
املوا�سالت يف فل�سطني 
مدى جناعتها ور�سا النا�س عنها

كتيب رقم )16( 
2010/2009



م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي
تعليم – عل�م – اإبداع

 info@alnayzak.org
www.alnayzak.org

للمرا�سلة �س.ب 49352 القد�س 

القد�س 

�سارع علي بن ابي طالب  رقم )9( 
هاتف 02-6285387
فاك�س 02-6263086

رام اهلل

�سارع الإر�سال – عمارة جا�سر
 الطابق الثاين

هاتف 02-2985885
فاك�س 02-2985886

غزة 

الرمال – �سارع عمر املختار
اخلام�س عمارة الأندل�س – الطابق 

تلفاك�س 08-2825282

نابل�س 

مركز بلدية نابل�س الثقايف



3

اإدارة واإ�سراف:  م. �سريين احل�سيني
                               م. حممد خرمي

حترير علمي:     م. بالل اأبو �سعر

اإ�سراف عام:       م. عارف احل�سيني

مراجعة لغوية: �سو�سن ال�سفدي

اإدارة مالية:       اأ�سامة العثمان

تن�سيق امل�سروع: م. حامت الطحان
                               م. نيفني حردان

                               م. هنادي ن�سر اهلل
                               م. اآيات عطا اهلل

                               م. ابراهيم خليل 
                               اأماين غبارية

                               ن�سال جدة



4

حمافظة القد�س:
�سحى حمي�سن.

ديار فرعون.
يارا يحيى.

حمافظة اخلليل: 
حممد ال�سو�ص.

حممود ال�سو�ص.

حمافظة نابل�س:
اأحمد عليوي.

معتز ذياب.
رفيق احلموي.

حمافظة جنني:
بتول بداد.

حمافظة طولكرم:
مالك اأبو بكر.
مالك عريان.

نورا لبدي.

حمافظة غزة:
اإميان الب�ساينة.

رمي اللداوي.
هبة اأبو عودة.

جمموعة الباحث ال�سغري يف مو�سوع املوا�سالت
منطقة القد�ص



5

اليوني�سف  - للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة 
الفل�سطينية والريا�سة  ال�سباب  وزارة 

الفل�سطينية العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الفل�سطينية والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  الطالبية  الن�ساطات  ق�سم 

الفل�سطينية واملوا�سفات  املقايي�ص  موؤ�س�سة 
– حمدي مانكو مركز بلدية نابل�ص الثقايف 

نابل�ص دارنا-  مركز 
نابل�ص اللد اخلريية-  جمعية 

نابل�ص بلدية 
الوطنية النجاح  جامعة 

والإبداع للثقافة  مركز جنني 
ال�سبابي - جنني اأمنية  مركز 

املجتمعي - جنني والتعليم  التدريب  مركز 
مركز احلاكورة - جنني

املركز املجتمعي – جمعية الهالل الأحمر/ رام اهلل
– اخلليل اإ�سعاد الطفولة  مركز 

مركز فنون الطفل - اخلليل
معهد فوزي كعو�ص - اخلليل

موؤ�س�سة رواق - القد�ص
– طولكرم لتنمية الطفل  الثقايف  املركز 

املجتمعي للتعليم  تامر  موؤ�س�سة 
– معًا مركز العمل التنموي 

ال�سيفية للمخيمات  الوطنية  اللجنة 
التغيري نحو  �سركاء  موؤ�س�سة 



6

اأريحا بلدية  مكتبة 
اأريحا بلدية 

قطاع غزة
الأزهر جامعة 

ال�سالمية اجلامعة 
– جباليا للتاأهيل  جمعية جباليا 

– بيت حانون التنموية  موؤ�س�سة غ�سان كنفاين 
والتنمية للثقافة  التغريد  جمعية 

– بيت حانون جمعية العطاء 
ال�سبابي �سارك  منتدى 

املهارات لتنمية  طموح  جمعية 
والريا�سة ال�سباب  وزارة 

العايل والتعليم  الرتبية  وزارة 
دائرة التعليم - الأونروا

كلية تدريب غزة - الأونروا
الثقافية - بلدية غزة املراكز 

املهند�سني - غزة نقابة 
لل�سباب الثقايف  املنتدى  جمعية 

"اأ�سد" الفل�سطيني  الدميقراطي  ال�سباب  احتاد 
البال�ستيكية ال�سناعات  احتاد 

الورق احتاد �سناعة 
املالب�ص �سناعة  احتاد 

خمترب الأغذية - جامعة الأزهر بغزة
�سمال غزة ال�سلبة- حمافظة  النفايات  اإدارة 



7

كلمة النيزك ...........................................................................................

كلمة اليوني�سف ........................................................................................

الباحث ال�سغري... الطالئع يبادرون ويبحثون ............................................................

ملاذا هذه الأبحاث؟ .....................................................................................

منهجية البحث .........................................................................................

ملخ�س البحث ..........................................................................................

املقدمة ................................................................................................

البحث .................................................................................................

التو�سيات ..............................................................................................

ماذا بعد؟ ..............................................................................................

املراجع ................................................................................................

8

9

10

12

13

15

17

23

34

38

39



8

يف ع�سر العوملة الذي نعي�ص، اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من خالل 
على  تعتمد  �سبابنا  لدى  املعرفية  امل�سادر  واأ�سبحت  الطالئع.  بني  وبخا�سة  هواية،  اإىل  وال�ستنتاج  الكت�ساف 
ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من )�سبكة الإنرتنت(، ول�سقها يف 

حوا�سيبهم، حتى اأنهم يف معظم الأحيان ل يقروؤون ما يق�سون من ال�سبكة العاملية.

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�سائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها، وتكون فيه 
وب�سبب حر�ص  لديه.  املعرفة  مدى  بال�سرورة  تعك�ص  ل  والتي  الطالب،  اإليه  يطمح  ما  اأهم  هي  المتحان  نتيجة 
املوؤ�س�سات الأكادميية على حت�سيل طالبها ولي�ص على اإنتاجهم العلمي والعملي، تدهور امل�ستوى املعريف وتقل�ست 
اإمكانات الطالب امل�ستفزة للتفكري، التي تطّور العني الناقدة عنده لي�ستطيع اأن يفكر بالظواهر التي حتيط به  دون 

ال�ست�سالم للم�سّلمات التي عليه اأن يحفظها دون اأن يفكر مب�سدرها اأ�سال. 

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي يف القد�ص، عام 2003، على يد �سباب يوؤمنون بالعلم، 
مع  والتفاعل  العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف،  واملجتمع 
الألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سًا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية، ولي�سّكل باإيجابية م�ستقبله ال�سخ�سي 

اأوًل، ومن ثّم يعك�ص ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة "ال�سك �سيد اليقني " لأنها توؤمن اأن ال�سخ�ص الذي 
يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرًا على تقومي و�سعه، والتعامل معه مهما بلغ من 

التعقيد، ويكون اأي�سًا الأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك لتقدموا 
ما  املعريف  ر�سيدنا  اإىل  ن�سيف  ولكي  اأخطائنا   من  والتعلم  اأدائنا  تطوير  يف  ي�سهم  الذي  البناء  النقد  بدوركم 

ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها.  
م. عارف احل�سيني
املدير العام
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الطالئع  اإعطاء  يف  »اليوني�سف«  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  الطالئع" يف  وم�ساركة  "تطوير  برنامج  يهدف 
الفر�سة للم�ساركة الفعالة يف جمتمعهم وامل�ساهمة يف تطورهم، وتطوير جمتمعهم.

اإن اأحد اأولويات برنامج "تطوير وم�ساركة الطالئع" لعامي 2009-2010 هو زيادة املعرفة وحت�سني ا�ستخداماتها 
يف الق�سايا التي توؤثر يف حياتهم.  يعترب م�سروع "الباحث ال�سغري" والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك 
للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة هي اإحدى الطرق التي تعمل فيها منظمة الأمم 
املتحدة للطفولة "اليوني�سف" على تقدير ودعم وت�سجيع الأبحاث التي يقودها الطالئع والتي بدورها متكنهم من 
اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري على عدد من الق�سايا يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع الطالئع امل�ساركون يف 
هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت على �سبيل املثال ظاهرة العنف، 
وعمالة الأطفال والت�سرب من املدار�ص، و�سبكة املوا�سالت يف فل�سطني مدى جناعتها ور�سا النا�ص عنها. كما عمل 

البع�ص الآخر على ق�سايا علمية تخ�ص مثاًل طرق التخل�ص من النفايات ال�سلبة.

ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري عامل 
جدير بالطالئع.

جني غوف
املمثلة اخلا�سة

منظمة الأمم املتحدة للطفولة “اليوني�سف” – الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة
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ي املعرفة وبثها، للغو�ص يف ظواهر اجتماعية، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�سغري الفر�سة للطالئع لتق�سّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�ص 
يف خ�سم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�سوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�ص. وبعد بدء الرحلة 
دورهم،   يفّعل  ومنتجًا،  حيًا  منوذجًا  ملجتمعهم  ليقّدموا  املقدمة،  يف  ال�سغار  الباحثون  يتمركز  املعرفة،  �سوب 

ويكونوا فيه قدوة لأبناء جيلهم يف العطاء.

وغدا الباحث ال�سغري منربًا لكل طليعي يف الأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل: ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 
ومن البحث عن املعلومة وفح�سها، اإىل التاأثري اإيجابيًا يف البيئة التي يعي�سون فيها.

ان�سم للم�سروع )350(طليعيًا/ة، بني الأعمار )14-16( عام ، يف �ست حمافظات خمتلفة وهي: القد�ص، اخلليل، 
نابلــــ�ص، جنني، غزة، طولكرم، ومبعــــدل جمموعــــة بحثية يف كل حمافظــــة، بحيــــث تتكّون كل جمموعــــة  من 

)25( باحثًا/ة، وهــــم يعملون على اإجناز الأبحاث يف جمموعات �سغيـرة تتاألف كل جمموعة من )3-4( باحثني.

ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�ص يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا بالعتماد على 
خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�سيق مع خرباء واخت�سا�سيني يف جمالت علمية، 

وجمتمعية خمتلفة.

)6( جمموعات بحثية، تتكون كل واحدة منهم من )25(باحثًا/ًة �سغريًا/ًة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اآليات التفكري املنطقي والناقد، وذلك من خالل الألعاب املمتعة واملهام التفكريية التي يجب على اجلميع اإجنازها، 

والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.

وبالإ�سافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�سل امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل ال�ستبانات، واملقابالت، واملجموعات البوؤرية.
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وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ ة  يف قلب التجربة، وتعري�سه لتجارب حقيقية 
ت�سقل ال�سخ�سية، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.

اإن امل�سرية التي مير بها الباحثون، هي اأهم تاأهيل يح�سلون عليه. حيث اأن جتربة اإجناز بحث علمي اأ�سيل تدفعهم 
اأ�س�ص  اإىل بلورة و�سقل قدراتهم، فعلى �سبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �سغرية لإجناز البحث يعلمهم 
العمل �سمن فريق، واأهمية التعاون، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية، وذلك دون احلاجة اإىل 
اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية، كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير ال�ستبانات اأو غريها 
من  يزيد  وهذا  املختلفة،  اأطرافه  مع  والتعامل  باملجتمع،  الحتكاك  اإىل  الطالئع  يدفع  امل�سرية،  احتياجات  من 

خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.

وبعد مرحلة الأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جولت، وحما�سرات، وفعاليات ي�سممونها حتت 
اإ�سراف الطاقم املخت�ص، تهدف اإىل عر�ص البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اإىل الطالئع، بحيث يعملون 
على ن�سر املعرفة التي اكت�سبوها خالل م�سرية بحثهم  لأطراف اأخرى من جمتمعهم يف املدار�ص، واجلامعات، 

واملراكز املهتمة.
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لأن املوا�سالت ت�سكل �سرورة مهمة من �سروريات احلياة، وقطاعًا مهمًا ل ميكن ال�ستغناء عنه حتى اأن احلياة 
اإىل ما هو عليه حاليًا،  التاريخ واأخذ يتطور حتى و�سل  بدونه �سبه م�ستحيلة، فقد ا�ستخدمه الإن�سان منذ فجر 
وب�سبب ما ن�سمعه يوميًا من �سكاوى اأو ن�سائح اأو اإر�سادات تهم هذا القطاع كان ل بد من درا�سة ناقدة تهتم بالواقع 

الذي يعي�سه ومدى ر�سا النا�ص عنه.
 

اإيجابي– لأنها  وقع  لها  يكون  – لرمبا  و عر�ص حلول  فل�سطني،  املوا�سالت يف  البحث على م�ساكل قطاع  يركز 
نابعة من وجهة نظر اأنا�ص خمت�سني، وعدد ل ي�ستهان به من النا�ص العاديني – �سائقني كانوا وغري �سائقني – 
ي�سعرون بهذه امل�ساكل – التي �سيتم عر�سها يف البحث – كونهم ي�ستخدمون و�سائل املوا�سالت ب�سكل م�ستمر، 
م�سكلة  مب�سبباتها  الأزمة  ت�سكل  هل  البحث:  ب�سدد  املطروح  ال�سوؤال  على  الإجابة  البحث  جمموعات  و�ستحاول 
حقيقية يجب حلها؟ وبدورها �ستبحث جمموعات البحث يف هذه امل�سكلة اإما بفر�ص �سحتها اأو خطئها. وكذلك  

هل تنال املوا�سالت ر�سا النا�ص و حتقق راحتهم؟ 
                                                                                                  

قام البحث على روؤية ترتبط بعدة اأهداف، اأهمها:
- التعريف باأهم م�ساكل قطاع املوا�سالت التي نواجهها و م�سبباتها و اأجنح و اأف�سل الطرق التي متكننا من تاليف 
هذه الأخطاء وامل�ساكل، وذلك بو�سع اقرتاحات وحتديد تو�سيات واإر�ساء حلول قد ت�ساعد يف احلد من م�ساكل 

قطاع املوا�سالت يف فل�سطني.
- التعريف باأهمية املوا�سالت يف فل�سطني بو�سفه قطاعًا مهمًا اقت�ساديًا وخدماتيًا. 

- القيام و لو بدور ب�سيط يف حماولة توعية املواطن جتاه هذه امل�ساكل. 
- قيا�ص مدى ر�سا املواطنني عن قطاع املوا�سالت الفل�سطيني.
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تتزايد يوميًا الأ�سوات التي ت�سكو من قطاع املوا�سالت الفل�سطيني وتطالب باإعطاء هذا القطاع اهتمامًا اأكرب ملا 
له من دور ريادي يف خدمة الأفراد واجلماعات، كما اأن الأو�ساع الراهنة جعلت من هذا القطاع قطاعًا مرتهاًل، 
فما هو واقع هذا القطاع؟ وما مدى ر�سا النا�ص عنه؟ وهل يعاين فعاًل من ال�سعف والرتهل؟ وما هي م�ساكله 
الأخرى؟ وما اأجنع الطرق حلل هذه امل�ساكل؟ هذه الأ�سئلة وغريها بحث فيها جمموعة من البحاثة م�ستندة على 

ال�ستمارات البحثية والعديد من املقابالت والزيارات امليدانية.

التي يعاين منها،  امل�ساكل  والوقوف عند  القطاع  املوا�سالت يف فل�سطني بهدف تقومي هذا  البحث قطاع  يتناول 
اإيجاد حل لهذه امل�ساكل، وللح�سول على نتائج واقعية مو�سوعية وهادفة، لذا يجب معاجلة املعلومات  وحماولة 
اإطار البحث، فقد قام  نتائج وبراهني يف  اإىل  توؤدي  اأداة البحث وحتريكها بطريقة  التي مت احل�سول عليها من 
فريق العمل مبراعاة هذه الأمور والعوامل وعمل ا�ستبانة حول مو�سوع املوا�سالت وجناعتها ور�سا النا�ص عنها، 
وتوزيعها لفئة م�ستهدفة من الطالئع اختريت بعناية وحذر �سديدين، اآخذين بعني العتبار عوامل ومقايي�ص معينة 

حتى ن�سل اإىل نتيجة  �ساملة ومتنوعة.

مل تكن ال�ستبانة الأداة الوحيدة التي ا�ستندت اإليهـا جمموعات البحث يف العمل فقد قـام فريـق البحث بالعـمل على 
اأر�ص الواقـع يف مـيــدان البحث، واأجروا درا�سة ميدانية حول النظـام يف دخول وخروج البا�سات من املجمـعات، مع 
العلم اأنه مل يتم اختـيـار الوقـت الذي بداأ فـريـق البحـث فـيـه العــمـل ب�سـكـل عـ�سوائي، فـقد مت اختيـاره حتى يـتـالءم 

مع وقـت خروج الطـالب من املـدار�ص وا�ستخدامهم للموا�سـالت العامة يف العودة اإىل منـازلهم .
وقد قامت جمموعات البحث بعمل جمموعات بوؤرية يف املجمعات مع ال�سائقني، وكذلك عمل مقابلة مع م�سوؤولني 

يف وزارة املوا�سالت .

وتتلخ�س املنهجية العلمية املتبعة مبا يلي:
- التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه.

- جمع املعلومات والإح�سائيات عن واقع املوا�سالت يف فل�سطني.
- و�سع الفر�سيات التي تربر الو�سع الذي يعاين منه قطاع املوا�سالت يف فل�سطني.
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- اإجراء املقابالت مع امل�سوؤولني يف وزارة النقل واملوا�سالت.
- كتابة ال�ستبانات.

- حتديد الفئة امل�ستهدفة.
- توزيع ال�ستبانات على الفئة امل�ستهدفة. 

- درا�سة النتائج التي مت احل�سول عليها وحتليلها وعر�سها مع الإح�ساءات واجلداول والر�سوم البيانية.
- اخلروج بالنتائج والتو�سيات.

- توثيق هذه العمليات، الفر�سية وطرق العمل والنتائج واملراجع.
- التنويه بكل الدعم وامل�ساعدة التي ح�سل عليها البحاثة خالل م�سرية البحث.

- انطلقت املجموعات اإىل العمل يف �سيف عام 2009 وها هي ت�سع نتائجها اأمام بقية الطلبة يف كافة املدار�ص 
الفل�سطينية من اأجل الطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها.
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ا�ستخدم الإن�سان و�سائل خمتلفة يف تنقله على مر الع�سور، وتنبع حاجته اإىل التنقل يف الو�سول اإىل اأماكن الغذاء 
يف البداية، اأما مع تطور احلياة فقد اأ�سبح التنقل �سيئًا مهمًا يف حياة الإن�سان، و من هذا املفهوم جاء هذا البحث. 
يهدف البحث لتحديد اأهمية املوا�سالت يف فل�سطني، واأهم م�ساكل املوا�سالت وم�سبباتها و�سلبيات هذا القطاع، 
وامل�ساعدة يف حل هذه امل�ساكل وتوعية املواطن بها لتجنبها. و�سياق البحث يركز على �سوؤالني مهمني، الأول: هل 
ت�سكل اأزمة ال�سري مب�سبباتها م�سكلة حقيقية يجب حلها؟ وبدورها �ستبحث جمموعات البحث يف هذه امل�سكلة اإما 

بفر�ص �سحتها اأو خطئها، ثانيًا: هل املوا�سالت تنال ر�سا النا�ص وحتقق راحتهم؟

بعد البحث بامل�سادر املختلفة وعلى اأ�سا�ص اأ�سئلة البحث، قامت جمموعات البحث بو�سع ا�ستبانة جلمع املعلومات 
اأنحاء  جميع  يف  للموا�سالت  الواعية  العمرية  الفئات  كافة  على  ال�ستبانات  توزيع  مت  وقد  للفر�سيات،  الالزمة 
املحافظات ومت عمل العديد من املقابالت مع اأ�سحاب اخلربات وهم الفئة الأكادميية من جهة، والفئة العملية من 
اأُجريت العديد من امل�ساهدات، كقراءات اأزمة ال�سري والطرق الفرعية، وقد قامت جمموعات  جهة اأخرى، وقد 
البحث بالنطالق من نقطة لأخرى عرب الطرق الرئي�سة اأثناء اأزمة ال�سري، ثم من واإىل نف�ص النقطتني عرب الطرق 
الفرعية. كما قامت  بت�سجيل قراءة عدد ال�سيارات املارة يف مفرق طرق ن�سط )اعتمدت على عّد ال�سيارات املارة 

يف املفرق يف فرتة زمنية حمددة(.

بعد هذه املرحلة وبعد حتليل النتائج تو�سلت جمموعات البحث اإىل نتائج مهمة، تتلخ�ص يف : اأهم امل�ساكل التي 
يعاين منها قطاع املوا�سالت :- اأزمة ال�سري والزدحام املروري مب�سبباتها، وهي عدم اتباع قوانني ال�سري ونق�ص 
يتمثل  القطاع  هذا  اأمام  كبريًا  عائقًا  الحتالل  ي�سكل  مرة  كل  مثل  والإ�سارات،  ال�سوارع  ت�سميم  يف  اخلربات 
بالراحة  ال�سعور  عدم  م�سكلة  من  الفل�سطيني  املواطن  ويعاين  املحافظات  كل  املنت�سرة يف  العديدة  احلواجز  يف 

اجل�سدية اأو النف�سية داخل و�سائل النقل.

و اأي�سا مت التو�سل اإىل اأن اأهم املعوقات التي توؤثر على عملية التطور هي وجود كثافة �سكانية يف منطقة ال�سوارع 
املهمة وعدم توفر طرق فرعية ميكنها حتمل ال�سيارات املارة يف منطقة ووقت الأزمة وعدم توفر الدعم املادي 

الكبري للتطوير ومنع الحتالل بناء الأنفاق واجل�سور يف ال�سوارع اخلارجية بني املدن .
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النا�ص  اآراء  ا�ستطالع  مت  فقد  ال�ستبانة،  من  اإ�ستنتاجه  مت  والذي   املوا�سالت  عن  النا�ص  ر�سا  بخ�سو�ص  و 
باملوا�سالت داخل املحافظات، وبني املحافظات، وتبني اأن غالبية املواطنني غري را�سني عن اأداء قطاع املوا�سالت 
اإعادة تنظيم على  اأن و�سع املوا�سالت بحاجة اإىل  اأ�سار ما ن�سبته )77%( من عينة البحث  يف فل�سطني، حيث 
كافة الأ�سعدة ، خ�سو�سًا مبو�سوع املوا�سالت العامة لأن ما ن�سبته )62%( من املواطنني ي�ستخدمون املوا�سالت 

العامة يف تنقالتهم.

اأما بخ�سو�ص امل�ساهدات فقد ا�ستطاعت جمموعات البحث ك�سر املفهوم باأن الطرق الفرعية تاأخذ وقت و تكلفة 
مادية اأكرب و مت توفري حوايل )30%( من الوقت و)10%( من املال ل�سالح الطرق الفرعية، وقد مت التو�سل اإىل 
الأوقات التي تكون بها الأزمة يف الفرتة ال�سباحية واأ�سبابها . و بعد البحث مت و�سع بع�ص التو�سيات التي ميكن اأن 

حتل بع�سًا من امل�ساكل التي تواجه هذا القطاع.

اأكرث  اأن  نتائج ال�ستبانة  النقل فقد تبني من  لو�سائل  وبالن�سبة 
تليها   ،)%48( بن�سبة  ال�سرفي�ص  هي  ا�ستخدامًا  النقا  و�سائل 
وال�سيارات  احلافالت  ثم   ،)%19( بن�سبة  التاك�سي  مكاتب 
يف  الأقدام  على  امل�سي  النا�ص  بع�ص  يف�سل  بينما  اخلا�سة، 

موا�سالتهم وبن�سبة )%2(.
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ي�سكل قطاع النقل واملوا�سالت اأحد الدعائم الأ�سا�سية يف حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية، نظرًا للدور 
حتقيق  يف  وي�ساهم  والو�سائل،  الأمناط  متعدد  نقل  نظام  توفري  خالل  من  وذلك  القطاع،  لهذا  الفعال  التنموي 
يف  ا�ستثمارية  فر�ص  خلق  يف  واأي�سًا  والت�سدير،  الإنتاج  ومراكز  ال�سكانية  املناطق  كافة  بني  والتوا�سل  الربط 
الإجنازات يف جمال قطاع  ولكن  الدويل".  العام  البحري،  " الربي، اجلوي،  املختلفة  النقل  قطاعات وخدمات 
 2000/9/29 اأرا�سي فل�سطني بتاريخ  اأدراج الرياح فمع بدء العدوان الإ�سرائيلي على  النقل واملوا�سالت ذهبت 
�سهد قطاع النقل واملوا�سالت تدهورًا كبريًا وتكبد خ�سائر فادحة تقدر مباليني الدولرات وذلك نتيجة املمار�سات 
الإ�سرائيلية املتمثلة يف الإغالق واحل�سار الربى واجلوي والبحري وتعطيل حركة الأفراد والب�سائع بني �سطري 
الوطن واإ�سرائيل والدول العربية املجاورة، وتدمري من�ساآت ومرافق �سبكة الطرق وامليناء واملطار، الأمر الذي اأدى 
اإىل انخفا�ص م�ساهمة قطاع النقل واملوا�سالت يف موؤ�سر القت�ساد الفل�سطيني، وت�سعى وزارة النقل واملوا�سالت 
وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية اإىل اإعادة اإعمار وتنمية قطاع النقل واملوا�سالت، من خالل اإعادة تاأهيل وتطوير 
وحت�سني �سبكة الطرق وتنظيمها ورفع كفاءتها الفنية وتو�سيع قاعدة ن�ساطاتها مبا يعزز تلبية الطلب على خدمات 
النقل وتوفريها بامل�ستوى اجلديد وبالتكلفة املالئمة، واإعادة اإعمار وت�سغيل امل�ساريع الإ�سرتاتيجية كاملطار وامليناء، 
وتطوير املعابر احلدودية بالإ�سافة اإىل رفع م�ستوى م�ساركة القطاع اخلا�ص يف التنمية القت�سادية وتعزيز اأطر 

التعاون والتوا�سل الإقليمي.  
                                                                     

خلفية تاريخية: 
الطرق:

تاريخيًا ت�سكل فل�سطني نقطة التقاء وعقدة موا�سالت بني اأطراف العامل القدمي وممر يربط بني تلك الأطراف، 
ولقد تطورت مراكز ح�سرية فل�سطينية على امتداد طريق اجلبل التي تربط مدن بئر ال�سبع، اخلليل، القد�ص، 
نابل�ص، جنني، النا�سرة ومنها اإىل دم�سق، اإ�سافة اإىل ذلك كانت طريق الغور وطريق ال�ساحل تربط احل�سارة 
امل�سرية مع ح�سارة الهالل اخل�سيب، وا�ستمرت فل�سطني توؤدي دور املمر والقلب حتى عام 1948، وخالل الفرتة 
العوامل  لهذه  وكان  و�سيا�سية،  ع�سكرية  وعوامل  لعتبارات  تتطور  املوا�سالت  �سبكة  كانت  والنتدابية  العثمانية 
اأهمية خا�سة ومركزية يف تطور �سبكة الطرق وحتديد م�ساراتها و�سبط التطوير احل�سري والقروي حولها، اأما 

العتبارات القت�سادية كان لها دور ثانوي.                               
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التا�سع ع�سر وكانت  الثاين من القرن  لقد بداأت عملية تعبيد الطرق يف فل�سطني ب�سكل ع�سري خالل الن�سف 
اأول طريق مت تعبيدها يف البالد عام 1867 تربط بني القد�ص ويافا، اأما طريق نابل�ص القد�ص فتم تعبيدها عام 
1907 وبعدها طريق القد�ص اأريحا، وبعد ا�ستعمار فل�سطني عام 1917 من قبل النتداب الربيطاين كان هناك 
اإحكام  اأجل  الفل�سطينية ومناطق اجلبل، ومن  اإ�سافية تربط بني املدن  تطور يف �سبكة الطرق، ومت تعبيد طرق 
اأهداف  اإىل حتقيق  ت�سعى  وقوانني  الطرق  قوانني عر�ص  باإقرار  الربيطاين  النتداب  قام  البالد  على  ال�سيطرة 
ع�سكرية و�سيا�سية، جزء من هذه القوانني ما زالت �سارية املفعول حتى اليوم، حتى عام 1945 بلغ طول الطريق 
كم بالإ�سافة اإىل الطرق امل�سقوقة واملر�سوفة والتي بلغ طولها حوايل 1565كم، معظم  املعبدة يف فل�سطني 266 
هذه الطرق مت تعبيدها كجزء من ا�سرتاتيجية النتداب الربيطاين خالل فرتة احلرب العاملية الثانية لتاأمني تنقل 
قواتها الع�سكرية بحرية، ومتكني ب�سط �سيطرتها على البالد. واإن الفاح�ص لتطور �سبكة الطرق يجد اأنها تطورت 
بالأ�سا�ص كطرق طولية وعلى امتداد طرق تاريخية تربط مناطق احل�سارات التاريخية املحيطة بفل�سطني والتي 

تعرب من خاللها.
                                                            

واإن تطور �سبكة الطرق هذه جندها قد امتدت من ال�سمال اإىل اجلنوب واإن الطرق العر�سية التي ن�ساأت لحقًا 
ق�سرية، وتربط بني الطرق الطولية، هذه الطرق الطولية ن�ساأت كنتيجة مبا�سرة ل�سكل البالد وت�ساري�سها. 

و�سائل النقل:
عرفت املوا�سالت العامة طريقها يف فل�سطني منذ زمن، وكان لها رونقها اخلا�ص لكن �سرعان ما تغريت وتبدلت 
باملوا�سالت  يعرف  ما  هناك  يكن  مل  طويلة  �سنوات  ومنذ  البداية  يف  الأول.  عهدها  �سابق  اإىل  املوا�سالت  هذه 
العامة، وا�سطر الفل�سطينيون للتنقل بني البلدان الفل�سطينية اأو ما بني فل�سطني والعامل العربي، على الدواب من 
خيول وحمري وجمال وغري ذلك، اإل اأن الأمر اأخذ يتطور �سيئًا ف�سيئًا. ففي مقابلة مع اأحد كبار ال�سن  اأفاد اأنه 
لزال يتذكر كيف كانت املوا�سالت العامة اأيامه، وكيف اأ�سبحت يف اأيامنا هذه، فقد التقت به جمموعات البحث 

ليتحدث عن تاريخ املوا�سالت الفل�سطينية.

ين ع�سناهما يف تنقالتنا، فلم يكن هناك حداثة يف املوا�سالت، بل كنا نذهب اإىل مدن حيفا ويافا  حيث يقول: "الأمرَّ
 على عربات اخليول، والدواب اخلا�سة بنا كاحلمري واجلمال وغري ذلك، وكانت ت�سكل النقطة الأ�سا�سية يف تنقالتنا".
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ي�سري اإىل �سيء كان مبثابة موا�سالت عامة للفل�سطينيني، لكن مل يكن مبقدور اجلميع اأن يركب فيه لغالئه، وهو 
خط احلجاز اأو �سكة قطار احلجاز، حيث كانت نقطة انطالقه من ال�سمال عرب �سوريا ومير عرب الأردن وفل�سطني 

وينتهي بحيفا، حيث املحطة املركزية.
 

 وعلى الرغم من اأن الأتراك بنو هذا اخلط خلدمة م�ساحلهم يف بداية القرن املا�سي، اإل اأنه ا�ستخدم من قبل 
النا�ص العاديني اأي�سًا والذين كانوا ميتلكون الأموال، وكانت حجراته اأي�سًا قليلة، ول تت�سع للكثري.

وبعد �سكة احلجاز اأخذ الفل�سطينيون يطورون من و�سائل النقل العامة لديهم، حتى بداأت بع�ص املركبات ال�سغرية 
والكبرية تظهـــر يف املدن الفل�سطينية وخا�ســـة املدن الكبيـــرة، وكانت بع�ص العائـــالت الكبيـــرة متتلك مركبات 

خا�سة بها. 

ومع ذلك اأوجد الفل�سطينيون بع�ص املركبات العمومية التي تنقل املواطنني اإىل اأي مكان مقابل ما يدفعوه من مبالغ 
للو�سول حيث يبتغون. ومع قدوم ال�سلطة الفل�سطينية عام 1993، وت�سكيل وزارة النقل واملوا�سالت قامت الوزارة 
للمركبات  الأ�سفر  اللون  اختارت  والكبرية، حيث  ال�سغرية  املركبات  ومنها  العامة  للموا�سالت  الفر�سة  باإتاحة 
العمومية داخل املدن )4 ركاب(، واللون الربتقايل )7 ركاب( للمركبات العمومية خارج املدن، بينما اقت�سرت 
الألـــوان العادية للحافـــالت الكبرية من )25-60( راكبًا ويغـــلب عليها اللون الأبي�ص، وتعرف من �سكلها باأنـــها 

للنقل العام". 
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ومع انطالق انتفا�سة الأق�سى، عاد الفل�سطينيون مبوا�سالتهم اإىل بدايات القرن املن�سرم، حيث اأ�سبح للدواب 
دور مهم يف نقـــل املواطنني وب�سائعهم عرب اجلبال والوديان بعد اإغـــالق الإ�سرائيليني للطـــرق العامة، ولتـــجنب 

املعاناة التي جتدها احلافالت عند احلواجز واملمرات.

ت�سخي�ص الو�سع الراهن لقطاع النقل واملوا�سالت يف فل�سطني:
الطرق  اإىل  ال�سبكات من طرق �سيقة وممرات  وقد تطورت هذه  الطرق،  �سبكات  النقل على  �سبكات  اقت�سرت 
املعبدة والإ�سفلتية يف القرن التا�سع ع�سر اأي اأثناء فرتة احلكم العثماين وكان اأول هذه الطرق طريق يافا- القد�ص 
التي بنيت يف العام 1867، وطريق نابل�ص – رام اهلل – القد�ص الذي اأن�سئ يف بداية القرن الع�سرين، ومن ثم 
الغربية وقطاع  ال�سفة  1948 مت ف�سل  العام  الكبرية، ويف  القروية  اإن�ساء طرق لرتبط بني املدن والتجمعات  مت 
الغربية منف�سلة متامًا عن طرق قطاع غزة  ال�سفة  اأ�سبحت طرق  التاريخية، وبالتايل  غزة عن باقي فل�سطني 
وبناء  ب�سق  بعد  فيما  اإ�سرائيل  قيام  عن  ناهيك   ،1948 عام  احتل  الذي  اجلزء  يف  املوجودة  ال�سبكة  باقي  وعن 
اأ�سا�ص  على  بناوؤها  يتم  مل  الفل�سطينية  املناطق  يف  �سقت  التي  الطرق  واأما  ال�ستيطانية  اأهدافها  لتخدم  طرق 
اجلدوى القت�سادية ومل تاأخذ بعني العتبار اأق�سر امل�سافات بني التجمعات ال�سكنية، وبالتايل اأ�سبحت �سبكات 
الطرق يف املناطق الفل�سطينية �سعيفة ول متتاز بالكفاءة. ولكن مع قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سهد قطاع 
النقل واملوا�سالت تطورًا ملحوظًا، حيث مل تقت�سر �سبكات النقل على �سبكات الطرق فقط، فقد اهتمت ال�سلطة 
بتطوير هذا القطاع والرتقاء به ليتنا�سب مع دوره يف القت�ساد والتنمية، حيث �سرعت بتنفيذ العديد من الربامج 
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وامل�ساريع التي تهدف اإىل توفري �سبكات نقل متنوعة ومتقدمة بدءًا بتطوير �سبكات الطرق القائمة اإىل ا�ستحداث 
�سبكات واآليات ربط جديدة كمطار غزة الدويل وميناء غزة البحري، ولكن املمار�سات الإ�سرائيلية التع�سفية حالت 

اأي�سًا دون تطور هذا القطاع كما ينبغي.

وقد اقت�سرت و�سائط النقل الداخلي يف املناطق الفل�سطينية على املركبات واحلافالت ب�سبب عدم توفر و�سائل 
مركبات  من  الداخلي  النقل  و�سائط  و�سهدت  احلديدية،  وال�سكك  الأنفاق  مرتو  اأم  اخلفيف  القطار  مثل  اأخرى 
وت�سري  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف   2006  -  1994 من  الفرتة  خالل  ملحوظًا  تطورًا  وحافالت 
الإح�سائيات اإىل اأن جمموع املركبات يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة حتى عام 2008 هو 194331 مركبة 
139710 مركبة يف ال�سفة الغربية اأي بن�سبة )72%( و54621 مركبة يف قطاع غزة اأي بن�سبة )%28(،  منها 
اأعلى ن�سبة وهي )67%(، يليها املركبات التجاري بن�سبة  وت�سكل املركبات اخل�سو�سية يف املناطق الفل�سطينية 
)17.82%( ومن ثم املركبات العمومي بن�سبة )7.41%( واجلدول التايل يو�سح اإح�سائيات املركبات يف ال�سفة 

الغربية وقطاع غزة حتى عام 2008.

الن�سبة املجموع قطاع غزة ال�سفة الغربية نوع املركبات م.
%67 130900 37865 93035 املركبات اخل�سو�سية 1

%17٫82 34639 7363 27276 املركبات التجارية 2
%7٫41 14408 3843 10565 املركبات العمومية 3
%3٫69 7168 1028 6140 مركبات اخرى 4
%3٫71 7216 4522 2694 مركبات حكومية 5
%100 194331 54621 139710 املجموع

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني

وجدير بالإ�سارة اإىل اأن النقل الداخلي تكبد خ�سائر كبرية جراء املمار�سات الإ�سرائيلية التع�سفية الناجمة عن 
اإقدام القوات الإ�سرائيلية على تدمري املركبات اخل�سو�سية والعمومية وال�ساحنات واملركبات التجارية والور�ص 
والكراجات وحمطات الوقود والغاز وحمالت قطع الغيار واملعدات الثقيلة، وكذلك تدمري وجتريف واإحداث اأ�سرار 
بالطرق نتيجة مرور الدبابات عليها واإغالق طرق، وحتويل املرور الكثيف اإىل طرق اأخرى، وحدوث انخفا�ص حاد 

يف القوى العاملة يف هذا القطاع جراء الإغالق وف�سل املناطق الفل�سطينية. 
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2006، حيث دمرت الطائرات احلربية  بالإ�سافة اإىل الهجمة ال�سر�سة على ج�سور قطاع غزة يف �سهر حزيران 
الإ�سرائيلية 4 ج�سور تربط �سبكة النقل يف القطاع، هذه املمار�سات اأدت اإىل اإحلاق اأ�سرار وخ�سائر بالنقل العام 

بطرق مبا�سرة وغري مبا�سرة.

حتديات ومعوقات تنمية قطاع النقل واملوا�سالت:
- انعدام التوا�سل بني املحافظات ال�سمالية واملحافظات اجلنوبية.

- انعدام ال�سيطرة على املعابر الفل�سطينية.
- قيام اإ�سرائيل باإن�ساء جدار الف�سل العن�سري على امتداد 630كم، متجاوزًا ب�سكل كبري طول خط الهدنة املمتد 
العربية املجاورة،  والدول  اإ�سرائيل  1949 بني  "اتفاقية رود�ص" عام  توقيع  واإ�سرائيل بعد  الغربية  ال�سفة  بني 
اأن اجلدار قطع خطوط  واملوا�سالت، حيث  النقل  اأنظمة وخدمات  ا�ستدامة  مبا�سر على  تاأثري  ولهذا اجلدار 
التجمعات  بني  تربط  التي  الطرق  عدد  ويقل�ص  اجلدار،  خلف  الواقعة  الأماكن  من  لعدد  العامة  املوا�سالت 
ال�سكانية الفل�سطينية، الأمر الذي يوؤدي اإىل م�ساعفة اأطوال واأوقات زمن الرحالت يف املناطق املتاأثرة باجلدار، 
م�ستدامة يف  تنمية  اإىل  الو�سول  ت�ساهم يف  تقدمي خدمات  اأمام  عائقًا  �سيكون  اجلدار  فاإن  ذلك  اإىل  اإ�سافة 

الأرا�سي الفل�سطينية.
- تبعية القت�ســــاد الفل�سطيني لالقت�ســــاد الإ�سرائيــــلي، واعتمــــاد ال�سلطة على املوانــــئ الإ�سرائيليــــة وقيــــود 

التفاقات القت�سادية.
- ارتفاع تكلفة النقل يف املناطق الفل�سطينية.

- عدم توفر التمويل الالزم لتنفيذ برامج وم�ساريع قطاع النقل واملوا�سالت. 
- فر�ص قيود وجمارك على ا�سترياد و�سائل النقل من اخلارج.

- عدم توفر قطع غيار لعدد كبري من ال�سيارات وو�سائل النقل ب�سبب انعدام هذا النوع من ال�سناعة يف فل�سطني.
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اأهداف البحث:
ازدادت يف الفرتة الأخرية �سكاوي النا�ص يف اأداء قطاع النقل واملوا�سالت وارتفعت الأ�سوات التي تطالب بتطوير 
هذا القطاع وفر�ص الرقابات احلكومية على هذا القطاع، ولعل اأبرز اأ�سباب هذه ال�سكاوي ال�سعف العام الذي 
تعاين منه �سبكة املوا�سالت الفل�سطينية املتمثل يف ارتفاع الأ�سعار، ونق�ص اجلودة يف اخلدمة املقدمة من هذا 
القطاع واحلالة املرتدية للطرق الرئي�سية والفرعية، ول �سك اأن الحتالل الإ�سرائيلي ي�سكا عائقًا اأمام تطور هذا 
القطاع والرتقاء به، ليكون �سريكًا يف عملية التنمية القت�سادية، وليح�سل على اأكرب ن�سبة ر�سا من قبل املواطنني، 
من اأجل ذلك كان ل بد من درا�سة ناقدة لو�سع املوا�سالت يف فل�سطني وجناعتها ومعرفة ر�سا املواطنني عن هذا 

القطاع والوقوف عند بع�ص امل�ساكل التي يعاين منها وحماولة اإيجاد حلول لهذه امل�ساكل. 

طريقة العمل:
متثلت منهجية اإجراء البحث اأو طريقة العمل عند جمموعات البحث مبا يلي :

اأواًل: جمع املعلومات
مت جمع املعلومات اخلا�سة باملو�سوع من م�سادر متعددة منها النرتنت والكتب والرجوع اإىل بع�ص الإح�سائيات 

من اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني.

ثانياً: املقابالت 
قامت جمموعات البحث بالعديد من املقابالت مع املخت�سني ذوي اخلربة وامل�سئولني يف بع�ص املوؤ�س�سات و�سائقي 

ال�سيارات العمومية للخروج بت�سورات جت�سد واقع قطاع املوا�سالت يف فل�سطني. 

ثالثاً: اإعداد اال�ستبانات
مت ت�سميم ا�ستبانة لقيا�ص مدى ر�سا املواطنني عن قطاع املوا�سالت ومعرفة امل�ساكل التي يعاين منها هذا القطاع 

ح�سب وجهة نظر املواطنني.
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رابعاً: اختيار العينات
متثلت عينة البحث يف عامة النا�ص وتنوعت هذه العينة بني ذكور واإناث واختلفت ن�سبة هذا التنوع من حمافظة 

لأخرى واجلدول التايل يو�سح الآلية التي مت بها توزيع ال�ستبانات:

اإناث ذكور عدد ال�ستبانات املحافظة الرقم
100 80 180 القد�ص 1
100 100 200 جنني 2
88 92 180 نابل�ص 3

100 180 280 اخلليل 4
87 113 200 طولكرم 5
55 125 180 غزة 6

530 690 1220 املجموع

خام�ساً: املجموعات البوؤرية:
مت عقد العديد من املجموعات البوؤرية مع العديد من ال�سائقني واملواطنني واأ�سحاب مكاتب التك�سي لالطالع على 

م�ساكل القطاع من وجهة نظرهم.

�ساد�ساً: التجربة امليدانية:
متثلت هذه التجربة بقيام جمموعات البحث بعد املركبات التي تعرب �سارع معني يف �ساعة حمددة وذلك لتحديد 

اأماكن الأزمات املرورية واأوقاتها.
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النتائج
فيما يلي عر�ص لأهم النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سات، بعد الإجابة عن ت�ساوؤلتها، والتحقق من فر�سياتها، 

با�ستخدام عدة و�سائل للبحث.

النتائج اخلا�سة بكل حمافظة:
حمافظة القد�ص:

 يرى )23%(  من عينة البحث يف القد�ص اأن و�سع املوا�سالت العامة مريحة وهم را�سون عنها فيما يرى )%77(  
اأي الأغلبية اأن و�سع املوا�سالت العامة غري مريحة.

هناك ن�سبة قليلة من املواطنني الذين يرون اأن املوا�سالت العامة مريحة، حيث مل تتجاوز هذه الن�سبة )%23( 
اأكرث و�سائل النقل  اأن املوا�سالت العامة متثل جزءًا مهمًا يف قطاع املوا�سالت، وتعترب  من جمموع العينة، ومبا 

ا�ستخدامًا وتخدم �سريحة كبرية من النا�ص ل بد من العمل على تطويرها ب�سكل ممنهج.

وبالن�سبة ملواعيد البا�سات فاإن عدد قليل من املواطنني يرون اأن مواعيد البا�سات دقيقة بن�سبة )11%(  فيما ترى 
الأغلبية وبن�سبة )89%(  اأن مواعيد البا�سات غري دقيقة.

77%

23%
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اأما بالن�سبة لأ�سعار املوا�سالت يرى اأغلبية املواطنني اأن اأ�سعار املوا�سالت مرتفعة بن�سبة )72%( ويرى )%28(  
من امل�ستطلعة اآرائهم اأن �سعر املوا�سالت غري مرتفعة ورمبا يعود هذا الرتفاع بالأ�سعار اإىل عدم التزام �سائقي 

املركبات العمومية بالت�سعرية العامة ب�سبب عدم وجود رقابة خمت�سة لهذه الق�سية.

89%

11%

28%

72%
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حمافظة اخلليل:
ي�ستخدم جزء كبري من الطالب املوا�سالت العامة للذهاب اإىل املدر�سة والعودة منها حيث ي�ستخدم )62%(  من 
الطالب املوا�سالت العامة ب�سكل يومي فيما ي�ستخدمها )23%( ب�سكل غري يومي ويحبذ )15%( من الطالب 

عدم ا�ستخدامها.
 

وبالن�سبة لت�سعرية املوا�سالت يرى )62%(  من الطالب اأن هناك فرق بني اأجرة الطالب واأجرة الراكب العادي 
حيث اأن اأجرة الراكب اأقل ول يالحظ )38%(  من الطالب اأي فرق يف الت�سعرية بني الطالب والراكب العادي.
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تكمن م�سكلة البا�سات بتحميل ال�سائقني اأعداٍد اإ�سافية من الركاب حيث ومن نتائج ال�ستبانة ات�سح اأن )%73( 
من ال�سائقني يقومون بتحميل اأعدادًا اإ�سافية من الركاب ويرى )27%(  من امل�ستطلعة اآراوؤهم اأن هذه امل�سكلة 

غري موجودة.

تنت�سر يف بع�ص املدن والقرى ظاهرة ال�سيارات غري املرخ�سة للنقل حيث ا�ستكى )79%(  من امل�ستطلعة اآراوؤهم 
من هذه الظاهرة فيما مل يالحظ )21%(  وجود هذه الظاهرة.

)(
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وتعد ظاهرة ال�سيارات غري املرخ�سة خطرية جدًا، وتهدد حياة الكثري من املواطنني يف بع�ص املناطق والقرى 
والتجمعات، ملا �سببته هذه ال�سيارات من حوادث اأودت بحياة الكثري من املواطنني �سواء من �سائقيها اأو من النا�ص 
العاديني، لذا كان ل بد من العمل على رقابة دائمة ملوا�سالت هذه القرى واملناطق التي تنت�سر فيها هذه الظاهرة 

والق�ساء عليها.
 

حمافظة نابل�ص:
اختلفت اآراء املواطنني بالن�سبة للم�ساكل التي يعاين منها قطاع املوا�سالت فكان )32%( من املواطنني يرون اأن 
امل�سكلة العظمى تكمن يف ال�سوارع والطرق فيما راأى )29%(  من املواطنني اأن الزدحام املروري هو ال�سبب يف 
تردي قطاع املوا�سالت واأيد )22%(  اأن الحتالل الإ�سرائيلي وممار�ساته هو ال�سبب يف تردي قطاع املوا�سالت 

يف فل�سطني.

 

ح�سب تقييم اأهايل املدن للموا�سالت داخل املدينة اأفاد )41%(  من املواطنني اأن هذه املوا�سالت جيدة جدًا 
و)33%(  من املواطنني يرون اأنها مقبولة فيما راأى )13%(  من املواطنني اأن هذه املوا�سالت ممتازة، ون�سبة 

)13%(  اأي�سًا يرون اأنها �سيئة. 

32%

17%22%

29%

)(
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وبالن�سبة لأكرث املوا�سالت ا�ستخداما كانت ال�سرفي�ص الو�سيلة الأكرث ا�ستخدامًا حيث ي�ستخدم حوايل )48%(  من 
املواطنني ال�سرفي�ص اأكرث من غريها، وي�ستخدم حوايل )19%(  مكاتب التك�سي اأكرث من غريها ويف�سل )%15( 
من املواطنني ا�ستخدام �سياراتهم اخلا�سة، وي�ستخدم )16%(  من املواطنني احلافالت اأكرث من غريها، فيما ل 

ي�ستخدم )2%(  من املواطنني اأي و�سيلة للنقل ويف�سلون امل�سي على الأقدام يف تنقالتهم.

13%

41%
33%

13%

15%

48%

19%

16%

2%
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حمافظة جنني:
يف جتربة لقيا�ص ر�سا املواطنني عن �سبكة املوا�سالت يف حمافظة جنني يرى )31%(  من املواطنني اأن و�سعها 

مقبول، فيما يرى )27%(  اأن و�سعها جيد، ويرى )24%(  اأن و�سعها ممتاز و)18%(  يرون اأن و�سعها �سيء.

ويف حماولة من جمموعات البحث لك�سف جاهزيتها بالو�سائل والأجهزة ال�سرورية لتوفري موا�سالت اآمنة مريحة 
جلاأت جمموعات البحث اإىل درا�سة مدى توفر الإ�ساءة يف الطرق العامة والفرعية، حيث يرى ما ن�سبته )%62(  

من املواطنني توفر امل�سابيح ب�سكل كاف يف الطرق ويرى ما ن�سبته )38%(  عك�ص ذلك.

18%

31%
27%

24%

38%

62%
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ب�سكل عام اأبدى ما ن�سبته )62%( من املواطنني ر�ساهم عن توفر امل�سابيح يف الطرق العامة والفرعية وتعترب 
العامة  الطرق  احتيجات  لدرا�سة  منهجية  و�سع خطة  على  العمل  بد من  ل  ولكن  ما،  نوعًا  مقبولة  النتيجة  هذه 

والفرعية وتزويدها بتلك الإحتياجات.

حمافظة طولكرم:
تر�سي ت�سعرية املوا�سالت ال�سائقني والنا�ص بن�سبة )18.5%( وتر�سي ال�سائقني فقط بن�سبة )25.8%( وتر�سي 

النا�ص فقط بن�سبة )18.5%( و)37%( من النا�ص اأ�ساروا اأنها ل تر�سي اأحدًا.

الأكرب  الن�سيب  الأ�سعار  ارتفاع  م�سكلة  احتلت  للمواطنني  بالن�سبة  اأهمية  امل�ساكل  اأكرث  عن  للك�سف  حماولة  يف 
بن�سبة )40.4%( و�سكلت م�سكلة الأعداد غري الكافية للمركبات املرتبة الثانية يف الت�سنيف بن�سبة )%24.1( 
فيما �سكلت م�سكلة ال�سوارع والطرق ما ن�سبته )21.3%( من اهتمام املواطنني وكان الزدحام املروري اأقل ن�سبة 

يف الت�سنيف حيث ح�سل على )13.4%( من اهتمام املواطنني به كم�سكلة.
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تعترب م�سكلة ارتفاع اأ�سعار املوا�سالت براأي عينة البحث اأكرث امل�ساكل اأهمية يف قطاع املوا�سالت ومن هذا املنطلق 
ل بد من اأداء دور رقابي عاٍل لت�سعرية املوا�سالت ال�سادرة عن وزارة النقل واملوا�سالت.

حمافظة غزة:
عند ا�ستطالع اآراء املواطنني يف مو�سوع ارتفاع اأ�سعار املوا�سالت يف غزة اأ�سار ما ن�سبته )67%( من املواطنني 

بارتفاع الأ�سعار، واأفاد ما ن�سبته )33%( باأنهم ل يالحظون ذلك.
من نتائج ال�ستبانة تبني اأن )62%( من املواطنني ي�ستخدمون املوا�سالت العامة يف تنقالتهم و)38%( منهم ل 

ي�ستخدمونها وي�ستخدمون و�سائل اأخرى بديلة.
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تنوعت التو�سيات لت�سمل تو�سيات موجهة اإىل �سائقي املركبات العمومية وللم�سئولني يف املوؤ�س�سات احلكومية وغري 
احلكومية وللمواطنني ب�سكل عام وقد تلخ�ست يف الآتي:                              

التو�سيات املوجهة للم�سوؤولني يف قطاع النقل واملوا�سالت:
 - واإغالقها  افتتاحها  وقت  برجمة  واإعادة  الإ�سارات  توزيع  وتنظيم  املدن  لل�سوارع يف  ت�سميم  اإعادة  - حماولة 

اآخذين بالعتبار وقت الزدحام املروري- الذي مت تو�سيحه م�سبقًا.
- حتديد واإر�ساء قوانني جديدة ت�سهل على ال�سائقني وامل�ساة اللتزام بالقواعد املرورية بهدف تنظيم ال�سري اأوقات 
الأزمات، ومنع ا�سطفاف ال�سيارات على الأر�سفة اأو بالقرب منها - حتى كل �ساحب حمل اأمام حمله- بهدف 
تو�سيع الطريق وعمل ف�سحة مرورية وباملقابل توفري مكان خم�س�ص ل�سف ال�سيارات يف كل منطقة، ومنع مرور 
اأو اأ�سخم منها من و�سائل النقل واملوا�سالت يف وقت الزدحام املروري، يف املقابل  ال�ساحنات وما كان اأكرب 

حتديد اإما اأوقات خا�سة لها لتدخل املدينة اأو تقييدها ب�سلوك طرق خا�سة للو�سول اإىل وجهتها.
- حماولة و�سع �سياج على الأر�سفة مما يجرب املواطن على العبور اإىل اجلهة املقابلة من ال�سارع - اإىل الر�سيف 

الآخر- فقط من خط امل�ساة املوازي لإ�سارة مرور تنظم ال�سري.
ينا�سب كل من  ب�سكل  وتفعيله  العداد  نظام  اإعادة �سبط  و  العمومية  لل�سيارات  اأ�سعار جديدة  - حماولة حتديد 

ال�سائق واملواطن.
- حت�ســـني اأداء عنا�ســـر ال�سرطة لي�سبـــحوا اأكثـــر كفاءة وجاهزيـــة يف اأداء واجبهــــم ومراعـــاة واجبهم الأخالقي 

مع املواطن.
- العمل على تطبيق اأكرب عدد ممكن من امل�ساريع املقدمة بهدف تطوير قطاع النقل و املوا�سالت و جلب الدعم 

املايل لها.
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- حماولة تخ�سي�ص م�ساريع تخرج طلبة اجلامعات - الذين يدر�سون جمال هند�سة الطرق و املوا�سالت – يف 
م�ساريع تطويرية لقطاع النقل داخل املدينة اأو الدولة ب�سكل عام.

- ايجاد جلان خمت�سة ملراقبة اأداء العاملني يف قطاع املوا�سالت ومراقبة الأ�سعار.
- فر�ص قيود اأكرب على ترخي�ص املركبات اخلا�سة بالنقل من حيث مدى راحتها وتهويتها.

التو�سيات املوجهة للمواطنني:
- التوجه ل�ستخدام و�سائل النقل اجلماعية و �سلوك الطرق الفرعية.

- اللتزام بتعاليم اأجهزة ال�سرطة املرورية ل�سمان تنظيم عملية ال�سري وحركة املواطنني واملركبات.
- التقيد بقوانني ال�سري، وجتنب ال�سطفافات الع�سوائية التي تعترب عاماًل مهمًا يف ت�سكيل الأزمات املرورية.

- التعاون التام مع كافة اجلهات املخت�سة بقطاع النقل واملوا�سالت، وتقدمي ال�سكاوي عن اأية خمالفات ت�سدر 
من اأي اأفراد هذا القطاع للجهات املخت�سة.
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 ورمبا من هذا املنطلق بات من ال�سروري حماولة بناء نظام رقابي يعمل على متابعة قطاع النقل واملوا�سالت 
بكافة اأجزائه ابتداًء من الطرق وو�سائل النقل ثم ال�سائقني وتعاملهم وخرباتهم، وامل�سي قدمًا بتطوير ما يلزم 
تطويره وترميمه من ثغرات هذا القطاع، لذا فقد حاولت جمموعات البحث اأن تطور مقرتحًا لنظام رقابة ومتابعة 
لنظام املوا�سالت يف فل�سطني، وقد �سمل هذا النظام املوا�سالت بني املدن واملحافظات، واملوا�سالت داخل املدن 

واملحافظات والر�سم يف الأ�سفل ميثل خمططًا لأبرز معامل هذا النظام:
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لقد تطرق هذا البحث اإىل مو�سوع ح�سا�ص وبالغ الأهمية ولكن بع�ص الت�ساوؤلت قد تثار يف هذا املو�سوع فما هي 
الأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البحاثة حول هذه الأوراق التي اأعدوها؟

- هل ما قاموا به من ا�ستطالع للراأي عــن طريق ال�ستبانات واملقابالت كاف للتاأكيد على الو�سع الذي يعي�سه 
قطاع املوا�سالت.

- هل عدد ال�ستبانات التي مت توزيعها كاف للحكم على جناعة قطاع املوا�سالت يف فل�سطني.
- ماذا عن التو�سيات وملن هي موجهة.

- ماذا عن دور احلكومة واملوؤ�س�سات غري احلكومية يف تنظيم هذا القطاع وتوعية النا�ص بهذا التنظيم و�سرورته.

والآن لعل هذه الدرا�سة تفتح املجال اأمام العديد 
لدرا�سة  املجال  واملخت�سني يف هذا  الباحثني  من 
هذا القطاع، مب�سكالتـــه واحتياجاتـــه التطويرية، 
لو�سع خطة تطويرية لالرتقـاء مب�ستـــوى هذا القطاع.
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- املركز الفل�سطيني لالإح�ساء - الإح�ساءات املتعلقة بعدد املركبات يف ال�سفة والقطاع.
النقــــل  قطــــاع  وتطويــــر  لدعم  الطارئــــة  الحتــــياجــــات   ،www.mot.gov.ps واملوا�ســــالت  النقــــل  وزارة   -

واملوا�سالت الفل�سطيني
- موا�سالت فل�سطني - عودة للدواب - عاطف دغل�ص - حياتنا - نابل�ص - 20 دي�سمرب 2006.

http://www.20at.com/20at/lifestyle/2950.html
- هالة ال�سدر - قطاع املوا�سالت يف فل�سطني - م�سروع تخرج - جامعة النجاح الوطنية.
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منوذج لال�ستبانات البحثية التي قام الطالئع باإعدادها – حمافظة اخلليل:
مدى  فل�سطني،  يف  املوا�سالت  �سبكة  عنوان  حتت  بحث  باإجراء  يقومون  ال�سغري   الباحث  طالب  من  جمموعة 
للتعليم امل�ساند والإبداع  النيزك  باإ�سراف موؤ�س�سة  الباحث ال�سغري  النا�ص عنها. �سمن م�سروع  جناعتها ور�سا 
العلمي وبدعم من اليوني�سف، لذا نرجو منكم القيام بتعبئة هذه الإ�ستبانة بكل �سدق ومو�سوعية مع العلم باأنها 
اأُعدت من قبل الطالب امل�ساركني اأنف�سهم وتهدف جلمع املعلومات لغر�ص البحث العلمي فقط ، ن�سكر لكم تعاونكم.

اجلن�ص :
اأ.  ذكر              ب. اأنثى 

ال�سف: .................................

العمر:  .................................
منطقة ال�سكن:

اأ. خميم            ب. قرية               ج. مدينة
هل ت�ستخدم املوا�سالت العامة للذهاب اإىل املدر�سة والعودة منها؟

اأ.   نعم              ب.  ل                   ج. اأحيانًا
اإذا كانت االإجابة )نعم(، هل تتاأخر �سباحاً عن املدر�سة ب�سبب ا�ستخدامك للموا�سالت العامة؟

اأ.   نعم              ب.  ل                   ج. اأحيانًا
هل يلتزم ال�سائقون يف منطقتك مب�سار حمدد للبا�ص؟

اأ.   نعم              ب.  ل       
هل يكمل �سائق البا�ص م�ساره حتى اآخر حمطة يجب اأن ي�سلها على الرغم من عدم وجود ركاب معه؟

اأ.   نعم              ب.  ل       
جزء من و�سائل النقل امل�ستخدمة يف املنطقة غري قانونية )�سيارات خا�سة غري مرخ�سة للنقل(؟

اأ.   نعم              ب.  ل       
اإذا كانت االإجابة )نعم(، هل و�سعية ال�سيارة منا�سبة للنقل؟

اأ.   نعم              ب.  ل       
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ينطلق البا�ص من املوقف ؟
اأ.  مبواعيد ثابتة   ب.  بنتظر الركاب حتى ميتلئ البا�ص       

الرجاء و�سع اإ�سارة ) √ ( اأمام اجلواب الذي تراه منا�سباَ :

موافق غري موافق العبارة الرقم

تتوفر ب�سهولة املوا�سالت العامة يف منطقة ال�سكن  1

مواعيد البا�سات واحلافالت دقيقة ول يوجد تاأخري 2

اأجرة الراكب الطالب اأقل من اأجرة الراكب العادي   3

انتظر وقت طويل لأ�ستقل املوا�سالت العامة  4

اأهلي ل بحبذون اإ�ستخدام املوا�سالت العامة 5

يلتزم ال�سائقون باأجرة الراكب الطالب املخف�سة  6

�سائقو البا�سات متهورون ول يلنزمون بقوانني ال�سري 7

يقوم ال�سائق بتحميل اأعداد اإ�سافية من الركاب 8

ت�سعرية البا�ص موحدة وثابتة 9

ل اأركب مع ال�سائقني الذين ي�ستخدمون �سياراتهم ال�سخ�سية يف النقل 10

البا�سات ب�سكل عام مريحة )حديثة، املقاعد مريحة( 11

يلتزم �سائق البا�ص والركاب باملحطات املخ�س�سة للتنزيل والتحميل  12
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