهداف المخيمات واضعاف المقاومة تمهيدا 15االحتالل دامت 
منع التجوال تحت ثم تعاقبت االجتياحات و.  يوما وعرف في باسم اجتياح آنيسة المهد40للعدوان االآبر الذي دام 

ذرائع واهية يختلقها االحتالل االسرائيلي لتدمير مقومات الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية وتدمير مؤسسات السلطة 
  .الضعافها او حتى انهاءها

  

، شكلت لجنة الطوارئ 2000 بعد اجتماع  معظم مؤسسات المحافظة وقواها الوطنية في بداية تشرين االول من عام 
اهتمت اللجنة في البدء بتنظيم .  واالسالمية آجسم يمثل القوى السياسية لترسيخ الوحدة الوطنية على االرضالوطنية

وبدأت اللجنة باصدار بياناتها باسماء الشهداء لدعوة . جنازات الشهداء والمسيرات الشعبية وفعاليات االنتفاضة
يقظة والجاهزية، واستنهاض الهمم وتعزيز الجماهير للمشارآة في فعاليات االنتفاضة، واعالن حالة ال

وآان هناك دعوات صريحة للعمالء واالشاعات وتعزيز تالحم القوى السياسية للمقاومين .الصمودوالتكافل االجتماعي
واثناء فترة اجتياح المخيمات ولدت . مع االجهزة االمنية من جهة ومع االخالي من جهة اخرى  في مواجهة العدوان

سم يهتم  وبرعى شؤون ذوي المقاومين، من توفير مواد تموينية السرهم او للمقاومين انفسهم عبر ضرورة وجود ج
.  اللجان الشعبية وبعض المؤسسات االهلية ذات العالقة

  

وال بد من . عملت لجنة الطوارئ الوطنية واالسالمية على تحسين الوضع الفلسطيني الداخلي وتعزيز وحدته وصموده
د اسعد من قرية ارطاس، واعتقال الشيخ عبد المجيد منه تم اغتيال احد اعضاء اللجنة وهو الشهيد احاالشارة هنا ا

  .عطا من مخيم الدهيشة، وعدم تمكن جزء اخر من االعضاء من الظهور العتبارات امنية

  

ة من عدم االلتزام ولقد ادى غياب وجود جسم مرآزي يمثل المحافظة والقوى السياسية واالجهزة االمنية،الى خلق حال
آما ان تضارب سياسات االجهزة االمنية الفلسطينية لعدم وجود قيادة مرآزية لها، وعدم . في صفوف بعض المقاومين

وجود موقف واحد تسير عليه خلق بعض التجاوزات التي انعكست سلبا على المجتمع الفلسطيني في محافظة بيت 
السروقة،وظاهرة االستقواء واالبتزاز وتدفيع الخاوات، واالساءة لبعض ومن هذه التجاوزات سياقة السيارات .  لحم

المواطنين، واجتهاد البعض في اجراء محاآمات ميدانية لتصفية بعض المشتبه بتعاونهم مع االحتاللولقد ادى هذا الى 
انعكست بتناقص خلق حالة من الفوضى وغياب سيادة القانون، مما ادى الى وجود فجوة بين األهالي والمقاومين 

األعداد الجماهيرية المشارآة في فعاليات االنتفاضة حتى في جنازات الشهداء التي آانت تعد عشرات االالف من 
وال بد من االشارة هنا الى ان الفوضى في استخدام السالح اظهرت للعالم ان ما . المشارآين في بداية االنتفاضة

  .  بين جيشيين وليش مقاومة شعب لمحتلهيحصل في االراضي الفلسطينية انما هو حرب

  

 لعبت المساعدات الخارجية عينية آانت او مالية دورا يتناقض مع الهدف الوطني والحقيقي لصمود الشعب 
ولكثرة االطراف المهتمة . الفلسطيني، نتيجة انعدام وجود جسم مرآزي شعبي ووطني لالشراف على هذه المساعدات
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   حاولت لجنة الطوارئ مخاطبة اهالي المحافظة بضرورة سيادة القانون، وااللتزام بعدم اطالق النار من المناطق 
ضرر على األهالي، باالضافة للعديد من االمور االجتماعية التي تعزز صمود المأهولة بالسكان لما في ذلك من 

ومقاومة الشعب الفلسطيني، اال ان الكثير من التجاوزات قد حصلت بسبب عدم االلزام في قرارات اللجنة النها تمثل 
  .الجانب السياسي للقوى الوطنية وليس لالجنحة العسكرية

  

 آان من الواجب اعادة النظر 2001 ايلول 11لمحلي والدولي خاصة بعد احداث ومع تطور االوضاع على الصعيد ا
في عسكرة االنتفاضة الفلسطينية ، وضرورة بلورة قيادة وطنية على مستوى الوطن بموقف سياسي محدد تلتقي عليه 

فات في فأصبح آل فصيل يعمل لوحده، وذهبت النداءات التي اصدرها الرئيس ياسر عر. آل القوى السياسية
فانعكس مفهوم النضال الفلسطيني سلبا ليصبح وفق موازين القوى الدولية ارهابا، وعزز من .  سدى16/12/2001

، وخلقت نوع من التالقي السياسي "العمليات االستشهادية"هذه النظرة العمليات التي تستهدف المدنيين االسرائيليين 
ولم يعد لها أي دور حقيقي , ة الطوارئ الوطنية واالسالميةومع مرور الوقت انحصر دور لجن. بين شارون وبوش

  .على مستوى المحافظة

  

  .لجنة الطوارئ ولجان التعويضات

  

لقد ادت االحتياجات المتكررة امحافظة بيت لحم الى احداث ارباك شامل في آافة الماحي الحياتيةفي المحافظة وفي 
رد الفعل والقيام باجراءات طوارئ لمعالجة االزمات حيث تم تشكيل البداية تم التعامل مع االوضاع الجديدة بطريقة 

لجان طوارئ في المناطق المختلفة وعهد لها مهمة تلبية احتياجات المواطنين المختلفة آما تم تشكيل لجنه للتعويظات 
جان اتصف بغياب لمتابعة قضايا المواطنين الذين دمرت مساآنهم وممتلكاتهم غير انه يمكن القول بان عمل هذه الل

التنسيق والعمل المؤسساتي االمر الذي ادى الي عدم فعاليتها وقدرتها على التعامل مع االحتياجات المتزايدة 
  .للمواطنين

  

بادر محافظ بيت لحم بتشكيل لجنة معالجة االزمات تضم في صفوفها المؤسسات الرسمية واالهلية , امام هذه الوقائع
  .2002 هذه اللجنة عملها في شباط والفعاليات الوطنية وبدات

  

 وخاصة أن المحافظة آانت مغيبة لفترة طويلة،  وتعاني من العجز والخمول -مع قدوم المحافظ الجديد إلى المنطقة
 انتعاشَا ملحوظَا يدرآه الفرد للوهلة األولي وان آانت الفترة التي عين بها شهدت تصعيدَا واضحَا -وعدم الكفاءة
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فبداية تم العمل على تنظيم البيت الداخلي من ناحية التخصصات واألقسام للشؤون المختلفة إضافة إلى تفعيل دور 
لفعلي عالوة على التعاون مع المؤسسات األخرى إن آانت حكومية أو غير حكومية إنما المؤسسة وتجسيدها بشكلها ا

يكفي أن تكون فاعلة بشكل إيجابي في توجهها إلى المجتمع واألفراد من حيث المساعدات أو الخدمات التي تقدمها، 
ي لهذه المحافظة سواَء إضافة إلى أن لألفراد دور هام من حيث أن المحافظ الجديد ارتأى تشكيل جسم استشار

للجوانب االقتصادية من الخبراء والمتخصصين من آافة القطاعات للنهوض باحتياجات هذه المنطقة ولمخاطبة 
الجهات المانحة من  حيث توفير المعلومات واإلحصائيات الالزمة لدعم القطاع االقتصادي والخدمات والمؤسسات 

  .بنية التحتيةمن حيث توفير فرص العمل واعادة تأهيل ال

 قامت الحكومة االيطالية عبر مكتبها في 11/2001ومن ناحية أخرى وبعد وصول المحافظ بفترة قليلة في شهر 
 000القدس باالتصال بالمحافظة معبرين عن رغبتهم بتقديم المساعدة العاجلة بسبب الظروف بتوفير منحة مالية بقيمة 

البنية التحتية ، المستشفيات وتزويدها سواء باالدوية أو االجهزة لتصرف لتصرف في عدة مجاالت منها  $ 5 000
الضرورية مثل أجهزة غسيل الكلى وغيره، بناء القدرات عن طريق توفير برامج تأهيلية للعمال العاطلين عن العمل 

باالضافة الى وقطاع السياحة باالضافة الى القطاع النسوي، المخيمات، المؤسسات التي تقدم المساعدات االنسانية 
ومن هنا جاء دور اللجنة االقتصادية . مساعدة االفراد اللذين تأثرت منازلهم نتيجة االجتياح وعناوين أخرى آثيرة

العليا للمحافظة والتي شكلها المحافظ من المتخصصين آما ذآر انفا لدراسة االحتياجات للمشاريع واالولويات ليقدم 
  .حتياجاتها للحكومة االيطالية والى أي جهة أخرى ترغب في تقديم المساعدةفيما بعد ملف آامل عن المحافظة وا

وعلى صعيد اخر وبعد انتهاء أزمة آنيسة المهد قامت المحافظة ولجنة الطوارئ وبعد التصاالت التي تمت مع مكتب 
NDIرشة عمل للجنة  المعهد الديمقراطي الوطني في الواليات المتحدة ممثال بمكتبهم في القدس باقتراح عمل و

الطوارئ لتعزيز دورها واآساب أفرادها الخبرة ، حيث عقدة هذه الورشة ومن ضمن المحاضرين آان رئيس بلدية 
سان فرانسيسكو الذي خاض أزمة الزلزال الكبير أثناء فترة واليته باالضافة الى محاضرين اخرين من المعهد، 

امت بها لجنة الطوارئ والمحافظ وال ننسى أن نذآر هنا بان وخالل النقاش تم تبادل الخبرات واالعمال التي ق
المشارآين شملوا آافة القطاعات بالمحافظة من أجهزة أمنية ومؤسسات خدماتية ومتطوعين لالستفادة من أآبر قدر 

  .من الكفاءات لتفعيلهم فيم بعد في عمل لجنة الطوارئ

  

ان من الضروري إيجاد جسم من الكفاءات والخدمات المحلية ومن جهة أخرى ويتوالى األحداث اليومية لالنتفاضة آ
من القطاعين الخاص والحكومي والشخصيات الوطنية مما عرف فيما بعد بلجنة معالجة األزمات التي انبثقت عنها 

  .لجنة الطوارئ والفئة التي عملت على أرض الواقع غير اللجنة التنسيقية االستشارية ويرأسها المحافظ شخصيا

  

  :ن األعمال التي قامت بها لجنة الطوارئوم
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.متابعة قضايا الحياة اليومية من تطورات سياسية واجتماعية على الصعيد المحلي نتيجة الحصار واالجتياح  1. 
تأمين احتياجات المواطنين الطارئة حيث آانت في البداية أدوية لألمراض المزمنة وحليب األطفال وصلت  .2

رب الداخل ومن بعض المؤسسات األجنبية ومن ثم اتسعت الدائرة إلى توزيع من التبرعات من االخوة في ع
 المؤن والطرود الغذائية نتيجة االجتياحات المتكررة وطول مدة اإلغالق

.متابعة القضايا العاجلة للمواطنين من تنقالت من والى المستشفيات  3. 
.أمور االعتقاالت  4. 

.االستشهاد  5. 
هدم البيوت  6. 

دولية مثل الصليب األحمر لتسهيل أمور الحرآة ومتابعة قضايا اعتقال األطفال التنسيق مع الهيئات ال .7
 .باإلضافة إلى تسهيل أمور توزيع األدوية والمؤن لسهولة الحرآة

.مخاطبة الجهات األجنبية من قناصل ومؤسسات وغيرها ممن قدموا المساعدات من ادوية ومؤن وغيرها  8. 
طنين ممن يحتاج إلى السفر إلى خارج البالد أو القدوم بتقديم التنسيق محاولة المساعدة في تسهيل حياة الموا .9

 .المالئم عن طريق االرتباط المدني والمعابر وغيره
.تأمين احتياجات األجهزة األمنية ممن فقدوا مكان إقامتهم نتيجة قصفها من ناحية الملبس والمأآل  10. 

ثير نتيجة اإلغالق عبر التنسيق مع المؤسسات تأمين احتياجات المستشفيات ودور العجزة ممن عانوا الك .11
 .المعنية بهذه الفئة وغيرها

التنسيق مع التربية التعليم والمدارس بخصوص تنظيم أوقات الدوام واستغالل فترات رفع التجول     إضافة  .12
 .إلى محاولة تسهيل تقديم امتحانات الثانوية العامة والمحافظة على الهدوء بالقاعات

الرئاسة في رام اهللا بشكل يومي في آل المستجدات للتشاور وأحذ التعليمات هذا عدا عن مخاطبة مقر  .13
 .الوزارات األخرى

مخاطبة الجمهور بشكل يومي صباحَا وأحيانا مساءَا حول آخر التطورات واالتصاالت والتعليمات  .14
 .الضرورية ألخذ الحيطة والحذر أو من ناحية توجيه المواطنين حول أمر معين

نسيق مع مختلف العيادات الطبية الخاصة والحكومية ومحاولة تنظيم عمل سيارات اإلسعاف والدفاع الت .15
 .المدني وتأمين احتياجاتهم قدر المستطاع

محاولة التنسيق مع البلديات والهيئات المحلية باستصدار تصاريح خاصة عبر االرتباط المدني لتسيير  .16
تراآمها مما سيزيد الوضع الصحي سوَء ،  ونجح هذا التوجه إلى سيارات نقل النفايات من المحافظة ومنع 

وفي بعض األحيان عانت من صعوبة . حد ما جيد لوال بعض السلبية من بعض المسؤولين في البلديات
 .بسبب عدم تجاوب آافة الجهات بنفس الطريقة والدرجة

 بيوت لهم أو في الفنادق لحين توفير توفير السكن للعائالت التي قصفت بيوتها وأصبحت بال مأوى باستئجار .17
سكن مالئم وابعد من ذلك العمل على إصالح البيوت إن آان الخراب بسيطَا إلرجاع العائلة إليه والمساعدة 
في إعادة تأهيله بوسائل المعيشة المناسبة عبر التعاون مع وزارة األشغال أو الشؤون االجتماعية أو عبر 

 .انحةالهيئات الدولية والجهات الم
  

  

وبشكل عام نستطيع القول هنا بأن لجنة الطوارئ ولجنة معالجة األزمة أدت دور آبير وحافل باإلنجازات ولكن ال 
أستطيع القول بأنها مثالية وخالية من الصعوبات ولكن ضمن اإلمكانيات المتاحة وصعوبة الحرآة والتنقل بسبب منع 

. أن يحتذى بها والعمل على تطويرهاالتجول تعتبرها انحاز جيد وظاهرة مشرفة جدير  
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ومن ناحية أخرى عانت هذه اللجنة من صعوبات وقلة التنسيق مع بعض المسؤولين اللذين اعتبروا أنفسهم غير 
ملزمين بأخذ تعليمات من لجنة طوارئ وان آان يترأسها المحافظ،  وفضلوا في بعض األحيان العمل على انفراد 

 وتقسيم العمل بل أن بعضَا منهم خلص إلى نتيجة بأن السلطة وانتهت فلماذا التعب وبجهد واحد بدال من التعاون
  .والعمل ومن األفضل الجلوس بالبيت للتفرج على ما يحدث

آما برزت العديد من القيادات الشابة والمتحمسة للعمل واألداء إضافة إلى التطوع للعمل من اجل المصلحة العامة 
مؤسسات غير حكومية استجابت لنداء المحافظ ولجنة الطوارئ وفضلت العمل على سواء على مستوى أفراد أو 

  .السلبية واخذ جانب الحياد

ومن هنا نخلص إلى نتيجة مفادها بأن اإلنجاز والنجاح آان سيكون مضاعفَا وأشمل لو تضاعفت جهود الجميع وأشير 
لبيَا من لجنة الطوارئ حيث فضلت السلبية وعدم هنا إلى لجنة الطوارئ الوطنية واإلسالمية التي آانت موقفها س

التعاون بل في آثير من األحيان آان دورها توجيه النقد وتأليب الرأي العام على المحافظة ولجنة الطوارئ وخلق 
  .إشكاليات آان الجميع في غنى عنها

زمة ولم يتوجهوا إلى الشعب إضافة إلى أن  بعض النواب آان لهم موقف سلبي حتى انهم لم يقدموا شيء في وقت األ
  .في حين أن الناس آانوا ينتظرون شيئَا اآبر من ذلك منهم

  

  

  محافظة بيت لحم والمستقبل 

  

هذا العرض الشامل لواقع محافظة بيت لحم فانه من الضرورى تشخيص معالم هذه المحافظة وما تواجهه من  بعد
  :تحديات

     

  

ا مميزا بسبب قربها من القدس و حزام المستوطنات اإلسرائيلية  تتبوأ محافظة بيت لحم موقعا إستراتيجي .1
المحيطة بالمحافظة وعليه فقد تعرضت جيلو وأبو غنيم وأفرات وحتى تقوع لنيران المسلحين الفلسطينيين آما 
تعرضت بيت لحم وبيت ساحور وبيت جاال وعايدة و الدوحة والخضر لقصف إسرائيلي أدى إلى خسائر مادية 

الفدائية داخل إسرائيل   .انطلقت من محافظة بيت لحمائلة آما أن العديد من العمليات وبشرية ه
في الشهور اآلولى لالنتفاضة آانت محافظة بيت لحم مسرحا لتبادل إطالق النار بين المسلحين الفلسطينين  .2

افظة ولقاءات خطابية وجيش االحتالل واقتصرت الفعاليات الجماهيرية في المحافظة على تشيع جثامين شهداء المح
نظمتها لجنة الطوارئ الوطنية و اإلسالمية بهدف شحذ الهمم والتعبئة الجماهيرية غير أن أعداد المشارآين بدأت 

  .بالتناقص التدريجي ألسباب ليست خفية على أحد
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آانت محافظة بيت لحم أول محافظة يقوم فيها جيش االحتالل بممارسة عملية االغتيال ضد المسلحين  .3
 وتوالت هذة العمليات الحقا وسقط خاللها العديد من ابناء وبنات هذه 2000الفلسطينيين وذلك في شهر تشرين الثاني 

  .المحافضة
شهد العام األول من االنتفاضة تناميا واضحا في المظاهر العسكرية لفصائل المقاومة الوطنية واإلسالمية  .4

  .لورت في غالبيتها على أسس جغرافية ومجتمعاتية وفصائلهوفي نفس الوقت فإن هذه المجموعات العسكرية تب
آان موقف القيادة الفلسطينية تجاه المجموعات العسكرية في البداية موقفا ضبابيا، حيث شهدت عواصم  .5

العربية تحرآات شعبية واسعة داعمة للنضال الفلسطيني بحيث لم يكن باستطاعة القيادة الفلسطينية عدم مجاراة 
 ألقت بانعكاساتها على النظرة العربية والدولية تجاه العمل العسكري ولقد 2001ربي غير أن أحداث أيلولالموقف الع

أدى سقوط المدنيين اإلسرائيليين على يد العمليات التفجيرية الفلسطينية إلى تعزيز الموقف الدولي والعربي ضد 
  .خاذ موقف واضح ضدهاالعمليات العسكرية بشكل عام ومطالبة القيادة الفلسطينية بات

آان هناك غياب واضح لمحافظ بيت لحم ولوجود مرجعية في المحافظة اآلمر في العام االول من االنتفاضة  .6
الذي أدى إلى تنامي دور عدد من الجهات المتنفذة التي استباحت المحافظة حيث شهدت المحافظة اعتداءات متكررة 

ر يحة، األمر الذي أدى إلى هبه جماهيرية مطالبة بالتغيعلى المواطنين من قبل بعض المجموعات المسل
 القيادة الفلسطينية بتعيين محافظ جديد وإجراء تغيرات في آوادر أجهزة األمن الوطني والشرطة في تواستجاب

   .2001المحافظة في تشرين أول 
شراك الفعاليات  هذه التغيرات إجتياحات متالحقة لمقرات السلطة وفي نفس الوقت بدأت عملية إواكبت .7

والمؤسسات الوطنية في صناعة القرار من خالل لجنة معالجة األزمات وغيرها من اللجان التي تم تشكيلها لمواجهة 
وفي حين استطاعت المحافظة اإلضطالع بدور مميز في توفير الخدمات المجتمعية الطارئة من . التحديات الجديدة

لتفاعل المؤسساتي اإليجابي إال أن التنسيق والتعاون بين المؤسسات خالل االلتفاف المتنامي حول المحافظة وا
واالجهزة المختلفة لم يرتقي إلى المستوى المطلوب بسبب التداخالت في الصالحيات والمسؤليات وعدم وجود اطار 

صية والمصالح الشخواضح للعمل المؤسساتي  . والرغبة في إبقاء الوضع على حاله والمحافظة على مراآز القوى
وبدأت عملية االستقطاب بين أطراف آثيرة في المحافظة لحماية مصالحها وتوالى سجال الرسائل مع القيادة 

إن استمرار هذا الوضع ال شك سيعكس سلبا على المنجزات التي تم . الفلسطينية واستصدار القرارات والتعينات
 . الجماهيرية الوطنية والتفافها حول المشروع الوطنيتحقيقها على األرض والتي بدأت تعطي ثمارها في إعادة اللحمة

 .من هنا تأتي أهمية التعرف على مجمل أوضاع المحافظة في محاولة لبلورة برنامج عمل مستقبلي
معالجة ازمة حصار آنيسة المهد من قبل محافظبيت لحم ومن حوله تعتبر ملحمة اسطورية اللية التعامل مع  .8

ى وتر االعتداء على المقدسات من جهه و خصوصيات العمل العسكرى الفلسطيني مخططات االحتالل والضرب عل
بكافة تناقضاته من جهه اخرى ووضع المحاصرين النفسي سواء آانوا مقاومين او رجال دين وآانت النتيجةهي نجاح 

 .حقيقي للفلسطينين وتعرية واظحة لالسرائيلين
 

 من الصمود حيث يحصل أآثر من ثلث سكان المحافظة على رغم آافة المعيقات فإن محافظة بيت لحم تمكنت )1
معونات بشكل دوري، آما أن التنسيق بين المؤسسات المقدمة للخدمات يتطور بشكل دائم، ويجري حاليًا العمل 
على وضع برنامج طوارىء استعدادًا لمواجهة الحرب المحتملة على العراق وفرض منع تجول مشدد على 

 .المحافظة
الذي بدأت محافظة بيت لحم بقطف ثمار الحالة اإليجابية التي بدأت تتبلور معالمها من خالل اللحمة في الوقت  )2

الجماهيرية والمجتمعية، فإن النزاعات داخل المحافظة بدأت في البروز من جوانب أخرى وبشكل يهدد بضرب 
ل سنتين األمر الذي بفرض على الجميع آافة اإلنجازات التي تم تحقيقها وينذر بعودة األمور إلى ما آانت عليه قب

 .االضطالع بمسؤولياتهم ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق آل مصالح فردية أو فئوية أو إقليمية
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  1889-274-(02)-972+:                        هاتف
  6966-277-(02)-972+:                        فاآس

                                 

إن تشخيص المرض هو الخطوة األولى نحو العالج وعليه فإنه يمكن تشخيص السلبيات القائمة حاليًا في 
  :المحافظة يما يلي

.ة في العمل المؤسساتي وعدم الرغبة في العمل آفريق في مواجهة التحدياتتنامي ظاهرة االنفرادي  1( 
التداخل في العمل الوظيفي بين المؤسسات الحكومية وعدم وجود مهام وصالحيات واضحة وعدم تقبل  )2

 .وحدانية المرجعية واحترام التخصصية الوظيفية
 وآبيرة وتجاوز المرجعيات واستئثار العديدين بالرجوع إلى الرئيس أبو عمار في آل صغيرة )3

 .والصالحيات والمهام
عدم وجود تنسيق واضح بين األجهزة والمؤسسات الرسمية وغياب الرؤية لدى العديد من المسؤولين  )4

للمرحلة القادمة ومتطلبات عملية اإلصالح وتبعاتها من فصل للصالحيات والمسائلة الشفافية وسيادة 
 .القانون

عمل داخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية وحرآة فتح التداخل غير المبرر في ال )5
 .بكوادرها التنظيمية ومؤسساتها

  

 وأمام -وللحقيقة فإن هناك إجماع على هذا التشخيص غير أن المشكلة تنبع في وصف العالج المناسب وااللتزام به
تتمثل في الترفع عن تسجيل المواقف وتوجيه أصابع التحديات القائمة والمستقبلية فإن الخطوة األولى المطلوبة حاليًا 

  :االتهام لهذا أو ذاك ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبار والقيام بالخطوات العملية التالية

عقد لقاء مصغر بين محافظ بيت لحم وقائد المنطقة وقائد الشرطة ليتم فيه مفاتحة صريحة معمقة لمجريات  )1
 ويليها وضع آلية تنسيق محددة المعالم للمهام والصالحيات والمتابعة ألي تجاوزات األحداث في المحافظة

 .أو خالفات
عقد لقاءات مماثلة بين محافظ بيت لحم والدوائر الحكومية وإقرار هيكلية التنسيق والتفاعل بين المؤسسات  )2

 .الرسمية واألهلية ضمن برنامج معالجة األزمات
 التشريعي إلطالعهم على ما تم التوصل إليه ومطالبتهم باالضطالع عقد لقاءات مع أعضاء المجلس )3

 .بمسؤولياتهم في عملية اإلصالح والبناء المؤسساتي
.عقد لقاءات مع ممثلي الفصائل والقوى المختلفة إلقرار برنامج عمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة  4( 

شدة المواطنين في المحافظة بإسناد البرنامج عرض نتائج مجمل اللقاءات على آافة شرائح المجتمع ومنا )5
 .الوطني المقرر دعمه
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