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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية
  .لتمويلها هذا المشروع) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس       ولينالمسؤ آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى  وزارات، والبل الفلسطينيين في ال

ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ
  . اناتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البي

  
ذا          ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع أريج أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عمل

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

املة عن التجمعات السكانية في محافظة         ى معلومات ش ا   هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل أريح
ة       ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس اج ق  أريح دف توثي به

ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
يم اال    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "حتياجات التطويري ذه معه ذي ينف ، ال

  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج( القدس –التطبيقية
  

روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل
ة           الطبيعية، والبشرية، وا  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي لبيئي

ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت
ادية واالجتماعي      ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي  والخط تقرة ف ر المس ة غي

  .المنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة التجمعات السكانية في محافظة       ا يمكن االطالع على جميع أدل ع       أريح ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ب
  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  قرية فصايلدليل 
  
  

  لفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ا
  

المسافة ( منها آم هوائي 18.5لى بعد ع أريحامدينة  شمال ، وتقعأريحامحافظة  قرىهي إحدى  ،فصايل قرية
، ومن الجفتلك قرية الشمالومن  ،نهر األردن يحدها من الشرق .)أريحاومرآز مدينة  قريةال مرآزاألفقية بين 

 – وحدة نظم المعلومات الجغرافية( بلدة العوجاومن الجنوب  ،)من محافظة رام اهللا والبيرة(قرية المغير  الغرب
  .)1الخريطة رقم  أنظر( )2010أريج، 

  
 فصايل قرية وحدود موقع: 1 خريطة

  
  2011أريج،  -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
ا حوالي        مستوى تحت مترا  281على ارتفاع  فصايل قريةتقع  دل السنوي لألمطار فيه غ المع سطح البحر، ويبل
ى  ملم، أما معدل درجات الحرارة فيص    239 بية حوالي         23ل إل ة النس دل الرطوب غ مع ة، ويبل  %49درجة مئوي

   ).2011أريج،  – نظم المعلومات الجغرافية وحدة(
  

نهم م    أعضاء 7يتكون المجلس الحالي من و .م 1994عام  فصايل قروي  تم تأسيس مجلس م تعيي ل السلطة   ت ن قب
م يوجد مقر  .الوطنية الفلسطينية ك  وهو  دائ ات     يمال و، للمجلس  مل يارة لجمع النفاي ك المجلس س روي  مجلس  ( تل ق

  ).2011، فصايل
   

  : قوم بها، ما يليي الذي القروي مجلسومن مسؤوليات ال
 شبكة مياه الشرب وصيانتها ترآيب. 
  آهرباءشبكة تمديد. 
  ،الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية وتأهيلجمع النفايات. 
 دراساتإعداد مشاريع و تنفيذ.  
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  نبذة تاريخية
  

ول األصيلة      يعود سبب  ى الخي ذا اإلسم نسبة إل ذ         )األصايل ( تسمية القرية به ة من ذه القري ى في ه ي آانت ترب الت
ين  فصايل قرية ويعود أصل سكان  .م 1948ويعود تاريخ إنشاء التجمع إلى ما قبل عام . القدم إلى فلسطينيين الجئ

، نزح العديد من 1967وبعد حرب عام . حيث أقاموا هناك مخيما، 1948من داخل الخط األخضر بعد حرب عام 
ى األردن ين إل ي األص  . الالجئ م ف اليين فه كان الح بة للس ا بالنس يم   لأم كنوا المخ ام س اة أغن س (رع روي  مجل ق

   ).1صورة رقم الأنظر ( )2011، فصايل
  

 فصايل قرية من منظر: 1 صورة

  
  

  ية واألثريةاألماآن الدين
  

ة أما بالنسبة لألماآن األثرية في ا. فصايلمسجد ، ومسجد خالد بن الوليد: ن هماامسجدفصايل قرية يوجد في   لقري
ه   لالستغالل السياحي ب غير مؤهل ووه ،فصايلنبع سمى يفيوجد نبع ماء قديم   مجلس  (سبب سيطرة االحتالل علي

   .)2أنظر الخريطة رقم ( )2011، فصايلقروي 
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 فصايل قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

  
  2011أريج،  -  وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 
ن   1,029بلغ  فصايل قرية ذآور، و    516هم نسمة، م اث،     513نسمة من ال غ عدد األسر    نسمة من اإلن  190ويبل

  .وحدة 202أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ة في   أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ة أن توزيع الفئات العمري ام   فصايل  قري ا   2007لع ان آم ، آ
ضمن  % 1.5عاما، و 64 -15ضمن الفئة العمرية % 46.1عاما،  15قل من ضمن الفئة العمرية أ% 52.5: يلي

ة أن نسبة الذآور لإلناث في ال آما أظهرت البيانات. عاما فما فوق 65الفئة العمرية  ، أي 100:  100.6، هي  قري
  %.49.9، ونسبة اإلناث %50.1أن نسبة الذآور 

  

 العائالت
  

ائالت، من    فصايل قريةيتألف سكان  ا من عدة ع ة : ه امرة  عائل ة  و، التع ة  و، السوارعة عائل ايدة عائل ة و، الرش  عائل
  ).2011، فصايلقروي  مجلس ( ةوعائلة الكعابن ،ةالشاليف
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  الهجرة 
  

  .2000عائلة هجرت القرية منذ بداية انتفاضة األقصى عام  20قروي فصايل، فإن حسب مجلس 
  

  قطاع التعليم
  

ومن %. 52.2منها ، وقد شكلت نسبة اإلناث %21، حوالي 2007عام  فصايل قريةسكان بلغت نسبة األمية لدى 
اك      ان هن ين، آ ة،    % 34.3مجموع السكان المتعلم راءة والكتاب ة،    % 27.1يستطيعون الق تهم االبتدائي وا دراس انه

ا % 0.5انهوا دراستهم الثانوية، و% 5.6انهوا دراستهم اإلعدادية، % 11.3 م   . انهوا دراستهم العلي ، 1الجدول رق
  .2007، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام فصايل قريةيبين المستوى التعليمي في 

  
 2007 العلمي، والتحصيل الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( فصايل قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

 ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 

 اليع
دآتوراةماجستير

غير 
مبين

المجموع

 330 1 - - - 1 1 23 31 95 114 64 ذآور
 309 1 - - - - 1 13 41 78 105 70 إناث

 639 2 - - - 1 2 36 72 173 219 134المجموع
  .ية، النتائج النهائ2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
، فيوجد في   2010/2011في العام الدراسي  فصايل قرية  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في 

ت ة مدرس ديرهما ، نان مختلطتان حكوميتاالقري طينيةت الي الفلس يم الع ة والتعل اض . وزارة التربي ة ري د أي ال يوج
  . )2انظر الجدول رقم ) (2011أريحا،مديرية التربية والتعليم، (لألطفال 

  
 2010/2011 الدراسي لعامل المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب فصايل  قرية في المدارس توزيع: 2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  سم المدرسةا

  مختلطة  حكومية فصايل الثانوية المختلطةمدرسة 
  مختلطة  ةحكومي األساسيةخالد بن الوليد مدرسة 

  .2011مديرية التربية والتعليم، : المصدر
  

ة  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في    ين      377صفا، وعدد الطالب     19فصايل  قري ة، وعدد المعلم ا وطالب  31طالب
م      ). 2011، أريحامديرية التربية والتعليم، (معلما ومعلمة  دل عدد الطالب لكل معل وتجدر اإلشارة هنا إلى أن مع
   .طالبا وطالبة في آل صف 20طالبا وطالبة، وتبلغ الكثافة الصفية  12يبلغ فصايل  قرية في مدارس

  
، مثل مدرسة المدارس لمضايقات قوات االحتالل ، أهمها تعرضالمشاآلمن  العديديواجه قطاع التعليم في القرية 

  .)2011قروي فصايل،  مجلس( لقريةباإلضافة إلى عدم توفر الفرع العلمي في مدارس ا ،خالد بن الوليد
  

  قطاع الصحة
  

إن     . عيادة طبيب عام حكومية فصايل قريةيوجد في  ة، ف ة في القري وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية المطلوب
ون ا  المرضى يتوجه ة أريح ي مدين ودة ف ق الصحية الموج ى المراف والي  إل ة بح ن القري د ع ي تبع م 20، والت . آ

  ).2011، فصايلقروي مجلس (
  
  : والعقبات، أهمها الكثير من المشاآل فصايل قرية ه قطاع الصحة فييواج 

  عدم توفر مختبر طبي في القرية. 
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 عدم وجود طبيب مناوب باستمرار. 
 عدم وجود سيارة إسعاف. 

 

  األنشطة االقتصادية
  

ة يعتمد االقتصاد في   ى   فصايل  قري ة   % 80، حيث يستوعب   الزراعة قطاع  عل وى العامل روي مجلس  ( من الق  ق
 .)1نظر الشكل رقم أ( )2011، فصايل

  
داني ائج المسح المي د أظهرت نت ذي  وق د أجراه ال ي معه ج ف امأري ةبهدف  2011 ع ق الدراسة الحالي أن  ،تحقي ب

  :، ما يليفصايل قريةحسب النشاط االقتصادي في  توزيع األيدي العاملة
  دي العاملةمن األي% 80قطاع الزراعة، ويشكل. 
 من األيدي العاملة% 20شكل قطاع الموظفين، وي. 

 
   فصايل قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
   2011، فصايلقروي  مجلس  :المصدر

  
 قريةصلت نسبة البطالة في وقد و .بقاالت فقط 5 القريةفي  فيوجد االقتصادية والتجارية النشاطاتمن حيث أما 
تلك  إلسرائيلية، هيا نتيجة اإلجراءات قريةجتماعية األآثر تضررا في الوقد تبين أن الفئة اال %.50إلى  ايلفص

  .)2011مجلس قروي فصايل، (قطاع الزراعة  العاملة في
 

  القوى العاملة 
  

، أن 2007 عام الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 64.6وآان هناك ). يعملون% 83.7منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 30.7هناك 

  ). 3انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 44.6من الطالب، و% 51.8منهم (نشيطين اقتصاديا 
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 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) آثرفأ سنوات 10( فصايل سكان: 3جدول 

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا 

غير 
 مبين

المجموع
 يعمل الجنس

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموعرىأخ

 330 17 126 4 - 6 - 116 187 24 1621 ذآور
 309 13 287 3 - 2 184 98 9 7 - 2 إناث

 639 30 413 7 - 8 184 214 196 31 1641المجموع
، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

             .  

  قطاع الزراعة
  

ة تبلغ مساحة   ا    46,826حوالي   فصايل  قري ا، منه ة للزراعة     26,429دونم م هي أراض قابل ا   322و ،دون دونم
  ).3خريطة رقم ال، و4انظر الجدول رقم ( أراض سكنية

  
 ) بالدونم المساحة( فصايل قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 
ت المستوطنا

والقواعد 
  العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

  مساحة األراضي الزراعية
)26,429( 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
  المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
  دائمة

3,430 44 16,362 210 29 9,312 10,438 1,139 5,540 322 46,826
  .2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر  

  
 فصايل قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
  2011أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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ة فصايلوتعت ي قري د معظم الزراعة ف ابيع م اه الين ى مي ار عل ة .واآلب ة بزراع وم أهل القري ا يق الخضروات  آم
  ).5جدول رقم الانظر (  المختلفة وأهمها الخيار والبندورة

  
 )بالدونم المساحة( فصايل قرية في ، المزروعة األراضي مساحة: 5 جدول

 موز المجموع
 نخيل

 الخضروات  حمضيات عنب
 مساحة عدد االشجار

53 0 522 8 45 0 0 
  2011أريحا،  - مديرية زراعة أريحا واألغوار : لمصدرا
  

، إلى )الجغرافية المعلوماتنظم ( أريجوأرقام  مديرية الزراعة بين أرقامالمساحات الزراعية  في الختالفا يرجع
على  استند 201)(1 الفلسطيني الجهاز المرآزي لإلحصاءميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة والالمسح  أن

وليست  ، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعليةالحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ
المناطق الحضرية والمناطق  السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و

ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبة  آتشفاف أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها
يوضح الفرق في أرقام المساحات  وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(

  .حسب أريج األآبرالزراعية 
  
ربية الماشية، مثل يقومون بتسكان قرية فصايل من % 50أما بالنسبة للثروة الحيوانية فقد بين المسح الميداني أن  

  ).6انظر الجدول رقم ( )2011، فصايلقروي مجلس ( األبقار واألغنام
  

 فصايل قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

0 0 13 7498 18 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران  *

  2011أريحا،  - يرية زراعة أريحا واألغوار مد: المصدر
  

ة في      ة ال أما من حيث الطرق الزراعي ة    3، فيوجد حوالي   قري م طرق زراعي روي  مجلس  ( آ  )2011، فصايل ق
  .)7انظر الجدول رقم (
  

 وأطوالها فصايل قرية في الزراعية الطرق حالة: 7جدول 

  )آم( الطول  القريةحالة الطرق الزراعية في 

  1  صالحة لسير المرآبات
  2  صالحة لسير الترآترات واآلالت الزراعية فقط

  0  صالحة لمرور الدواب فقط
  0  غير صالحة

  .2011 ،فصايل مجلس قروي :المصدر
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

قدم خدماتها لمختلف  جمعيات تو محليةؤسسات ، ولكن يوجد عدة مأية مؤسسات حكومية فصايلقرية يوجد في ال 
  : امنه، )2011، فصايلمجلس  قروي (دة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها،فئات المجتمع، وفي ع

   

  روي مجلس ام  تأسس :فصايلق ل ، 1994ع ن قب يم م المحل دفالحك ام بقضايا  ، به ةاالهتم  القري
 .ة، باإلضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتيوتقديم آافة الخدمات إلى سكانها

 ام  : الرياضي فصايلشباب  نادي ل   ،2003تأسس ع ادي   وزارة الرياضة والشباب،    من قب ى الن ويعن
 .والثقافية للشباب واالجتماعية باألنشطة الرياضية
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 ى  هدف المجلس القروي، ويمن قبل  ،2011تأسس عام  :مرآز نسوي فصايل ه تق المرآز إل  ديم خدمات
 .أيضا للنساء وتوفير فرص عمل ،في مجال التنمية للنساء

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة  يوجد في  ام       فصايل قري ذ ع ة من اء عام ر شرآة   1992 شبكة آهرب اء  ال، وتعتب ة كهرب رئيس    القطري المصدر ال
ة للكهرباء في   ى         . القري اء إل واجه   ة تالقري  إال أن .%90وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرب

  . قدرة المحول تغطية القرية قدم الشبكة، وعدم :بعض المشاآل في مجال الكهرباء، أهمها
  

  ).2011،فصايلمجلس قروي ( هاتفشبكة  القرية في ريتوف الآما 
  

  النقل والمواصالت
  

ة  يارات أجرة   ثالث  فصايل   يوجد في قري واطنين    س ل الم وم بنق روي  مجلس  ( تق ا بال ). 2011، فصايل ق نسبة  أم
جدول  الأنظر  (آم من الطرق الفرعية  6و ،آم من الطرق الرئيسة 3.2فيوجد في القرية  ،القريةلشبكة الطرق في 

  ).2011، فصايلقروي  مجلس () 8رقم 
  

 فصايل قرية في الطرق حالة: 8 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية
  .ه ومعبدةطرق جيد .1  3  3

  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  1.5
  .طرق غير معبدة .3  0.2  1.5

  .2011مجلس قروي فصايل، : المصدر

                        

 المياه
  

ك من خالل شرآة      ،1992عام أنشئت شبكة المياه العامة التي يتم تزويد السكان بالمياه في قرية فصايل عبر  وذل
ب     ى        ميكروت اإلسرائيلية، وتصل نس ة إل اه العام  & GVC% (100ة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المي

FAO, 2011.( تنادو ة   ااس ة والزراع ة األغذي ذه منظم ت بتنفي ذي قام روع ال ائج المش ى نت ة إل ) FAO( الدولي
انون من          ،  GVC(1(والمجموعة المدنية التطوعية اإليطالية  ذين يع زارعين ال ز ودعم الم ى تعزي ذي هدف إل وال

ا،        ظر ة فيه ة الجغرافي ى المنطق ة  فصايل عل وف معيشية صعبة في منطقة األغوار، يعتمد التزويد بالمياه في قري
ا ،وفصايل الوسطى ،فصايل الفوقا: وهي  ،حيث أن أرض فصايل مقسمة إلى عدة مناطق جغرافية . وفصايل التحت

ا في منطق    اترل 185يبلغ معدل تزويد المياه للفرد حوالي ففي منطقة فصايل التحتا  وم، أم ي  في الي ا   ت فصايل الفوق
ام       و. اليوم/ التر 62والوسطى يبلغ معدل تزويد المياه للفرد حوالي  ة فصايل ع اه المزودة لقري ة المي لقد بلغت آمي

ة فصايل ال يستهلك      . شهرال /امكعب امتر 5,538، حوالي 2011 واطن في قري ى أن الم  آل  وهنا تجدر اإلشارة إل
ة من   ى             هذه الكمي د إل اه، حيث تصل نسبة الفاق د من المي ك بسبب الفاق اه، وذل د     %35المي د عن ل الفاق ذه تمث ، وه

وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه  ،المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل
وم    التر 40لغ أما في فصايل الفوقا والوسطى يب ،لترا في اليوم 120في فصايل التحتا   ,GVC & FAO(في الي

ة     أويعتبر المعدل في فصايل الفوقا والوسطى ). 2011 ة الصحة العالمي ل منظم قل من الحد األدنى المقترح من قب
                                                 

وبدعم من  ،)UAWC(واتحاد لجان العمل الزراعي  ،)PHG(بالتعاون مع مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين المشروع  تم تنفيذ 1
  .وبتمويل من التعاون االيطالي ،سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة الفلسطينية
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غ         .لتر للفرد في اليوم 100والذي يصل إلى  اه يبل ر المكعب من المي ذآر أن سعر المت ر   /واقلش  4والجدير بال مت
  .)2011مجلس قروي فصايل، (مكعب 

  
اه في    . مياهه ألغراض زراعية موالذي يتم استخدا ،وهو نبع فصايل ،يوجد في القرية نبع واحد نقص المي ونظرًا ل

  . قرية فصايل يقوم سكان منطقة فصايل الفوقا أحيانا باستخدام مياه النبع ألغراض منزلية
  

  الصرف الصحي
  

تخدم ا  ث يس بكة للصرف الصحي حي ى ش ة فصايل إل ر قري اه  تفتق ن المي تخلص م ر االمتصاصية لل كان الحف لس
روي فصايل،    (العادمة  ة           ). 2011مجلس ق در آمي رد، تق اه للف ومي من المي ديرات االستهالك الي ى تق تنادا إل واس

رد في     . سنويا امكعب امتر 30,660مترا مكعبا، بمعنى  84حوالي المياه العادمة الناتجة يوميا  ى مستوى الف أما عل
رد  ) 84 - 28(ر معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي ، فقد قدالقرية لترا في اليوم، وذلك حسب استهالك الف
ا بواسطة صهاريج نضح              . للمياه تم تفريغه ر االمتصاصية، والتي ي ة بواسطة الحف اه العادم ع المي تم تجمي آما وي

اطق المفتوحة       ا مباشرة في المن ا إم اة    مخصصة لذلك، ومن ثم يتم التخلص منه ة المجاورة دون مراع ، أو األودي
تخلص     . للبيئة ع ال د مواق وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عند المصدر، أو عن

  .  )2011أريج،  -أبحاث المياه والبيئة  وحدة(منها، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة 
                                                                                                                                                                        

                                                                                         النفايات الصلبة                
  

ة الرسمية   " للتخطيط والتطوير إلدارة النفايات الصلبة في أريحا واألغوار مجلس الخدمات المشترك"يعتبر  الجه
، والتي تتمثل القريةتجارية والصناعية في لة عن إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين والمنشآت الؤوالمس

ا  م فرض رسوم شهرية           . حاليا بجمع النفايات والتخلص منه ة، ت ات الصلبة مكلف ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي
وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال . شهرال/ القشي 18على المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايات مقدارها 

ات الصلبة    أنها تعتبر غي  دة للنفاي ة إلدارة جي تم تحصيل سوى      ،ر آافي ذه الرسوم    % 50حيث ال ي مجلس  (من ه
  ).2011قروي فصايل، 

  
ازل  ات الناتجة عن المن ع النفاي تم جم ات الصلبة، حيث ي ة إدارة النفاي ة فصايل من خدم ع معظم سكان قري ينتف

ات موزعة         والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآياس بال ى حاوي ا إل تم نقله م ي تيكية ، ومن ث س
ة سعة    20حيث يوجد في القرية  ،في أحياء القرية ل المجلس           0.5حاوي ا من قب ك جمعه د ذل تم بع ر مكعب، لي مت

ى مكب     ترك  إل دمات المش ا مجلس الخ ي يملكه ات الت يارة النفاي طة س ا بواس بوع، ونقله ي األس رتين  ف ع م بواق
ذا المكب عن    القريةآم عن  20ة والذي يبعد حوالي عشوائي للنفايات الصلب ، حيت يتم التخلص من النفايات في ه

  ). 2011مجلس قروي فصايل، (طريق حرقها ودفنها 
  

ادل          ا يع ة م ات في القري ومي من النفاي رد الي أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة من القرية، فيبلغ معدل إنتاج الف
ادل   ،طن يوميا 0.7بحوالي آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية  آغم، وبالتالي تقدر 0.7 والتي تع

  ). 2011أريج،  -أبحاث المياه والبيئةوحدة (سنويا  اطن 263
  

  األوضاع البيئية
  

اد     قرية فصايلتعاني  ا وإيج ا، والتي    الآغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجته ول له حل
  : يمكن حصرها بما يلي

  
  أزمة المياه

  
  ع   تاستنزاف مصادر المياه الجوفية من خالل آبار شرآة ميكروت اإلسرائيلية التي رميم وتوزي حتكر حفر وت

ار الموجودة            ،المياه وبيعها رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ا حرم الفلسطينيون من حف ر من    . بينم وفي آثي
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ة            تعتمد األحيان د القري اه من شرآة ميكروت اإلسرائيلية لتزوي ى شراء المي ر عل السلطة المحلية بشكل آبي
اه  . التي تعمل على خدمتها بالمياه وتقوم الشرآة من خالل اآلبار التي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المي

ر الشرعية، حيث    الجوفية، حيث تقوم بضخ الجزء األآبر من هذه المياه لصالح المستوطنات اإلسرا  ئيلية غي
اه          ة من المي ات هائل ة األغوار آمي ج،  (يستخدم المستوطنون وخاصة في منطق ة    ). 2011أري يوجد في قري

م   8، وفصايل رقم 9وهي فصايل رقم آبار تابعة لشرآة ميكروت،  6فصايل  م   ، وفصايل 2، وفصايل رق رق
  ).2012أريج،  -يئةأبحاث المياه والب وحدة( .6، وفصايل رقم 4، وفصايل رقم 3

 ة الضخ     . ال تسمح قوات االحتالل للفلسطينيين حفر آبار زراعية جديدة أو تغيير مكانها ذلك تحدد آمي آ
 .الموجودة من اآلبار

 م   ة،تعرض سكان قرية فصايل لمضايقات وضغوط هائلة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي بهدف دفعه
اه     ى مي ن الحصول عل نعهم م ل، وم ى الرحي هاريج إل ر الص ا عب ع ونقله راء   ،النب ى ش ارهم عل وإجب

 .احتياجاتهم من شرآة ميكروت اإلسرائيلية
      ة بالسكان اطق المأهول ا للمن ار      ،تراجع مياه النبع وجفاف القنوات التي آانت تنقله ر آب ك بسبب حف وذل

 .  قريبة من النبع من قبل االحتالل اإلسرائيلي لصالح شرآة ميكروت جوفية
  

  ياه العادمةإدارة الم
  

عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة، وقيام 
بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمكنهم من 

آما أن . القريةصحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل  بمكارةتغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها، يتسبب 
آبار جمع مياه (استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 

، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعلها غير صالحة للشرب، حيث أن هذه الحفر تبنى )األمطار
ن تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح دو

آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية . لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
ون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة د

  . والصحية الناجمة عن ذلك
 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
   

بين السلطة   ،1995اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام بناء على 
ة     ،الوطنية الفلسطينية وإسرائيل يم أراضي قري ى فصايل  تم تقس اطق   إل م تصنيف مساح     ،)ج(و )ب(من ة حيث ت

ا   وهي المناطق التي ،)ب(القرية آمناطق  أراضيمن ) من مساحة القرية الكلية% 0.5(دونما  233 تخضع إداري
ذه  و، إسرائيل، بينما تخضع امنيا لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية لسيطرة  اطق الفلسطينية     ه تشكل معظم المن

ن   ة م ات  المأهول رى وبعض المخيم ديات والق اطق    . البل ي المن زون ف كان يتمرآ ة الس ذآر أن غالبي دير بال والج
نفة  ة      ،)ب(المص ة للقري احة الكلي ن المس دا م ئيلة ج بة ض كل  نس ي تش ا . والت نيف  بينم م تص ا  46,593ت دونم

ة   طرة اإلوهي المناطق التي تقع تحت السي ،)ج( آمناطق) من مساحة القرية الكلية% 99.5( ا  سرائيلية الكامل أمني
ة   اإلدارةبتصريح من   إال األشكالحيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من  ،إدارياو  المدني

رائيلية ذآر أن . اإلس دير بال اطق     والج ي من ة ف م األراضي الواقع اطق    )ج(معظ ة والمن ي األراضي الزراعي ه
  .)9جدول رقم الانظر (المفتوحة 

  
 1995 الثانية أوسلو اتفاقية على اعتمادا فصايل قرية في األراضي تصنيف: 9جدول 

 للقريةمن المساحة الكلية %  المساحة بالدونم تصنيف األراضي
 0 0 )أ( مناطق
 0.5 233 )ب(مناطق 
 99.5 46,593 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 46,826 المساحة الكلية

 2011أريج  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة  :المصدر
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   اإلسرائيليقرية فصايل و ممارسات االحتالل 
  

ادرة  م مص دونمات آالف ت ن  ال ايل م ة فص الح  قري دافلص رائيلية األه ة اإلس ا  ،المختلف توطنات  منه اء المس بن
رائيلية ة اإلس ى أراضي القري ى إضافة، عل ة شق  إل توطنات   رائيليةاإلسالطرق االلتفافي ذه المس ط ه دف رب به
  . اإلسرائيليةالمجاورة والقواعد العسكرية  باألخرى

د  ادرت فق رائيلص ا   إس نوات احتالله الل س طينية  لألراضيخ ايل    3,363الفلس ة فص ن أراضي قري ا م دونم
ة من أجل ) من المساحة الكلية للقرية% 7.2( ع مستوطنات    إقام مستوطنة   ،ومرت وهي مستوطنة    ،إسرائيلية أرب

مستوطن   500ويقطن هذه المستوطنات اليوم ما يزيد عن . ومستوطنة نيتيف هجدود ،مستوطنة بيتسائيل، جلجال
  .)10جدول رقم الانظر (إسرائيلي 

  
 فصايل قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 10 جدول

 القاطنين المستوطنينعدد 
 نةفي المستوط

المساحة المصادرة من 
  فصايلأراضي قرية 

 سم المستوطنةا التأسيسسنة 

  ومرت 1978 1,049 233

  جلجال 1970 858 172

  بيتسائيل 1981 1,242 54

 نيتف هجدود 1979 215 102

 المجموع 3,363 561
  2011أريج  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة  : المصدر

  
المزيد من مصادرة بل شهدت القرية  ،قرية فصايل عند هذا الحد ألراضي ليةاإلسرائيولم تتوقف المصادرات 

على أراضي القرية على مساحة  إسرائيليةقاعدة عسكرية  قامة، إلاإلسرائيليأراضيها خالل سنوات االحتالل 
      . في المنطقة اإلسرائيليةدونما لحماية المستوطنات  67قدرها 

  
ا صادرت  د من  إسرائيلآم افي المزي ق االلتف ة فصايل لشق الطري رائيليأراضي قري م  اإلس ق  ،90رق والطري

افي  رائيليااللتف م  اإلس توطنات  ،505رق ط المس دف رب رائيليةبه توطنات  اإلس يها بالمس ى أراض ة عل المقام
ة يكمن         . المجاورة  األخرى  اإلسرائيلية أن الخطر الحقيقي للطرق االلتفافي ا وتجدر اإلشارة ب ة يعرف بمساح   بم
ادة تكون          ) Buffer Zone(االرتداد أو  ك الطرق والتي ع داد تل ى طول امت التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي عل

   .على جانبي الشارع امتر 75
  

  الهدم والتهجير في قرية فصايل سياسة
  

ة  ب" ج"الفلسطينية الواقعة في المناطق المصنفة  والمنشآتاستهداف المنازل  اإلسرائيليةتتعمد السلطات  ا ذريع  أنه
لو  ة أوس ب اتفاقي ة حس رائيلية مطلق كرية إس ة وعس يطرة أمني ع لس ةتخض ة المؤقت ى  ،الثاني ب عل ث يترت حي

ا أيضا استصدار تصاريح خاصة من          نالفلسطينيي اء والتوسع فيه ة   اإلدارةالقاطنين فيها أو من ينوون البن المدني
اء والتوسع     اإلسرائيلية م بالبن وم  اإلسرائيلية ذآر أن السلطات  ومن الجدير بال   . تسمح له ى     تق اق عل بتضييق الخن

اطق          ة في من اء في أراضيهم الواقع راخيص بن حيث تفرض   " ج"المواطنين الفلسطينيين المتقدمين الستصدار ت
اء  حتى يتم الموافقة على استصد استيفاؤهاشروطا مرهقة يجب  عليهم راخيص بن د تأخذ شهورا     ،ار ت ا وق  وأعوام

ة عدم        ، اإلسرائيلية المدنية  اإلدارةمن رد الفي انتظار  تم رفضها بذريع تيفائه وفي معظم الحاالت ي للشروط   ااس
رخيص        ،المرهقة اإلسرائيلية ى ت ناهيك عن المبالغ الطائلة التي يدفعها المواطن الفلسطيني من أجل الحصول عل

اطق   ادة السكاني    ونظرا للحاجة الماسة    . "ج"بناء في من ة الزي أوى ومواآب اء دون  ويضطر الفلسطيني   ،ةللم ن للبن
ي عرض لمخ   . اإلسرائيلية المدنية  اإلدارةتراخيص صادرة عن  ا يل ر و  طفيم  الصادرة بحق   اإلخالء طات التهجي

  :أهالي قرية فصايل الفلسطينية
  

الي   سلمت قرية فصايل حيث    اإلسرائيلياستهدفت سلطات االحتالل  ،2009ثاني من العام الففي شهر تشرين  أه
ات بحجة عدم      قرية فصايل أوامر عسكرية لوقف العمل والبناء في العديد من البرآسات السكنية وحظائر الحيوان

ة       اإلسرائيلية العسكرية   األوامر وآانت  . 'ج'لوقوعها في منطقة مصنفة  ، الترخيص د استهدفت احد عشر عائل ق
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ة الحيوان    ى تربي ذه  و ،لكسب عيشها   اتفلسطينية في القرية معظمها تعتمد عل ود ه ى آل من    تع ود   : إل حسن محم
ايدة    ، )للحيوانات آخربرآس سكني و(حسين رشايدة  د حسين رش رآس سكني و  (سليمان محم ات  آخر ب ، )للحيوان

ات  آخرآس سكني و رب(سليمان أبو آربيش  إبراهيمعمر  ود  ، )للحيوان راهيم محم ربيش     إب و آ ليمان أب رآس  (س ب
رآس سكني و  (مان أبو آربيش سلي إبراهيممحمد ، )سكني واخر للحيوانات ات  آخر ب د جودة جدوع    ، )للحيوان خال

رآس سكني و( ات آخرب ودة جدوع ، )للحيوان د ج اتاغرفت(أحم رآس للحيوان د جودة جدوع ، )ن وب أسعد محم
ات  اغرفت (ضيف اهللا محمد جودة جدوع   ، )ن وبرآس للحيواناتاغرفت( رآس للحيوان اد ناصر موسى    ، )ن وب جه

  ). ن وبرآس للحيواناتاغرفت(وناصر موسى جودة جدوع  ،)للحيواناتن وبرآس اغرفت(جودة 
  

تالل  ا سلمت سلطات االح رائيليآم امن من شهر  اإلس ي الث ة فصايل ف الي قري ام  آذارأه بعة  ،2010من الع س
ر     األغنامعدد من حظائر  وإزالةمواطنين من قرية فصايل إخطارات بإخالء منازلهم  اء غي والبرآسات بحجة البن

لمهم      ) ج(مرخص في المناطق المصنفة ال رة أسبوعين من تس ك      اإلخطارات خالل فت وإعالن االحتالل بعض تل
  . إليهاالمناطق مناطق عسكرية مغلقة ال يسمح الدخول 

  
ام         ران من الع واطنين     اإلسرائيلي سلمت سلطات االحتالل     ،2010آذلك في التاسع من شهر حزي عددا من الم

ي      األغناممنازلهم وحظائر  بإخالءايل أوامر عسكرية تقضي الفلسطينيين في قرية فص م والبرآسات الت ة له التابع
ة   اإلدارةها دون ترخيص صادر عن ؤهذه الممتلكات تم بنا أنبحجة  ،األعالفتستخدم لتخزين   اإلسرائيلية المدني

نفة     اطق المص ي المن ا ف بب وقوعه ع  ،'ج'بس ي تق ت  والت يطرة تح رائيليةالس تهدف . ةالكامل اإلس روتس  األوام
رة  ازل فلسطينية وحظي ة من امالعسكرية ثالث ن لألغن ود لكل م ن الصفيح تع راهيم :مصنوعة م ات إب الم عبي ، س

د حددت    ةاإلسرائيلي وآانت سلطات االحتالل    . ومحمد جديع رشايدة ،أسعد رشايدة ،سالم عبيات إبراهيمعصام  ق
  . الفلسطينية في القرية تلممتلكااالهدم وإزالة  إخطاراتيذ موعًدا لتنف ،2010األول من شهر تموز من العام 

  
، آانت قرية فصايل الفوقا على موعد جديد من االنتهاآات اإلسرائيلية  ،2011وفي التاسع من شهر أيار من العام 

يم خمس عائالت   وقامت بتسل ،القرية اإلسرائيليةالمدنية  لإلدارةاقتحمت اللجنة الفرعية للتفتيش والبناء التابعة  فقد
ك   ،فلسطينية إخطارات بوقف البناء والعمل في منشآت سكنية وزراعية بسيطة مصنوعة من الصفيح والطين   وذل

ر    اء غي ة البن نفة    البحج اطق المص ي المن رخص ف ادي     ". ج"م ى الح رة حت آت المخط حاب المنش ت أص وأمهل
ة    لتصويب أوضاع تلك المنشآت  ،2011والعشرين من شهر تموز من العام  ل  'في محكم في   اإلسرائيلية ' بيت إي

ايدة    :المخطرة لكل من    المنشآتوتعود . رام اهللا د جديع الرش ايدة    ، محم د جديع الرش ود  ، سعيد محم راهيم محم  إب
داني     أجراهالمسح الذي استنادا إلى و. محمود جديع جدوع الرشايدة، واسعد محمد جديع، خربيش ق العمل المي فري

غ عدد    ،للمنطقة المنكوبة) أريج(القدس  –قيةالتطبي األبحاثمعهد من  راد بل ون  شخصا   45المتضررين   األف يقطن
  . ن أربعة برآسات زراعية وحيوانيةدخلهم مو، في أربعة منازل من الصفيح

  
ي و ام        الف ن الع ران م هر حزي ن ش ر م ع عش وم الراب ت   2011ي ذار، قام ابق إن تالل   ، ودون س ات االح جراف

رائيلي ا أآ ةاإلس ن  يرافقه ر م ايل     30ث ة فص ام قري كرية باقتح ة عس ن    ،آلي د م دمت العدي آتوه كنية  المنش الس
ا      باإلضافةوالحيوانية ومنافع أخرى في القرية، هذا  ة له ل التابع اء والكواب اتيح الكهرب زود  ، وإلى اقتالع مف ي ت  الت

ة     . يالتيار الكهربائ انقطاعاألمر الذي أدى إلى  ،وسرقتها بالكامل، هرباءالكب القرية داني لعملي وحسب المسح المي
دم      ، الهدم التي حصلت في القرية ة اله ائالت المتضررة من عملي ة   15بلغ عدد الع ردا  79(عائل نهم   ) ف  49من بي

رة         . طفال دم األخي ات اله غ مجموع األضرار الناتجة عن عملي ة للسكن   13وبل  ،حمامات  4، برآسات  10، خيم
ابخ صغيرة 10و ات . مط ود الممتلك نو تع ل م ة لك ايد :المهدم ين موسى رش ين ياس ا اهللا سالمة، حس د عط  ةآاي

ايد   ة،عبد ياسين موسى رشايد ة،رشايد ايد   ة، محمد عبد ياسين رش ايد    ة،وإسماعيل ياسين رش  ة،خضر ياسين رش
ايد ين رش د ياس ار عب زالة، نه ي غ د اهللا عل د اهللا غزال ،عيسى عب د عب زال، خال د اهللا غ د عب امر موسى  ،احم ت

 .  وطالب موسى عبيات ،طلب موسى عبيات ،سامي موسى عبيات، عماد موسى عبيات ،تعبيا
   
ام       فيو انون األول من الع ة اإلسرائيلية    2011العشرين من شهر آ ا فقاير، قامت اإلدارة المدني يارات    ه عشر س

ة  اوجرافت إسرائيليةعسكرية  ة عس     ،ن باقتحام قرية فصايل الوسطى البدوي ة منطق رة   وأعلنت القري ة لفت كرية مغلق
ا    . واستأنفت عمليات التجريف والهدم في القرية ،ساعتين ة فصايل، إال أن معظمه وتوزعت عمليات الهدم في قري

ع  ة مصنفة إسرائيليًا          ،ترآز في منطقة فصايل الوسطى تحت عدة ذرائ ة في منطق ة واقع ا أن المنشآت القائم أوله
اء من     وأن المنشآت القائمة ،'منطقة عسكرية مغلقة' ة للبن غير حائزة على التصاريح والرخص اإلسرائيلية الالزم

ة  'وآذلك بسبب أن المنشآت القائمة واقعة في منطقة مصنفة أيضا  ،اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ة أثري ، حسب  'منطق
ع  إسرائيليإدعاء ضابط  ود  . في اإلدارة المدنية اإلسرائيلية آان متواجدا في الموق ة لكل من   الم المنشآت وتع  :هدم

ات   ، )وبيت بالستيكي زراعي 2برآس سكني عدد (عمر محمد تعامرة  رآس سكني  (سامي موسى عبي اد  ، )ب عم
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رآس سكني  (أمجد عبداهللا غزال ، )برآس سكني وبرآس أغنام(موسى عبيات  ايدة    ، )ب رآس  (حسين ياسين رش ب
برآس سكني  (ياسين رشايدة   خضر، )خيمة سكنية(حسين ياسين رشايدة ، )مطبخ(حسين ياسين رشايدة ، )سكني

   .)مطبخبرآس سكني وبرآس أغنام و(وعبد ياسين رشايدة  ،)وبرآس أغنام
  

  لقرية فصايل الفلسطينية اإلسرائيليالمقترح للمخطط الهيكلي  اإلسرائيليالعرض 
   

درتها اإلدا            ي أص ة الت ات الهيكلي ملتها المخطط ي ش طينية الت رى الفلس دى الق ي إح ايل ه ة فص ة  قري رة المدني
اطق المصنفة        ة ضمن المن ا فلسطينيا واقع ة والتي      ' ج'اإلسرائيلية ألربعة عشر تجمع ة أوسلو الموقع ا التفاقي وفق

ا         . تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة ي تعرضت له أثير الضغوط الت د صدرت تحت ت وآانت هذه المخططات ق
ة برئيس   ر  إسرائيل من قبل اللجنة الرباعية الدولية ممثل ة       . ها طوني بلي ي الخاص بقري ل للمخطط الهيكل وفي تحلي

فصايل الفلسطينية ومقارنته مع الوضع الراهن للقرية تبين أن المخطط الهيكلي اإلسرائيلي المقترح جاء ليزيد من  
خطط  المساحة العمرانية المستقبلية للقرية، بينما وضع جزءا ال بأس به من المنطقة العمرانية في القرية خارج الم 

دم               ر اله ي لخط ط الهيكل ارج المخط ة خ طينية الواقع ازل الفلس ذه المن رض ه وف يع ذي س ر ال ي، األم الهيكل
والجدير بالذآر أيضا أن معظم المنازل الفلسطينية المخطرة بالهدم واإلخالء في قرية فصايل تقع داخل  .والترحيل

از   األمر الذي المخطط الهيكلي المقترح للقرية، ذه المن ل   ل أيضا لخطر  يعرض ه دم والترحي وتجدر اإلشارة   . اله
ل       د تقل ة عشر ق إلى أن المخططات الهيكلية اإلسرائيلية التي أصدرتها اإلدارة المدنية للتجمعات الفلسطينية األربع

اطق     ة ضمن المن دم والواقع ددة باله طينية المه ازل الفلس دد المن ن ع ن   ' ج'م ر م ا الكثي ي طياته ت ف ن حمل ،ولك
ة         القصور والت ة التخطيط التابع تثنت هيئ د اس ة، فق ضليل، وبما يتعلق بهيئة التخطيط الخاصة بالمخططات الهيكلي

ة عشر من         ذه التجمعات الفلسطينية األربع ا ه لإلدارة المدنية االسرئيلية المجالس المحلية الفلسطينية التي تتبع له
ة     ذه المخططات الهيكلي ا اقتصرت ا  . عملية التخطيط واإلعداد له ة      آم اطق العمراني ى المن ة عل لمخططات الهيكلي

ات   ك التجمع تقبلي لتل ي المس ع العمران اطق مخصصة للتوس ة من ى أي ارة إل ط، دون اإلش طينية فق ارت . الفلس وأث
اؤالت      ن التس د م ا العدي رائيلية حوله ة اإلس ات الهيكلي ات     أوال :المخطط ازل والمنش ة المن ير و قانوني ن مص ع

ار ي أضحت خ دةالفلسطينية الت ة الجدي دود المخططات الهيكلي او. ج ح م : ثاني ي ت ة الت اطق المفتوح وضعية المن
دار        ا وإص ا إداري يطرة عليه طينية الس ة الفلس الس المحلي تطيع المج ل تس ة، فه ات الهيكلي ى المخطط افتها إل إض

ة    هل ستبقى اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ال: ثالثاتراخيص للبناء في تلك المناطق مستقبال؟، و ة واإلداري ة التنفيذي جه
ه إسرائيل        . في تلك المناطق؟ ذي أقرت يم ال وأخيرا، فقد غفلت المخططات الهيكلية اإلسرائيلية المقترحة عن التقس

ام   لو ع ة أوس اطق   1995بموجب اتفاقي ى من طينية إل اطق الفلس يم المن ذي تضمن تقس ث أن ) ا، ب، ج (، وال حي
د ش  ة ق ة المقترح ذآورة  بعض المخططات الهيكلي ة الم اطق مصنفة ضمت االتفاقي ع ) ا، ب(ملت من ي ترج والت

  . إدارتها أصال إلى السلطة الفلسطينية
   

   فصايل قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المشاريع المنفذة
  
  .)11انظر الجدول رقم (بتنفيذ عدة مشاريع خالل خمسة سنوات الماضية  فصايل قرويمجلس  قام
  

 الماضية سنوات خمسة خالل فصايل قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  سم المشروعا

 األلمان الكاثوليك  2007  خدماتي  رياضيبناء مقر لنادي 
 JICA  2011  خدماتي  بناء مقر للمرآز النسوي
  البنك اإلسالمي  2011  تعليمي  بناء ثالث غرف صفية

  .2011، فصايل قرويمجلس  :المصدر
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 المشاريع المقترحة
     

ذ عدة مشاريع خالل األعوام           ى تنفي ة، إل دني وسكان القري تتطلع قرية فصايل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الم
ي   ة،     القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة الت دت في القري عق

ة  ج (القدس   –والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقي ة من         ). أري ة حسب األولوي ذه المشاريع مرتب ي ه ا يل وفيم
 :وجهة نظر المشارآين في الورشة

  
 .توفير مرآز صحي متكامل .1
 .حفر آبار جوفية وآبار جمع مياه منزلية .2
 .تعبيد الطرق الداخلية والفرعية .3
 .ل عامةوسائل نقتوفير  .4
 .إنشاء قاعة متعددة األغراض .5
 .إعادة تأهيل شبكة الكهرباء .6
 .إعادة تأهيل شبكة المياه .7
 .إيجاد مدخل رسمي ورئيسي للقرية .8
 .توفير تراآتور وجرافة للمجلس القروي .9

 .دعم مربي الثروة الحيوانية .10
 .إعادة تأهيل مدرسة فصايل الفوقا .11
 .توفير مشاريع تدعم الشباب .12
 .تبناء مدرسة  للبنا .13
 .إنشاء خزان مياه عام .14
 .إنشاء سور حول مقر النادي الرياضي .15
 .توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل .16
 .توفير مشاريع تنموية صغيرة .17
 .إنشاء مصنع لأللبان .18
 .توسيع المخطط الهيكلي من أجل التوسع العمراني .19
 .توفير مشاريع، آإنشاء حدائق منزلية .20
 .توفير حاويات وسيارة لنقل النفايات .21
 .رة شوارع القريةإنا .22
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   

اني  ةالتع ة    قري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  . م دول رق ين الج ات  12ويب ات واالحتياج ، األولوي
  .القروي مجلسمن وجهة نظر ال قريةلل التطويرية

  
 فصايل قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 ^آم 1.7   *  شق، أو تعبيد طرق 1
  آم 3   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
 آم 4   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
 آم 4   *  يدةترآيب شبكة مياه جد  4
  نبع فصايل   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5

   * بناء خزان مياه 6
متر  10,000
  مكعب

 آم 5   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
 آم 4   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 حاوية 50   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 يارة واحدةس      *  لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

    *  مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
 مرآز صحي   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 عيادتان   *  عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
 مختبر طبي     *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
  مرحلة أساسية   *  بناء مدارس جديدة 1
  مرحلة أساسية   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 أجهزة حاسوب   *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  دونم 300   *  استصالح أراض زراعية 1
 آبار 10   * إنشاء آبار جمع مياه 2
 ابرآس 20   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * ت بيطريةخدما  4
 طن 1500   *  أعالف وتبن للماشية 5
بيوت بالستيكية 10   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
بيوت بالستيكية 10     * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  فلحهبذور  8
     *  اشتال ومواد زراعية  9

  . آم طرق داخلية 1.5رئيسة و آم طرق 0.2 ^
.2011 ،فصايل قرويمجلس  :المصدر
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