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 كلمة المديرين العاّمين

ه اقتصادياً واجتماعياً، ال يختلف قّدمأهمية المواصالت العامة الجيدة وضرورتها لضمان مجتمع سليم وت حول

دولة  استثمرتمنذ قيامها ولغاية اليوم، . ازمن بعيد ذمنك ذلالعام وعالمياً، و يالسياس على المستوىإثنان 

في ، لم تفعل ذلكتكاد خدمات المواصالت العامة، لكنها البلدات اليهودية ب تازويدإسرائيل الكثير من الموارد ل

رة األدوات واآلليات المتوفّ  لى جانبإ تجنيد المختصين والمهنيين" سيكوي"جمعية ب، قررنا لذا. البلدات العربية

   . لدينا من أجل إحداث التغيير على أرض الواقع في هذا المجال

في النضال نحو المساواة بين  ّواد، وهي منّظمة مشتركة عربية يهودية، من الر"سيكوي"ُتعتبر جمعية 

كل إننا نؤمن بأن المساواة بين كافة مواطني الدولة هي حجر الازاوية في . المواطنين العرب واليهود في إسرائيل

. تغيير السياسات الحكومية إازاء المواطنين العربى لإ أيضاً سعى ولذلك ن. ودولة اً مجتمع -كيان ديمقراطي

الذي يعنى " من العوائق إلى الفرص"ضمن عملنا الجاري، طّورنا أدوات وآليات مبتكرة وعلى رأسها النموذج 

 . تهاة قابلة للتحقيق من أجل إازالتوصيات سياسي صياغةالمساواة وبالمعيقات التي تحول دون بتحديد 

المسكن : مختلف المجاالت، مثلبسياسات بعض الفي السنوات األخيرة، تّم تطبيق النموذج بنجاح أّدى إلى تغيير 

في هذه الوثيقة، فّعلنا نموذج رصد . الخدمات الحكومية وغير ذلك من األمورمنالية واألرض، ميازانيات الرفاه، 

وأخرى كمية وكذلك نوعية شمل البحث عناصر ، فمواصالت العامة للبلدات العربيةالمعيقات على قضية ال

في الوازارات، في السلطات المحلية العربية وفي أوساط مشّغلي  -القرار في هذا المجالصناع لقاءات مع 

ي العامة ف ، حّذرت جهات عّدة من سوء حال المواصالت ين الماضيةسنالطيلة . خطوط المواصالت العامة

لقد نجحنا بواسطة هذا . أسباب ذلكتفسير لفي محاولة أطلقت تقديرات وتخمينات مختلفة البلدات العربية، و

األسباب والمعيقات التي تحول دون تخصيص موارد الدولة بشكل  استنباطالنموذج، وبشكل دقيق وعميق، في 

لرصيدها " سيكوي"ااز مهني هام تضيفه الحديث هنا عن إنج. ، للمواصالت العامة، في البلدات العربيةمتساو  

  . ة إازاء المواطنين العربيسياسات الحكومالفي دراسة 

 

عربية يعانون من المحلية ال اتسلطالالمجتمع العربي، وخاصة القاطنين تحت نفوذ أفراد لألسف، وجدنا أن 

 زويدرد المطلوبة لتتخصيص غير متكافئ وبشكل كبير جداً، مقارنة مع البلدات اليهودية في جميع الموا

النتيجة . على حٍد سواء باإلعانة الحكومية للسفرياتأيضاً تلك المتعلّقة بالبنى التحتية و –المواصالت العامة 

للمقارنة، لو نظرنا إلى مجاالت   .الحاصلة هي مستوى متدن  جداً من المواصالت العامة في البلدات العربية

أعلى بمجال المواصالت العامة في ون العرب، لوجدنا أيضاً أن الفجوة عدم مساواة أخرى يعاني منها المواطن

إن الفجوات في تخصيص الموارد لخدمات المواصالت العامة تخلق ضائقة حادة جداً في البلدات . تهامستويا

للوصول إلى مراكاز ( وبعضهم، بدون أي إمكانية)العربية وتبقي المواطنين العرب مع إمكانية محدودة جداً 

الكثيرين  عزل هذا يعني .، إلى الجامعات والكليات، وكذلك إلى المؤسسات الثقافية واالجتماعية في البالدعمللا

قدرة المواطنين العرب والمجتمع المس بمن المواطنين العرب عن المجتمع وعن البنى التحتية في البالد، و

 ضئيلالجازئي اللنجاح ايكمن سبب  هنا :لنافي تقديرنا، ال نبالغ لو ق. ، على تحسين أوضاعهمةً العربي عام

عليم لكثير من الجهود، البرامج والموارد التي تبذلها الدولة وقيادة البلدات العربية، بغية تطوير أماكن عمل، ت

  . البلدات العربية فيمن المجاالت  ذلك بمستوى عاٍل، تحقيق النمو االقتصادي وغير
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من أجل  اً اقم وازارة المواصالت قد بذل، في السنوات األخيرة، جهودومع ذلك، تجدر اإلشارة هنا إلى أن ط

ُترجمت هذه الجهود إلستثمار حكومي . تقليص الفجوات وتحسين خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية

ار لكن ولألسف، اقتصر االستثم. أحدث تحّسناً ملحوظاً في خدمات المواصالت العامة بعدد من البلدات العربية

  .  من البلدات ولم يفلح جدياً بتحسين مستوى الخدمات المتدني في عموم البلدات العربية حدودعلى عدد م

 نفيذقابلة للتالمفّصلة السياسية التوصيات الوتحليله، بل تشمل  وضع الراهنال تكتفي هذه الوثيقة بوصف ال

 إننا ندعو. وعادل ارد بشكل متساو  تخصيص الموإلى  في نهاية المطاف التي تطمحو وتغيير السياسات

وازارتي المواصالت والمالية إلى اتخاذ كافة الخطوات الفورية المطلوبة لتحسين خدمات المواصالت العامة في 

كما ندعو رؤساء السلطات المحلية العربية إلى االهتمام بإازالة المعيقات التي  . البلدات العربية جذرياً وجوهرياً 

بإمكان التوصيات السياسية التي تتضمنها هذه الوثيقة أن تشّكل خارطة عمل . مسؤولياتهموجدناها ضمن مجال 

 . في السعي لجسر الهوة

لقد جرى هذا البحث في إطار عملية مرّكبة تطلّبت العمل الجماعي، المعرفة متعددة المجاالت، التخصص 

يوسف التي حّركت عمل سيكوي -جيت نعلينتوّجه بجازيل شكرنا، أوالً، لح. واإلصرار حتى النهاية بدون كلل

كما نشكر ازميلتها في شركة  . في مجال المواصالت العامة، وترأست هذا البحث الممتااز الذي بين أيديكم

Viaplan نشكر أيضاً طاقم قسم السياسات . مجتمع، طوبي كوهن، على الكتابة والبحث. بيئة. تخطيط

 . شبيطة وميخال بيليكوف على مساهمتهم الهامة في هذه الوثيقة المتساوية في الجمعية، شيرلي راكاح، أمجد

قسم المواصالت العامة بوازارة يابسة ومدير  /ب المدير العامواالقائم بأعمال كبير ن -نشكر يهودا إلبااز

 -ملكي نائب كبير لمدير قسم المواصالت العامة بوازارة المواصالت والسيدة شارون -، درور غنونالمواصالت

رة لوازارة المواصالت، على مساعدتنا وتازويدنا بالمعلومات، على إشراكنا بسيرورات اتخاذ القرارات مستشا

 . وعلى مشاركتهم في لقاءات عرض نتائج البحث ومناقشة معانيها ودالالتها

غيير تحّرك سيرورة واسعة وشاملة نحو تأن كلّنا أمل في أن توّفر لكم قراءة البحث فهماً أكثر عمقاً للواقع و

  . الواقع القائم ونحو تطوير المواصالت العامة في البلدات العربية

 

 مع تحيات

 رليتس والمحامي علي حيدريچرون 

 مديران عاّمان مشاركان، جمعية سيكوي
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  تنفيذيال الملّخص

تدنياً طيلة عشرات السنين، كان االستثمار الحكومي في المواصالت العامة داخل البلدات العربية بإسرائيل، م

فنتج عن ذلك هوة وعدم مساواة صارخان فيما يخص توفير خدمات المواصالت العامة بالبلدات العربية . جداً 

المواطنين عازل عدم المساواة بتخصيص هذا المورد إلى في العديد من الحاالت، يقود . مقارنة بالبلدات اليهودية

 .   يمس بقدرة المجتمع العربي على تحسين أوضاعهالعرب وظيفياً عن المجتمع والبنى التحتية في البالد و

وضع خدمات المواصالت العامة في عن صورة واسعة " سيكوي"توّفر هذه الوثيقة المقّدمة من قبل جمعية 

التي تحول دون تطّور المواصالت رصد المعيقات األساسية والمبتكرة في  تهاتكمن مساهمو. البلدات العربية

  .  مواجهتها من أجلتوصيات سياسية  صياغةربية وفي العامة في البلدات الع

. أجرى البحث مقارنة كمية بين خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية وبين تلك في البلدات اليهودية

تّمت المقارنة باعتماد تعابير ومصطلحات مأخوذة من عالم المضامين المهنية ومن اللغة المتبعة في المواصالت 

، (وجهة السفر)عدد خطوط السفر التي تخدم البلدات بنتشار االالتوّزع و انعكس. تهاوجودع الخدمة توازّ  -العامة

 . انعكست بعدد السفرات اليوميةالتي لقياس جودة الخدمة الوتيرة بينما اخترنا مؤّشر 

طوط القائمة، وجدنا أن كال األمرين، عدد وجهات السفر من وإلى البلدات العربية وكذلك وتيرة سفر الخ

 من حيثصارخ بشكل مساواة ال غيابواضح جداً مقارنة مع البلدات اليهودية، ويدالن على  شكلمتدنيان ب

  . الخدمة زويدت

سفرة يومية  111 هناكسفرة يومية، من خالل خط واحد ال غير، بينما في شوهم  61 هناكفي كفر قاسم مثالً، 

كركور، -حنافي برديس  أنّ خطاً، في حين  16سفرة من خالل  224في مدينة أم الفحم، . خطاً  12من خالل 

عدد )خطاً  11سفرة يومية من خالل  694نسمة عن سكان أم الفحم،  25222والتي يقل عدد سكانها ب 

مرة،  24-1البلدات اليهودية بنسبة في كل بلدتين مقارنتين أكبر  لدىعدد وجهات السفر (. السفرات ذهاباً وإياباً 

  .  البلدات العربيةمع مقارنة  22-1البلدات اليهودية بنسبة في أن عدد السفرات للفرد الواحد أكبر في حين 

في المرحلة الثانية، قمنا باستخدام نموذج مسح المعيقات بغية الحصول على رصد دقيق للمشاكل والمعيقات 

 صياغةبلدات العربية، وبغية األساسية التي تحول دون المساواة في تخصيص موارد المواصالت العامة لل

في األساس بوازارة المواصالت )وجدنا أن المعيقات قائمة في كل من الوازارات . توصيات سياسية كفيلة بإازالتها

   . الجمهور العربي ولدىوالسلطات المحلية العربية  (لكن أيضاً بوازارة المالية

. سياسية من أجل مواجهتهاتوصيات  ذلكك ،ااألساسية التي وجدناهالمعيقات ولمشاكل لفيما يلي، توصيف 

بشكل  ضرعالذي ي 9 رقم وفي الرسم البياني 5.4موجود في الفصل  ،تفصيل كافة المعيقات والتوصيات

  . التوصيات السياسيةكذلك مرّكاز كل المشاكل والمعيقات و
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 المشاكل

  . عامةالصالت مواالآلية بنيوية في وزارة المواصالت لتوفير خدمات غياب : 1 مشكلة

لم نجد في وازارة المواصالت صيغة منّظمة، توّضح للسلطات المحلية ما هي حقوقها وما المطلوب منها بغية 

كما لم تقم وازارة المواصالت بتحديد المعايير الواضحة الشفافة . الحصول على خدمات مواصالت عامة

 .  الستحقاق مواصالت عامة

قائمة في المواصالت الهوة بعيدة المدى التقليص ا يليق مع مسعى مب لميزانياتاغياب تخصيص : 2 مشكلة

  . العامة بالبلدات العربية

يعود منبع الكثير من المعيقات المشّخصة على أنها تحول دون تطوير خدمات مواصالت عامة في البلدات 

للميزانية، يبعث على تسريع  والتي ال بد لحلّها أن يشمل تخصيصاً جدياً العربية، إلى هذه المشكلة الجوهرية، 

 .   عملية إدخال الخدمة للبلدات العربية

  . غياب بنية تحتية محلية تناسب المواصالت العامة: 3 مشكلة

النقل العامة غير  طفي قسم من البلدات العربية، ال تازال مسألة الطرقات المهيأة لمرور المركبات ووسائ

ومع . يةوصصخمكتظة وتتيح مروراً محدوداً حتى للمركبات العادية ال محلولة، كما أن تضاريس البلدة القديمة

  . غياب بنية تحتية محلية مناسبة لمرور الحافالت سيكون من الصعب إدخال هذه الخدمة للبلدات
 

 وتوصيات سياسيةمعيقات أساسية 

o  تمويل المواصالت العامةلوزارة المواصالت ال تضع معايير واضحة 

دون إي إجراء منّظم أو معايير واضحة عامة بالبلدات اليهودية والعربية المواصالت ال يجري تمويل تطوير

 هاتطوير مواصالتيجب االستثمار فيها بغية التي عطاء األولوية للبلدات إلتوزيع الموارد بين البلدات ول

د، يبقى عدد من تخصيص الموارلظل هذا الواقع، حيث ال إجراءات أو معايير محّددة ومعّرفة في . عامةال

حتى لو كانت احتياجات المواصالت العامة فيها أكبر من تلك السلطات المحلية العربية متخلّفاً في الوراء، 

 . واالستثمار فيها عملفي البلدات التي تقرر ال

 

o بتوّجه السلطات دون أي  رهونتقوم وزارة المواصالت باالستجابة لمتطلبات المواصالت العامة بشكل م

  أو سلّم أولويات اتحتياجخطة ا

م ويشوبها عدم تنظي بدونطريقة عمل قسم المواصالت العامة وعالقاته مع السلطات المحلية العربية 

 . وضوح فيما يخص السبيل الذي يجب أن تسلكه السلطة المحلية من أجل الحصول على الخدمة

 

  : المعيقاتهذه توصيات إلزالة 
 

تحديد معايير واضحة وشفافة لتازويد البلدات بخدمات المواصالت العامة، على وازارة المواصالت القيام ب

على وازارة المواصالت القيام بتعريف . لتنتهجها عند العمل على تطوير مواصالت عامة في البلدات

  . وتنظيم إجراء التوّجه من قبل السلطات المحلية للوازارة في طلبات تطوير المواصالت العامة بالبلدات

مل اجميع البلدات العربية وإشراكها فيه، شباحتياجات  مسحب وازارة المواصالت تمويل وإعداد واجمن 

 .  المواصالت العامةفعيل من أجل تالتي يجب إنفاقها التكلفة المشتقة 
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o  ةطويلالبلدات العربية سنوات ة الناتجة عن غياب مواصالت عامة في الميزانية لسد الفجوب حادنقص  

لميازانيات للسلطات المحلية العربية فيما يتعلق بخدمات المواصالت ا لشحهي انعكاس  فجوة االستثمار

لفرد الواحد اتصل ميازانية . العربية على أقل من نسبتها السكانية العامةالمحلية تحصل السلطات  -العامة

احد سنوياً ش للفرد الو 6922ش سنوياً، مقابل  1992عن المواصالت العامة عند السكان العرب لحوالي 

 (. 4، معيق رقم من الوثيقة 14انظروا تفصيل المعيق وطريقة حساب الفجوة بصفحة )عند السكان اليهود 

 

 :توصية إلزالة هذا المعيق
 

خدمات المواصالت العامة للبلدات العربية، من الضروري تقليل  ازويدبغية تقليص عدم المساواة في ت

، لصالح بند الشوارع البلدية، وكذلك ازيادة ميازانية اإلعانة بلداتالميازانية المعّدة للشوارع ما بين ال

 . الحكومية للمواصالت العامة في البلدات العربية

 

o تطوير المواصالت  بغيةوموارد قائمة  اتميزانيللعلم السلطات المحلية العربية بوجود مصادر  عدم
  العامة

 

متناول يدها بشكل فّعال وسهل، المعلومات  ال تضع وازارة المواصالت أمام السلطات العربية، وفي

في (. بتمويل مباشر أو بموارد إعانة متنّوعة)المطلوبة حول عناصر الخدمة التي تستطيع توفيرها لها 

ال تستفيد  سباب أخرى متعلّقة بشكل إدارة السلطات المحلية العربية،ألذلك ولنتيجة العديد من الحاالت، و

    .ةالموارد الموجودتلك من  يه

 
 :توصية إلزالة هذا المعيق

 

على . الموارد المتوّفرة لهاخدام على وزارة المواصالت التأّكد من قيام السلطات المحلية العربية باست

وزارة المواصالت إدارة منظومة حتلنات تمّرر بشكل منّظم للسلطات المحلية تتناول مسارات الدعم 

  . باإلعانة المعروضة" تحظى"السلطات كي واإلعانة المتوّفرة وتتناول المطلوب من 

 

o العامة  وسائط النقلداخل البلدات العربية ال يناسب مرور  اتواقع الشوارع والطرق  
 

بشوارع ذات بنية تحتية غير كافية وبظروف مرورية  يدانيفي غالبية البلدات العربية يتمّياز الواقع الم

( الباصات)ت، ال تناسب هذه الظروف مرور الحافالت في العديد من الحاال. صعبة تكاد تكون مستحيلة

في بعض البلدات ازد على ذلك تضاريس جغرافية ". ميني باص"وأحياناً حتى حافالت أصغر منها مثل 

 . العامة وسائط النقلهذه البنية التحتية ال تتناسب واحتياجات مرور . صّعب مرور الحافالتت

 

 :توصية إلزالة هذا المعيق
 

عالج البنى ت ةخاص خطةالبنى التحتية وقسم المواصالت العامة بوازارة المواصالت، تطوير على قسم 

تناسب دخول ومرور المواصالت لتحتية البنى العمل على توسيع معالجة تالتحتية في البلدات العربية، و

وهنا (. تخطيطمواصالت عامة، بنى تحتية و: من خالل دمج كل أقسام الوازارة ذات الشأن)العامة بالبلدات 

ألن فجوات البنى التحتية تحّتم تعامالً  .ببلدة عربية عنهمغاير  معالجة األمر ببلدة يهودية حكم: التالي ؤكدن

 .  لبلدات العربيةمع امناسباً وخاصاً 
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o غياب بنية معلوماتية حول المواصالت العامة بمتناول المستخدم العربي 

( اإلنترنتفي مراكاز الخدمة الهاتفية وفي محطات االنتظار، )ة غياب تغطية كاملة وصحيحة باللغة العربي

من السكان  اً قسم بعديحجب المعلومات الضرورية وي ،حول خدمات المواصالت العامة بالبلدات العربية

، يعّرف بأي اللغات يجب األحكامال يوجد توجيه ملازم في القانون أو في مجلّد . ن استعمال هذه الخدمةع

 . مات حول المواصالت العامةتوفير المعلو

 

 :توصية إلزالة هذا المعيق
 

اللغة العربية تنصيب عامة، المواصالت العلى وازارة المواصالت تضمين طلبات مناقصات تشغيل خطوط 

  يجب عرض المعلومات باللغة العربية في كافة األماكن داخل كل بلدة عربية. كجازء ال يتجازأ من الخدمة

كما ويجب على مصادر المعلومات والحتلنات (. شك، في محطات االنتظار ذاتهابدون و)أو بالقرب منها /و

 .  القطرية المتعلّقة بخدمات المواصالت العامة في البلدات العربية، توفير المعلومات باللغة العربية

 

o مسألة  ال يوجد أي جهة مهنية مؤهلة ومخّولة في السلطات المحلية العربية، وظيفتها الرسمية معالجة
 المواصالت العامة

 

ال يوجد جهة مهنية مخّولة بمعالجة مسألة المواصالت في الغالبية الساحقة من السلطات المحلية العربية 

كما أنه وفي العديد  .لرئيس السلطة ومهندسهاوالمازدحمة توضع على الطاولة المكتظة ف، العامة داخل البلدة

اجتماع هذه إّن . معالجتها من قبل رئيس السلطة المحليةلقّدمة من الحاالت، ال تلقى المسألة أولوية مت

العوامل معاً، يصّعب كثيراً على السلطة المحلية مهمة تطوير المواصالت العامة، خاصة في الوضع 

الحالي الذي يحّتم على السلطة المحلية التوّجه وبشكل فّعال ومبادر لوازارة المواصالت من أجل الطلب 

  . مسألة توسيع خدمات المواصالت العامةبوالدفع قدماً 

 

o  احتياجات المواصالت العامة وال توجد صيغة لطلب هذه االحتياجات من  مسح ال يوجد في البلدات خطة
 وزارة المواصالت

 

. االحتياجات البلدية بمجال المواصالت العامةلمسح وجد اليوم في غالبية البلدات العربية، خطة جاهزة تال 

توسيع لعامة المبادئ الإدخال خدمات مواصالت عامة جديدة وفق أحياناً  يتمّ  ثل هذه الخطة،وفي غياب م

 . على االحتياجات المحلية الخاصة عناية والتركيزفتقر للتالمواصالت العامة، 

 

   :توصيات إلزالة هذا المعيق
 

على . ة في البلدةالعام تتعيين صاحب وظيفة مخصصة في كل سلطة محلية لمعالجة مسألة المواصال

، العمل على تشجيع السلطات المحلية بغية إشغال هذه وزارة المواصالت، وبمشاركة وزارة الداخلية

المشاركة في تمويل )مناسب وأيضاً المساعدة في التمويل التأهيل الالوظيفة، وذلك من خالل المساعدة في 

  (. نصف الوظيفة على األقل

على السلطة المحلية أن تطلب من وزارة المواصالت . ت البلديةاالحتياجا مسحتخصيص ميزانية ل

فهم الصيغة المتبعة بالوزارة لتحقيق  مسح االحتياجات، وأثناء تقديم المسحالجراء الحصول على مساعدة 

  .  المساعدة والمرافقة بغية إدخال خدمات المواصالت العامة أو توسيع الخدمة في البلدة
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o لشوارع تناسب مرور مركبات خصوصية على في العربية األولوية لبنية تحتية تعطي السلطة المحلية ا
 العامة  وسائط النقلحساب بنية تحتية تناسب 

 

طيلة سنوات عديدة، تعامل التخطيط في البلدة العربية مع وجود المركبة الخصوصية فقط، واليوم أيضاً، 

العربية لمعالجة وتطوير بنى تحتية في الشوارع  البلدات اتوفي حاالت عّدة ُتعطى األولوية من قبل قياد

وقد تبّين أيضاً أن البلدات العربية تتمّيز . العامة نقلالوسائط مركبة الخصوصية على حساب تناسب ال

 -الفئة في العنقود االجتماعيبلدات يهودية من ذات ببمستوى عاٍل من المركبات ذات المحّرك قياساً 

ت لدى رؤساء السلطات المحلية العربية، مجتمعاً مع الحاجة المحلية باستكمال إن سلّم األولويا. اقتصادي

  .   م المواصالت العامةقدّ رور المركبات، يضع جانباً مسألة تالبنى التحتية وتنظيم بنى تناسب م

 

 
    :توصية إلزالة هذا المعيق

 

    .انيات بما يتناسب معهيجب مالءمة التخطيط البلدي لوجود مواصالت عامة وكذلك تخصيص الميز

خدمات لأيضاً  الئميجب على السلطة المحلية األخذ بالحسبان، وبشكل أكبر، مسألة التطوير الم

طلب الميزانية لتطوير البنى التحتية، الجوانب المتعلّقة  ضمنوأن تشمل  .في البلدةالمواصالت العامة 

   . عامة وسائط نقلاسب مرور بتطوير المواصالت العامة وتنظيم بنى الشوارع بحيث تن

 

o  المواصالت غير المجازة داخل البلدات، تشّجع االستخدام غير المنّظم كبديل للمواصالت العامة 

بالبلدات العربية، تطّورت خالل السنوات الماضية  على ضوء النقص القائم في حلول للمواصالت العامة

تعمل المواصالت غير المجاازة . تياجات المحليةوذلك استجابة لالح" المواصالت غير المجاازة"ظاهرة 

بدون ترخيص، بدون اإلعانة الحكومية، ال تستوفي معايير األمان وال تتضّمن الترتيبات المرافقة كمحطات 

لقد تجّذرت هذه الظاهرة في عدد من البلدات العربية وأصبحت تشّكل . انتظار منّظمة أو الفتات توضيحية

إن إدخال أو ازيادة خدمة المواصالت العامة يشّكالن تهديداً  .من السكان هناكمصدر رازق بالنسبة لعدد 

  . لمصدر رازق بعض العائالت في البلدة

 

    :توصيات إلزالة هذا المعيق
 

من ية الرؤساء في البلدات العربية، وبالتعاون مع وزارة المواصالت، بناء مسارات انتقالعلى عاتق  

وعلى الرغم من صعوبة األمر، يقع على عاتق رئيس . منّظمة خرىازة ألمواصالت عامة محلية غير مج

السلطة المحلية واجب تطوير مواصالت عامة منّظمة داخل بلدته، حتى لو كلّفه ذلك مواجهة مع المشّغلين 

خدمات  زويدفي حاالت عينية، بإمكان المشّغلين غير المجازين االنخراط بمنظومة ت. غير المجازين

 ،يتوّجب على وزارة المواصالت دراسة حجم هذه الظاهرة بكل بلدة وبلدة تمام ذلكوإل. العامة المواصالت

   . فيها ل أو توسيع خدمات المواصالت العامةادخإفي المراحل األولى من عملية 
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  مستقبليةتلخيص ونظرة 
  

تحويل الميازانيات )المادية منها التوصيات السياسية في هذه الوثيقة موّجهة صوب مواصلة بذل كافة الموارد، 

وتلك على مستوى التغيير الضروري في الوعي والمفاهيم ( الجدية لتطوير مواصالت عامة في البلدات العربية

لدى متخذي القرار السياسي، خاصة في وازارة المالية وفي المجتمع العربي نفسه، بغية إثارة الحاجة الملّحة 

مكانة المواطنين في البلدات عازياز اقتصادي وت -يق التطّور االجتماعيلوجود مواصالت عامة من أجل تحق

بقواهم الذاتية وبدون مواصالت عامة، لكن " تدبير أمورهم"لقد تعّود السكان العرب طيلة السنين على . العربية

لوقت، اذات في  ، يجب توفير مواصالت عامة بجودة عالية من حيث الخدمة وجذابةلذا. ثمة تغّير حاصل اآلن

يتوّجب على الوزارات تغيير سياساتها، بذل الميزانيات وكافة  .الخصوصية المركبات تحل مكان استخدامل

الجهود، أّما السلطات المحلية العربية فعليها إحداث تغيير عميق في مسألة بناء عالقات العمل مع وزارة 

، وكذلك في مسألة المواجهة العامةالمواصالت وتنظيم إجراءات الطلب والحصول على خدمات المواصالت 

  . السكان، الذين اعتادوا سنوات طويلة التدّبر بدون مواصالت عامة أوساط فيواالستعداد للتغيير 

عرضنا الفرص على شاكلة فقد . تضع هذه الوثيقة المعيقات التي تّم رصدها قبالة فرص وإمكانيات التغيير

ما يتعلّق بتوفير خدمات المواصالت العامة ما فيالفجوة القائمة  تقليص علىسيساعد تبنيها  ،توصيات سياسية

  . بين البلدات العربية والبلدات اليهودية في إسرائيل، وذلك على المدى القريب

بعدد السفرات % 35 بلغتازيادة عن وازارة المواصالت في تقاريرها  تفيدإذ الصورة ليست كلّها قاتمة، 

    (. ال تشمل المدن المختلطة) 5022وحتى  5003لبلدات العربية منذ العام بواسطة المواصالت العامة في ا

إالّ أن الطريق . ال شك بأن هذا المعطى يشير لتغّير هام يستحق اإلشادة به في سياسة الوزارة وفي عملها

لية العربية، أمامنا طويلة وفيها الكثير من التحديات، مما يتطلّب من وازارة المواصالت سوية مع السلطات المح

 مواصلة الدرب وتعميق إخراج التغيير لحّياز التنفيذ حتى تحقيق وتوفير خدمات مواصالت عامة متساوية

هذه الوثيقة السياسية عبارة عن أداة مساعدة نعرضها على كل المنشغلين . للبلدات العربية في إسرائيل وعادلة

   . بهذا العمل الهام
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  لوثيقةمقّدمة وعرض ألهداف ا
 

تصبو الوثيقة إلى  .إننا نضع بين أيديكم وثيقة تعنى بمسألة المواصالت العامة في البلدات العربية داخل إسرائيل

رسم صورة واقعية عامة حول خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية، ومقارنتها بصورة الحال في 

لهذه الوثيقة في رصد المعيقات التي تحول دون تطوير  تكمن المساهمة األساسية المبتكرة. البلدات اليهودية

، ذلكوالهدف من وراء . ة توصيات سياسية كفيلة بمواجهتهاصياغمواصالت عامة في البلدات العربية، وفي 

  .  تحقيق المساواة في توازيع الموارد ضمن هذا المجالهو 

جال المواصالت العامة ال يحدث في الفراغ في م" سيكوي"ومن بالغ سرورنا، كون العمل الذي تقوم به جمعية 

بل بالتواازي مع ما تقوم به وازارة المواصالت من تعميق لخدمات المواصالت العامة، ومع عمل منظمات مدنية 

في السنوات . أخرى تعرض وتؤّكد الصعوبة والنقص الكبير الذي تعاني منه البلدات العربية في هذا المجال

حثيث مسألة اصالت، قسم المواصالت العامة وقسم البنى التحتية بالدفع قدماً وبشكل األخيرة، تقوم وازارة المو

مع ذلك، إن الفجوة المتواصلة على مر السنوات . دخول وتوسيع خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية

م المساواة في والمنعكسة بعدم توفير خدمات المواصالت العامة للبلدات العربية، قد خلقت واقعاً من عد

االستثمار  –خدمات المواصالت العامة داخل المجتمع العربي، يستوجب بذل جهود كثيفة وبشكل أكبر بكثير 

في إدخال خطوط جديدة، المساعدة في مواجهة ومالءمة التعامل البلدي مع مسألة بنى تحتية تناسب المواصالت 

م المواصالت العامة والتي اضطر مرغماً طيلة السنوات باإلضافة لتشجيع الجمهور العربي على استخدا. العامة

  . الماضية، إليجاد بدائل تعينه على التنّقل والوصول لمقاصده

، من خالل الدفع قدماً بمجال المواصالت العامة في البلدات العربيةوالعمل " سيكوي"لقد اختارت جمعية 

يتّم في البداية،  .مجاالت سياسية أخرىعدة لمساواة بلتحقيق ا ،إستراتيجيات وأدوات استخدمتها سابقاً وبنجاح

توصيات سياسية لتغيير الواقع وتفكيك  صياغةتشخيص ورصد المشاكل والمعيقات المتعلّقة بالمجال ذاته، ثّم 

لتحقيق خدمات المواصالت العامة في البلدات " سيكوي"قامت به جمعية  ماأّن نؤّكد هنا على . المعيقات

إّن  .تستمر على مدار السنوات القادمةسطويلة األمد بدأت منذ أكثر من عام و سيرورة عن عبارةالعربية، 

للعمل على تحقيق المواصالت العامة في " سيكوي"وثيقة المعيقات والتوصيات هذه بمثابة القاعدة التي تعتمدها 

محلية العربية والجمهور البلدات العربية، بواسطة المرافعة والعمل مقابل وازارة المواصالت والسلطات ال

 . العربي كذلك

نقّدم هذه الوثيقة لوازارة المواصالت على مختلف أقسامها، لوازارة المالية، لمكتب رئيس الحكومة وللسلطات 

مع أملنا أن يتم استخدامها بشكل واسع من قبل  ،وهي موجودة بمتناول يد الجمهور أيضاً . المحلية العربية

 .  ث، الجامعات والجمهور الواسع كذلكابحسات الدراسات واألمنظمات العمل المدني، مؤس

ب في وازارة المواصالت وفي السلطات ناصاعتمدت الوثيقة في كتابتها على مقابالت أجريناها مع ذوي م

المحلية العربية، مع مختصين بمجال المواصالت العامة، وعلى أبحاث ومقاالت وكذلك معلومات ودراسات 

كل هذا في محاولة لدمج المعلومات المتراكمة التي درسناها بغية . منظمات أخرى وغير ذلكقامت بها وجمعتها 

نوّد هنا اإلشارة لكون هذه الوثيقة . تحديد المعيقات الكامنة في المجال والتدقيق في وضع التوصيات السياسية

ها لعموم المعيقات القائمة  في على الفجوات الصحيحة بالنسبة للبلدات العربية، مما يعني عدم تطرق فقط ترّكاز

، مثل فتح سوق العقد األخير خاللمجال المواصالت العامة وعلى الرغم من وجود مسائل هامة ُطرحت للنقاش 

، وتيرة تحقيق األهداف، 2222 -اإلصالحات التي تّمت ببداية سنوات ال بعدالمواصالت العامة للمنافسة 

وذلك ألنها ال تمّياز . من المسائل هاالعامة مع كّل محدوديتها وغير مناقصات المواصالت المتبعة في طريقةال

بالذات المواصالت العامة في البلدات العربية، بل تشّكل إطاراً لعموم أنشطة المواصالت العامة في إسرائيل، 

  .  والتي ال مكان هنا لتفصيلها
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  دور وأهمية المواصالت العامة ،مكانةحول . 1
 

اجتماعي، ال  -واصالت عامة جيدة وضرورتها لقيام مجتمع سليم ولتحقيق النمو االقتصاديحول أهمية وجود م

منذ . يختلف إثنان وخاصة في حقل السياسات العامة ولدى راسمي السياسات على مستوى العالم ومنذ ازمن بعيد

ت العامة للبلدات قيامها وحتى اليوم، بذلت إسرائيل الكثير من الجهد والموارد في توفير خدمات المواصال

 . اليهودية، لكنها امتنعت عن ذلك تقريباً بالنسبة للبلدات العربية

بعض البلدات العربية من غياب كامل تعاني نتيجة لهذا اإلهمال، وكما سيظهر الحقاً في هذه الدراسة، 

المواطنين العرب مع  هذه الحال تبقي. للمواصالت العامة، في حين تكون في أدنى مستواياتها لدى بقية البلدات

في الوصول لمراكاز الشغل واالنخراط بسوق العمل، الوصول ( انعدام القدرة -ولدى البعض)قدرة محدودة جداً 

. للجامعات والكليات والحصول على التعليم العالي، وكذلك الوصول للمؤسسات الثقافية واالجتماعية داخل البالد

مّرة، عن شباب وشابات قُبلوا للدراسة الجامعية  لكنهم لم يتمكنوا من  لقد سمعنا خالل إعداد الدراسة وأكثر من

تحقيق ذلك نتيجة غياب مواصالت عامة عادية في البلدة، وعن نساء عربيات بذلن جهوداً جمة من أجل 

ومرة أخرى نتيجة غياب  ،االنخراط بسوق العمل، وجدن العمل ببلدة أخرى لكنهن لم تستطعن تحقيق ذلك

 . 1ت العامةالمواصال

إن وضع المواصالت العامة السيئ في البلدات العربية يحصل بظل الفجوات الكبيرة القائمة اقتصادياً واجتماعياً 

ما بين المواطنين اليهود والعرب، بظل التوتر ما بين الشريحتين السكانيتين، وبوضع تشغيلي متدٍن جداً مع 

وبظل هذا الواقع، يصبح غياب المواصالت العامة ليس فقط . ةوتعليم عاٍل بالبلدات العربيعمل غياب مراكاز 

عزل مجرد مجال آخر من عدم المساواة الصارخ في تخصيص ميزانيات الدولة للمواطنين العرب، وإنما 

هذا الفصل هو بمثابة معيق بالغ . عن حياة المجتمع والبنى التحتية في إسرائيلالكثيرين من المواطنين العرب 

على التنمية االقتصادية، توفير العمل والتعليم وعلى التنمية االجتماعية، مما يشّكل الضربة ثير القوة والتأ

إن حجم قوة هذا المعيق كبير . القاضية لقدرة المواطنين العرب والمجتمع العربي عامة على تحسين أوضاعهم

مرة من قبل الدولة وقيادات البلدات الخطط والموارد المستث -جداً لدرجة تجعلنا نقّدر أن كل الجهود المبذولة

مصيرها كلّها لنجاح  -لتطوير الشغل، التعليم العالي، التنمية االقتصادية وغير ذلك في البلدات العربية العربية

 . تماماً جزئي محدود جداً، إن لم يكن الفشل 

إالّ العامة على المجتمع العربي،  بالغ السوء لغياب المواصالت السلبي للمبالغة فيما يتعلّق بالتأثيرهنا ال مجال 

ما سيحدثه إدخال مواصالت عامة إننا نرى . ومن خالل فعالياتنا نتطلّع نحو المستقبل" سيكوي"في جمعية  أننا

بذل كافة الجهود من أجل حث على بالغة القوة، ومصّرون  رافعة إيجابيةجيدة إلى البلدات العربية من 

   . ة على إحداث تغيير جذري في هذا المجالالحكومة وقيادات البلدات العربي
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  :المواصالت العامة في البلدات العربية. 2
  خلفية وصورة واقع

 

  نظرة عامة 2.1

إن المواصالت العامة التي ال تعمل بنجاعة . من المتبع التعامل مع المواصالت العامة من باب دراسة نجاعتها

اعليتها وقوة جذبها وبالتالي من مستوى استخدامها لصالح تعاظم وبشكل صحيح في خدمة السكان، تقلل من ف

وهو . مستوى الخدمةُتقاس المواصالت العامة الناجعة من ازاوية النظر إلى . استخدام وسائل نقل بديلة

 :، نبّينها في التالي2المصطلح الذي يتضمن في ثناياه مجموعة من العناصر

مستوى إتاحة الخدمة طيلة ساعات اليوم  -وتيرة الخدمةب نعكسالمعنصر الوقت وتوّفر الوسيلة،  . أ

  . المنعكس بعدد وجهات السفر -ع الخدمةيوبتوزلمواعيد والمناسبات الخاصة، ل مالءمتهاواألسبوع، و

 . الوجود الفعلي لخدمات المواصالت العامة وفق الجدول الازمني الملازم كما نشر: عنصر األمانة . ب

ر، ظروف االنتظار، المعلومات المتاحة وصدقيتها، التناسق بين الراحة في السف: عنصر الراحة . ت

  . جداول األوقات وتواّزع محطات االنتظار

  .  ثمن السفرة، خاصة بالمقارنة مع البدائل القائمة بالنسبة للمسافر: عنصر التكلفة . ث

، يمكن تقييم وقياس لذلك. معطيات موضوعية بينما يعكس القسم اآلخر موقفاً ذاتياً لد قسم من العناصر نتسي

مستوى الخدمة بوسائل كمية مثل، وتيرة السفرة بالخط الواحد، عدد التنّقالت المطلوبة إلكمال السفر ما بين 

في هذه الوثيقة اتبعنا . بواسطة استطالعات رأي تفحص مدى الرضى من الخدمة ، أوتهنقطة االنطالق ووجه

وة ما بين المناطق والشرائح السكانية بمقارنة مستوى الخدمة تقاس الفج. وبالتناوب، هاتين الطريقتين للفحص

ويؤّثر على استخدامها  اففي نهاية المطاف، يعّبر مستوى الخدمة عن جودته. لديهم من وجهة نظر المسافر

   . وتلقيها فعلياً وعلى أرض الواقع

 

  ومستوى الخدمة نتشاراال  2.2

  طريقة العمل 2.2.1

ع وكذلك مستوى الخدمة في مجال المواصالت العامة داخل المجتمع العربي، يوالتواز من أجل قياس االنتشار

 . الحقاً  2أطر فحص، تجدون تفصيلها في الجدول رقم  1وقع اختيارنا على 

 (ال تشمل المدن المختلطة) 3نسمة 22222بلدة عربية تعداد سكانها ما فوق  42 - 1 مجموعة.  

 بلدات بتوازيع قطري إلجراء الفحص المعّمق والذي شمل  22اخترنا  42من بين البلدات ال  – 2 مجموعة

 .4متغيرات إضافية لم نفحصها في المجموعة األولى

 قارناها مع ثالث بلدات يهودية تضاهيها 1ثالث بلدات من ضمن العشر بالمجموعة رقم  – 3 مجموعة ،

 . من حيث التعداد السكاني وتجاورها جغرافياً 

 

                                                           
2
 .، مرور ومواصالتمستوى الخدمة في المواصالت العامة من وجهة نظر المسافر ،(2227. )ت كينان،. ح كوهن، 
2
   .نسمة 22222، هي عدد جميع البلدات العربية التي يفوق تعداد سكانها ال 42البلدات ال  

4
 . مشمولة في الخطة الخماسية لسلطة التطوير االقتصادي بمكتب رئيس الوازراء 4هناك  من بين البلدات العشر المختارة، 
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 العينة حسب التقسيم لمجموعات الفحصبلدات  .1 الجدول

 العّينة بلدات رقم المجموعة

 :1 مجموعة

 120222 بلدة فيها أكثر من 42 

  .نسمة

 الطيبة، الطيرة، كفر قاسم، رهط، حورة، كسيفة، تل السبع، عرعرة النقب،

طلعة  الفريديس، جسر الازرقاء، أم الفحم، كفر قرع، جت،-باقة قلنسوة،

عين  إكسال، كفر كنا، عسفيا، دالية الكرمل، صرة،النا عرعرة، عارة،

 نحف، عرابة، المغار، سخنين، شفاعمرو، يافة الناصرة، الرينة، ماهل،

الجديدة  طمرة، أبو سنان، كابول، بيت جن، مجد الكروم، دير األسد،

 .كفر مندا طرعان، يركا، عبلين، المكر،

 :2 مجموعة

من داخل ) بلدات لفحص معّمق 12 

 ( 1 البلدات في المجموعةقائمة 

 الجديدة المكر، ،*سخنين ،*شفاعمرو ،*أم الفحم الطيبة، حورة، تل السبع،

  .جت -باقة ،*الطيرة يركا،

 : 3 مجموعة

  أازواج من البلدات للمقارنة

كفر  – شوهم; برديس حنا كركور – أم الفحم; الطيرة – روش هعاين

 .قاسم

  التطوير االقتصادي في الوسط العربي بمكتب رئيس الوازراءبلدات ضمن الخطة الخماسية لسلطة * 

 
 بوابةالمن ، 5025آب سنة  50إلى  21المعطيات هنا تمّثل خدمة الخطوط بأيام األربعاء في الفترة الممتدة بين 

عتمدة شّكلت هذه المعطيات القاعدة الم. 5وازارة المواصالت على اإلنترنت حول المواصالت العامةل اإللكترونية

فترة الصيف وعطل المؤسسات بتجدر اإلشارة إلى أن جمع المعطيات قد تّم . ةصلللمعلومات ذات الشأن وال

ببعض النقاط، لكن هذا االنحراف هو أفقي لعموم % 20ألسفل بنسبة ال تتعدى لالتربوية، مما يعني أنها قد تميل 

تي تمر بالبلدات المختارة أيام األربعاء، طيلة ساعات المعلومات التي ُجمعت متعلّقة بخطوط الباصات ال. العّينة

 .، إالّ إذا تّمت اإلشارة لغير ذلك(حسب ظهور االتجاه في الموقع) بإتجاه واحد ذهاباً اليوم، 

بلدات )اسم البلدة، رقم الخط، نقطة االنطالق، الطريق : تّم تصنيف المعطيات في الجداول حسب الفئات التالية

، الوجهة النهائية، هل للخط مسار داخل البلدة، الشركة المشّغلة، عدد السفرات (لمسارمركازية على طول ا

  . ، عدد محطات االنتظار الداخلية في البلدة(حسب الفئات المفّصلة أدناه)، نوع الخط (الوتيرة)اليومي 

 : ينقسم تفصيل الخطوط لثالث فئات

  (. ال يخرج عن حدود البلدة) خط داخلي. 1

  (. البلدة ويواصل نحو أخرى أطرافيتوّقف عند ) ا بين البلداتخط م. 2

  (. يتوّقف في أكثر من محطة داخل البلدة ويواصل لبلدة أخرى) خط مدمج. 2

 

 النتائج 2.2.2

عدد "ع وفق يتّم قياس التواز. ع ووتيرة الخدمةيالتوز: عرض المعطيات هنا يرّكاز على عنصرين أساسيين

مع عدد السفرات اليومية التي تقوم بها هذه " وتيرة الخدمة"يتعامل المصطلح . لداتالتي تخدم الب" الخطوط

تجدر اإلشارة هنا إلى أنه، ونتيجة أسباب متعلّقة . كلما كانت وتيرة الخدمة أعلى كلما ارتفع مستواها. الخطوط

 –اه واحد فقط بإتجالمعطيات عن عدد السفرات الظاهرة طوال البحث عدد السفرات تعكس بطرق البحث، 

     . في بعض األماكن فّصلنا بخصوص االتجاهين وقد أشرنا لذلك بوضوح. ذهاباً 
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. وفق وازارة المواصالت، غير أمين كفاية بغية فهم جودة تواّزع الخطوط" عدد الخطوط"هنا إلى أن مؤشر  نّوهن

على الرغم من ذلك، . بلدة واحدة نوافق جازئياً على هذا التحديد عندما يدور الحديث عن تحليل جودة الخدمة في

 . "عدد الخطوط"مؤشر  خدام اخترنا است ،عامة إحصائية ةنظروبولضرورة فهم الصورة الشاملة 

 

 عدد الخطوط – ع واالنتشاريالتوز

هي خطوط ما بين %( 69)بلدة عربية  10تبّين بشكل واضح أن غالبية خطوط المواصالت العامة في ال 

تعمل وازارة . 6لبلدة، وخطوط مدمجة تسد حاجة عدد من محطات االنتظار بكل بلدةالبلدات تمر بأطراف ا

لخطوط المدمجة على لالخطوط الداخلية، وتنظر بالمواصالت على إدخال خطوط مدمجة كإستجابة للنقص الحاد 

ط الباصات الخط المدمج يوّفر على المسافر االنتقال من أحد خطو. أنها أفضل من حيث مستوى الخدمة للمتلّقي

لكن مساوئه تكمن بطول مدة السفرة وبمحدودية عدد  ،داخل البلدة آلخر خارج البلدة مما يسّهل على المستخدم

إن أحد أسباب النقص في . فيما يلي يعرض هذا التقسيم للتوضيح 2الرسم البياني رقم . المحطات داخل البلدات

. لعامةوسائط النقل اداخل البلدة والتي ال تتناسب مع مرور الخطوط الداخلية نابع من محدوديات البنية التحتية 

، (طرق ترابية)الطرق فيها غير معّبدة  ،وفق تقرير وازارة المواصالت، لن يكون هناك دخول باصات ألماكن

، عدم توّفر قطر إلتفاف آمن للباص، أو (الصناعيةالمطبات )المعيارية  ال تستوفي الشروطلشارع فيه مطبات 

 . بفصل المعيقات 9راجعوا تفصيل المعيق رقم . تتيح اإللتفاف اآلمن للباص (دّوارات) ائر مروريةدوغياب 

 

 

 
 . نسمة 20000 اتعداد سكانهيفوق  التيبلدة عربية  10خطوط السفر في ال  نوع  .1 بيانيالرسم ال

   . والعدد المطلق، في االتجاه الواحد ع يالتواز
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 . 12محطات على األقل حتى  4عدد المحطات في الخط المدمج يتغّير من بلدة ألخرى، من  
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 . باآلالف 5022داخل األقواس، عدد السكان سنة  .نيف وعدد الخطوط في البلدات العشر المختارةتصال. 2 بيانيالرسم ال

 
 

، تجدونه (5مجموعة ال)تّم إجراء تحليل أكثر تفصيالً لتصنيف خطوط السفر وعددها، أيضاً في البلدات العشر 

.  شر ال وجود لخطوط داخلية بتاتاً في تسع بلدات من العتبراز من التحليل حقيقة أن . 5في الرسم البياني رقم 

خطوط  6، تعمل فيهما (شفاعمرو وسخنين)خطوط مدمجة، ما عدا بلدتين  1-2في بلدات الفحص العشر يعمل 

إن ضرورة وجود . عدد الخطوط ما بين البلدات أكبرعند فحص هذه المجموعة أيضاً، وجدنا أن . مدمجة

ربط السكان ووصلهم بعدد واسع من األهداف واألماكن خارج  الخطوط ما بين البلدات كبيرة، إذ تساعد على

ومع غياب التغطية داخل البلدة من حيث المواصالت العامة يحصل المساس بمستوى قدرة هذه البلدة، لكن 

من المعلوم أنه في الكثير من البلدات العربية ال تتواجد األحياء السكنية . الخدمة على جذب السكان الستعمالها

األمر الذي يقلّل من جاذبية  ،الشارع الرئيسي، وهكذا يكون الوصول إلى الخطوط ما بين البلدات أقلبقرب 

  . خدمات المواصالت العامة عمالاست
 

  عدد السفرات – الوتيرة

. تحدد وتيرة الخدمة مستوى إتاحتها طيلة ساعات اليوم واألسبوع، ومدى مالءمتها للمناسبات والمواعيد الخاصة

مؤّشر الذي نقوم بفحصه هنا والذي يعّبر عن الوتيرة هو عدد السفرات يومياً في كل واحد من الخطوط إن ال

 42ظهر فحص عدد السفرات في البلدات ال يُ . 7(كما يظهر في البوابة اإللكترونية لوازارة المواصالت)ذهاباً 

وط ما بين البلدات ومع الخطوط السفرات في الخطوط الداخلية أقل مقارنة مع الخط حصةأن ( 2مجموعة ال)

. تتوافق هذه البينة مع الحصة المتدنية للخطوط الداخلية في البلدات العربية(. 1أنظروا الرسم البياني )المدمجة 
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في االتجاه  1221آب  12إلى  24رات التي فُحصت يوم األربعاء، في الفترة الممتدة ما بين كما تّمت اإلشارة من قبل، عدد السف 

  . ذهاباً : الواحد
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تقوم (. 2454)أعلى نسبياً من العدد في الخطوط ما بين البلدات ( 2241)عدد السفرات في الخطوط المدمجة 

سفرات عبر الخطوط المدمجة بغية االستجابة أيضاً لحاجة المسافرين داخل وازارة المواصالت بتعازياز ال

ألنه كلما . بالخطوط المدمجة قليالً  عدد المحطات الداخلية كانالبلدات، لكن هذا الحل يكون مالئماً فقط في حال 

لخدمة وقوة جذبها ازدنا عدد المحطات الداخلية في الخط المدمج كلما طالت مدة السفرة وبالتالي تضّرر مستوى ا

تجدر اإلشارة هنا إلى أن وازارة المواصالت قد لجأت لتعميق استخدام الخطوط المدمجة . بالنسبة للمستخدمين

  . بعد فشل محاوالت تشغيل خطوط داخلية ضمن الظروف الموضوعية القائمة

في الخطوط المدمجة  ، تبّين أن(1الرسم )بعد فحص متوسط السفرات بكافة خطوط البلدات العشر المختارة 

كلما كان عدد الخطوط أكبر، كلما . سفرات في اليوم 20إلى  5يتراوح متوسط عدد السفرات للخط الواحد بين 

اتسع تواّزع وانتشار المواصالت العامة لمجموعة من الوجهات واألماكن، لكن هذا ال يعني بالضرورة أن 

وجدنا الوتيرة للخط ( وجهات سفر)البلدات ذات الخطوط القليلة بينما في . الوتيرة كافية وتلّبي احتياجات البلدة

من جهة أخرى، وجدنا أن عدد . حتياجات على مستوى وتيرة الخدمةلالالواحد مرتفعة نسبياً وثمة تلبية 

صورة حال مستقبلية يحصل فيها تحّسن بعدد الوجهات  نحوإننا نسعى . الوجهات في هذه البلدات جازئي فقط

، وأيضاً يرتفع فيها العدد اليومي للسفرات تصاعدياً بكل (عدد الخطوط)لوصول إليها من كل بلدة التي يمكن ا

مستوى مرتفعاً من حيث عدد  قد تنال البلدات القريبة من محور مواصالت مركازيّ (. وتيرة الخدمة)خط 

البلدات المفحوصة،  حتى أن هذه الخطوط تشّكل في. الخطوط ووتيرة خدمة جيدة في الخطوط ما بين البلدات

على الرغم من كل . غالبية خدمة المواصالت العامة بفارق ملحوظ قياساً مع النوعين اآلخرين من الخطوط

ذلك، إن غياب خطوط داخلية تنقل المسافرين إلى المحاور المذكورة ما بين البلدات سيحول دون تحسين الخدمة 

  . بشكل ملموس ودون رفع درجة جاذبيتها
 

 

 

 

 . التواّزع والعدد المطلق (.2المجموعة ) 10عدد السفرات اليومية حسب نوع الخط في البلدات ال . 3 رسم البيانيال
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 . ، حسب نوع الخط(5المجموعة )المختارة  20متوسط السفرات اليومية للخط الواحد في البلدات ال . 4 الرسم البياني
 

 

عدم  نرى، (3الرسم )عشر المختارة سوية مع عدد سكان كل بلدة البلدات الببعد فحص أنواع الخطوط ووتيرتها 

نأخذ على سبيل المثال بلدة الجديدة المكر والتي . تناسب مجموع السفرات وعدد الخطوط مع عدد سكان البلدة

 ،االتجاه الواحدبسفرة يومياً  13خطوط وما مجموعه  8فيها تعمل ألف نسمة،  26يبلغ تعداد سكانها حوالي 

 .قرب البلدة 83مفرق المكر على شارع ما بين البلدات في توقف خطوط  شملت

( الخطوط ذاتها في البلدتين)خطوط  5ألف نسمة،  59حو نجت والتي تعداد سكانها  -باقةبلدة بينما تعمل في 

  . سفرة يومياً  58وما مجموعه 

من هنا، تكون وتيرة السفرة . تيرةعند النظر لمتوسط عدد سفرات الخط الواحد نحصل على المعلومات حول الو

على سبيل المثال، . المفحوصة عاكسة لعدد المرات يومياً التي يتوّقف فيها الباص بالمحطة 20في البلدات ال 

ألف نسمة، يصل أحد الخطوط إلى المحطة ما  18.3بأم الفحم، هذه البلدة الكبيرة والتي تعداد سكانها حوالي 

ألف نسمة وتصغر عنها بثالث مرات،  21ما في حورة التي تعداد سكانها حوالي مرات يومياً، بين 8معّدله 

 .   مرة يومياً  25يصل الباص إلى المحطة ما معّدله 

 

 . البلدات العربيةفي إذاً، ُيظهر الفحص أنه بما يخص المواصالت العامة ال توجد تلبية تتناسب وتعداد السكان 
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متوسط السفرات في الخط الواحد للسفرات ول، (داخلية، ما بين البلدات ومدمجة)للخطوط  العدد الكليّ . 5 الرسم البياني
 . المختارة 20بالبلدات ال 

 

 
    العربيةوالفجوة بخدمات المواصالت العامة بين البلدات اليهودية عن  2.2.2

 

 5والبلدات العربية من خالل  بين البلدات اليهودية( التواّزع والوتيرة)تّمت مقارنة خدمات المواصالت العامة 

في أازواج الفحص الثالثة، تقع  .ة من حيث عدد السكانمتقاربوجغرافياً يهودية، متجاورة  5بلدات عربية و 

لخدمات لى الحاجة األكبر االجتماعي اقتصادي، وهي حقيقة تشهد ع مرتبة أقل على السلّمالبلدة العربية في 

 50إلى  21، تمّثل المعطيات خدمة الخطوط أيام األربعاء في الفترة ما بين كما ذكرنا سابقاً . المواصالت العامة

. 8، مأخوذة من البوابة اإللكترونية لوازارة المواصالت على اإلنترنت بخصوص المواصالت العامة5025آب 

 . أازواج البلدات التي شملها فحص الفجوة ومميازاتها ،التالي 5ُيظهر الجدول 

 
 

  9لمقارنة خدمات المواصالت العامة فيما بينها( عربية ويهودية)بلدات أازواج ال .2 الجدول

 التدريج االجتماعي اقتصادي عدد السكان نان المقاَرنتاالبلدت

1 
 2 220222 كفر قاسم

 8 100422 شوهم

2 
 4 220222 الطيرة

 6 200022 روش هعاين

3 
 2 480422 أم الفحم

 2 220422  كركور -برديس حنا
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 (2211 معطيات) 2212 دائرة اإلحصاء المركازية، إصدار 

http://www.bus.gov.il/
http://www.bus.gov.il/
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 مقارنة بين البلدات اليهودية والعربية – وزّعالت

 ، الفرص واإلمكانيات المتاحة أمام سكان البلدة(التواّزع) 10عدد الخطوط حسبُتبّين مقارنة عدد وجهات السفر 

إن عدد وجهات السفر في البلدات العربية منخفض . للوصول لمختلف الوجهات بواسطة المواصالت العامة

    . وحاد في توّزع الخدمة لمقارنة، ويشير لعدم مساواة صارخااج الثالثة من بلدات األزوببشكل كبير جداً 

من جهة الشرق،  65من بين البلدات الثالث العربية، نجد بأم الفحم الواقعة على محور المواصالت رقم 

قاسم والطيرة،  بحجم أكبر نسبياً مقارنة مع كفر"( عابرة" ،بغالبيتها خطوط ما بين البلدات)مواصالت عامة 

 65قرب المحور  ةكركور، البلدة اليهودية الواقع -لكن ما ازال عدد الوجهات فيها قليالً مقارنة مع برديس حنا

أنظروا التعداد السكاني % )12من جهة الغرب، وذلك على الرغم من أن تعداد سكانها أقل من أم الفحم بنسبة 

. من حيث اختيار وجهات السفر ات اليهودية متنوعة وأكبر بكثيرإّن فرص وإمكانيات البلد(. 6الرسم البياني ب

 . صعبة من حيث وجهات السفر في األازواج الثالثة من البلداتصورة مقارنة بعد ال، يعرض 1الجدول 

 
 

   أازواج البلدات العربية واليهودية بين عدد الوجهات مقارن .3 الجدول

 3 الزوج 2 الزوج 1 الزوج 

 كركور -برديس حنا أم الفحم روش هعاين  الطيرة شوهم قاسمكفر  اسم البلدة

 22 12 18 2 14 1 عدد وجهات السفر النهائية

 

 

 مقارنة بين البلدات اليهودية والعربية – الوتيرة

، تتناول المقارنة المعروضة أدناه عدد السفرات  بكل لذا. يتم فحص الوتيرة وفق عدد سفرات الخط الواحد يومياً 

يعرض عدد السفرات اليومية في كل واحدة  6الرسم رقم . مع عدد السفرات الكلّي في اليوم الواحد سويةخط 

 (. الداخلية، المدمجة، ما بين البلدات)من البلدات وفق أنواع الخطوط 

على بشكل بارز في البلدات رات في كل أنواع الخطوط الثالثة أبكافة أزواج البلدات، يمكننا رؤية أن عدد السف

 كونإننا ال نتجاهل حقيقة . اليهودية، مما يعني وجود عدم مساواة صارخ بتوفير الخدمة للبلدات العربية

البلدات العربية الثالث موجودة بنقطة انطالق متدنية، إذ أنه فقط في السنوات األخيرة تّم إدخال المواصالت 

المقارنة صعبة بال الناتجة من صورة الالّ أن ، إ"بداية التشغيل" العامة إليها وما ازالت كل المنظومة بمرحلة

الداخلية، المدمجة وما بين )أنواع السفرات  مجموع كلعند مقارنة هذا واقع عدم المساواة  أكيديحصل ت. شك

   . 6رقم  التالي في كل واحد من أازواج البلدات، كما يظهر بالرسم البياني( البلدات

 يرتكاز فيها النشاطة نوليس كمدي" مبيت"وتتصرف كبلدة مركاز البالد نسبة سفر يومي عالية نحو شوهم بتمتااز 

، وهي مدينة بكل ما تحمله في كفرقاسممع ما على مقارنًة أعدد السفرات فيها نجد أن ، رغم ذلك. االقتصادي

 .التسمية من معنى
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  .لذا ال يتماشى عدد الوجهات مع عدد الخطوط. واحد وجهة السفر قد تحظى بخدمة أكثر من خط باص 
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 (7.11.12 ث المعطياتتحدي) مقارنة عدد السفرات اليومية، باالتجاهين، حسب نوع الخط .6 الرسم البياني 

 

 

وليس كمدينة يترّكاز فيها كل النشاط " بلدة مبيت"تمتااز شوهم بوتيرة يومية عالية وتتصّرف على أنها 

أعلى مقارنة مع مجموعها في كفر قاسم، التي هي مدينة بكل ما تحمله فيها  االقتصادي، إالّ أن مجموع السفرات

 . الكلمة من معنى

ثّمة فجوة عميقة وعدم مساواة كبير بين البلدات اليهودية مقارنة المفّصلة أعاله أن ُتعلمنا ال: نلّخص ونقول

 .  على مستوى خدمة المواصالت العامة، كما ظهر جلياً في مؤّشر التواّزع وفي مؤّشر عدد السفرات والعربية
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  ك واستخدا  المواصالت العامة فيأنماط استهال. 2

 المجتمع العربي  

 

لدى غالبية سكان . المجتمعات بقيةالمجتمع العربي عن بستهالك واستخدام المواصالت العامة تختلف أنماط ا

تعلم غالبيتهم بوجود المواصالت العامة . حاجة الستخدام أية وسيلة نقل على صعيد يومي ثمةالبلدات العربية 

لوصول لمكان العمل في ال نعرض تواّزع وسائل ا 2الرسم البياني في . ، لكن قلة منهم تستخدمها11في البلدة

   . ، مقارنة مع المتوسط العام القطري(نسمة 22222التي تعداد سكانها يفوق ال )بلدة عربية ضمن الفحص  42

 

 
 

  12بلدة عربية التي فُحصت 42تواّزع وسائل الوصول للعمل في البلدات اليهودية وفي ال . 7الرسم البياني 

 
 
 

قياساً مع %( 4.5)لوصول مكان العمل في المجتمع العربي بنسبة متدنية جداً  كوسيلة( الباص)ُتستخدم الحافلة 

أّما المركبة الخصوصية فهي أكثر رواجاً واستخداماً بغية الوصول للعمل ونسبتها %(. 22.2)المتوسط القطري 

المقابل، في . ي عندما يكون المستخدم هو السائق نفسهيهودفي المجتمع العربي تقارب تلك في المجتمع ال

في البلدات العربية تقريباً وعندما ُتستخدم المركبة الخصوصية من قبل ركاب آخرين ترتفع النسبة ثالث مرات 

ذات  النقل طوسائثمة معطى آخر يقّوي هذه النتيجة وله عالقة بمقارنة مستوى . قياساً مع المتوسط القطري

وجدنا أن . درجات السفلى من السلّم االجتماعي اقتصاديالمحّرك بين البلدات العربية واليهودية المصّنفة بال

النقل ذات المحّرك أعلى في البلدات العربية مقارنة مع مستواها في البلدات اليهودية من ذات  طمستوى وسائ

نظراً للحاجة في التنّقل لدى البلدات العربية ومع غياب حلول أخرى، ال مفر أمام األسر . الدرجة في السلّم أعاله

     . استطاعوا ذلك إذا  ،إالّ بالتنّقل بواسطة المركبة الخصوصية ،في درجات السلّم المذكورة ،وأفراد المنازل
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 .2212 بيسان، 
12
 . 2228 دائرة اإلحصاء المركازية، 
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في سياق استخدام المواصالت العامة لدى المجتمع العربي، باإلمكان النظر للممّيازات الموضوعية المتعلّقة 

للممّيازات الذاتية المتعلّقة بالمفاهيم الحضارية والثقافية بتوّفر الخدمة في البلدات ولدرجة جذبها السكان، وأيضاً 

إن العناصر الموضوعية التي تحول دون . حول السفر بواسطة المواصالت العامة لدى أجازاء من السكان

قلة نسبية في وجهات السفر، تواّزع متدن في الخطوط، خطوط جامعة : النقل العامة هي طاستخدام السكان لوسائ

ة تطيل مّدة السفرة، وتيرة الخدمة المحدودة طيلة ساعات اليوم، المعلومات الجازئية المنشورة، والّمة شاقّ 

أنظروا التفصيل في الفقرة عن )فية في جازء من محطات الباص ومشاكل متعلّقة بالبنى التحتية واظروف غير 

نظر الستخدام وسائل يالمواطنين والعناصر الذاتية متعلّقة بالمفهوم االجتماعي الذي يحمله جازء من (. المعيقات

النقل العامة كتقليل لالحترام من جهة المكانة االجتماعية اقتصادية ومن جهة البعد االجتماعي  التي ترى في 

لدى بعض شرائح المجتمع العربي، من . عملية النقل بواسطة المركبة الخصوصية تعبيراً عن االهتمام بالمسافر

االهتمام بأفرادها، ومن ضمن ذلك تفضيل نقلهم بواسطة المركبة الخصوصية عوضاً عن المتّبع أن تقوم العائلة ب

ثمة عنصر . لخارجا الحفاظ عليه إازاءهذا األمر يشّكل جازءاً من إبداء االحترام و. استخدام المواصالت العامة

وله عالقة بالحفاظ على آخر تتمّياز به الشريحة العربية المحافظة والتقليدية، التي غالبية أفرادها متدينة، 

من استخدام  اً هذه الشريحة، ثمة نفوردى ل. تفاعل النساء ضمن محيط رّجاليإتاحة االحتكاك والحشمة، أي عدم 

    . المواصالت العامة

هناك بعداً آخر ألنماط االستخدام متعلّق بوجود منظومة نقل غير مجاازة تطّورت بالبلدات العربية في ظل غياب 

ببعض البدات نجد بنية نقل توّفر حالً جازئياً، خاصة لمراكاز شغل معّينة وفي . سائل النقل العامةأي نوع من و

أحياناً، تتكون هذه المنظومة من سائقين لديهم وسائل نقل عامة مرّخصة، ومن آخرين . ساعات العمل العينية

فرو المنظومة غير المجاازة طبعاً، ال يحظى مسا. بدون رخصة وبدون الحفاظ على قواعد األمان المطلوبة

األمر الذي يخلق تناقضاً غير معقول . باألسعار الخاصة التي يحظى بها مسافرو المواصالت العامة المنّظمة

البقاء ألنها تلّبي بعض االحتياجات في غياب ب ةستمرملعدد من البلدات بوجود خدمة غير رخيصة، لكنها 

  (.    بفقرة المعيقات 25في المعيق رقم  شرحأنظروا ال)مواطنون مواصالت عامة منّظمة، وقد اعتاد عليها ال
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ة في تكافئمعيقات تحول دون وجود مواصالت عامة م. 4

 بغية إزالتها وتوصيات سياسيةالبلدات العربية 
 

جمعية وفق  توصيات سياسية صياغةمفهو  رصد المعيقات و 4.1
 سيكوي 

 

ساوية في البلدات تات التي تحول دون وجود مواصالت عامة الئقة ومتطرح هذه الوثيقة مجموعة من المعيق

إّن جمعية سيكوي، وفي  .من أجل إازالتها توصيات سياسيةمع البلدات اليهودية، كما تعرض  مقارنةالعربية 

عملها مقابل الوازارات، تشير لعدم المساواة في توازيع موارد الدولة للمواطنين العرب، تفّصل أسباب عدم 

ساواة، وتطرح مداركها وتوصياتها أمام كافة األطراف لتشّكل القاعدة البناءة نحو إعمال الفكر والفعل من الم

إننا نولي أهمية كبيرة لعرض سبل معالجة الفجوات والتعامل معها، وفي الوقت ذاته، . أجل تغيير الوضع القائم

   . توضيح تحديد وفهم أسباب هذه الفجوات والغوص في أعماقها

وصول حول دون وفي إطار هذا المفهوم، قامت جمعية سيكوي بتطوير نموذج منهجي لمسح المعيقات التي ت

يشتمل النموذج على  .بغية إازالتها توصيات سياسية صياغةالخدمات الحكومية للمواطنين العرب، وكذلك 

سألة عدم المساواة، تناول عدم عناصر ال بد منها من أجل تغيير السياسة الحكومية، ويتطّرق لرفع الوعي إازاء م

عمل مرافعة و توصيات سياسية صياغةالكّمي، رصد المعيقات التي تحول دون المساواة،  هالمساواة من بعد

  . مقابل أصحاب القرار والقائمين على تطبيق السياسات في الوازارات وفي السلطات المحلية العربية

مسح المعيقات وتوصيات سياسية في  -لعوائق إلى الفرصمن ا"تّم عرض النموذج ألول مّرة في الوثيقة 

  .13("1222آب )الطريق نحو المساواة بين العرب واليهود في إسرائيل 

، 14تسويق أراضي الدولة: المجاالت التالية فيمنذ ذلك الوقت، قامت جمعية سيكوي بنشر وثائق سياسية 

 .16وتخصيص ميازانيات وازارة الرفاه 15تسجيل األراضي

                                                           
13
مسح المعيقات وتوصيات سياسية في الطريق نحو المساواة بين العرب واليهود . من العوائق إلى الفرص تحرير رون غرلتس، 

 http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf  .1222، في إسرائيل
14
   1222، تسويق أراضي الدولة للتطوير والبناء في البلدات العربية تحرير رون غرلتس، 

   1222، قضايا متعّلقة بتسجيل األراضي في المجتمع العربي بإسرائيل تحرير رون غرلتس،
15

    
16
تخصيص ميزانية وزارة الرفاه ومالكات العّمال االجتماعيين ألقسام الخدمات االجتماعية في السلطات  تحرير رون غرلتس، 

 aha21_9_2011.pdfhttp://www.sikkuy.org.il/docs/taktziv_rev    1222، المحلية العربية

http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf
http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf
http://www.sikkuy.org.il/docs/taktziv_revaha21_9_2011.pdf
http://www.sikkuy.org.il/docs/taktziv_revaha21_9_2011.pdf
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في مسألة المواصالت العامة بالبلدات  نموذج المعيقات فعيلت 4.2

   العربية

 

 للتوصيات السياسيةيرّكاز نموذج المعيقات الصادر عن سيكوي على ثالثة عناصر جوهرية، تشّكل قاعدة 

أدناه ويشرح  2يعرض الرسم البياني . وإلعمال الفكر حول السبل المطلوبة بغية تغيير عدم المساواة

يعرض ملّخص المشاكل ( في نهاية هذا الفصل) 9كما أّن الرسم البياني . ت الجوهرية في النموذجالمصطلحا

 . والمعيقات والتوصيات إلازالة المعيقات في مسألة المواصالت العامة بالبلدات العربية

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   عناصر نموذج المعيقات .8 الرسم البياني
 

 

 

                                              -       
      –                                               .    
          :                     .

                         .                               
                                   .                          
                                                       .         
                             :

 .                       )      (.

 .                              )      (. 

                                                                        
       ,                                          .                    
              :                   ,                 ,                  , 

                 ,           ,               .

                                                     
       ,                                        
      .                                          
            .

      

       

       

       

      

 



 

 27 المواصالت العامة في البلدات العربية من العوائق إلى الفرص

  ضارعاأل 4.2

أعاله، ووفق تعريفات نموذج المعيقات الصادر عن سيكوي، هي معطيات  2في الرسم  جاءتكما ض، ارعاأل

هذه الوثيقة التي تتناول مسألة المواصالت العامة في البلدات  .لفجوة بين اليهود والعربا ظهرموضوعية ت

والذي يظهر من خالل  17ةيات السابقالعربية، تحاول التركياز على العارض األكثر بروازاً والمدعوم بالمعط

 . وجود عدم مساواة صارخ بين البلدات اليهودية والعربية فيما يتعلّق بتوفير خدمات المواصالت العامةحقيقة 

  :تجدر اإلشارة هنا إلى عنصرين جوهريين فيما يتعلّق بتطور خدمات المواصالت العامة  بالبلدات العربية

ما قبل ذلك، أدارت . بدأ الدخول الجّدي للمواصالت العامة إلى البلدات العربيةفقط قبل عقد من الازمان، . 1

غالبية البلدات العربية أمورها، تقريباً، بدون أي خدمات مواصالت عامة تتيح الوصل ما بين البلدات وبين 

  ".  خارجها"مختلف الوجهات واألماكن 

نسمة، ما ازالت  22222بلدة تعداد سكانها يفوق ال  42 في إطار خدمات المواصالت العامة المقدمة لحوالي. 2

 . الخدمة ببداية طريقها

 

أعاله، والذي يتطّرق للفجوة بخدمات  2.2.2ظهر العرض األكثر تفصيالً لمعطيات هذا العارض في البند يَ 

كاني تقريباً التي لديها نفس التعداد الس( يهودية وعربية)المواصالت العامة بين األازواج الثالثة للبلدات 

  . التالي يعرض بشكل مرّكاز معطيات هذا العارض 4الجدول . ومتجاورة جغرافياً 

 

 .بخدمات المواصالت العامة بين البلدات اليهودية والعربية( في القيمة العاكسة للنسبة) الفجوة: 4 الجدول

أزواج 
 البلدات

 عدد السكان البلدة

عدد وجهات 
 السفر من البلدة

 لخارجها[ 1]

أعداد بالنسبة 
  الوجهات

السفرات  عدد
يوميا بجميع 

 [2] الخطوط

نسبة عدد 
السفرات للفرد 

 الواحد

1 
 1 220222 كفر قاسم

1:14 
22 

1:2.2 
 117 14 100422 شوهم

2 
 2 220222 الطيرة

1:0 
21 

1:12.6 
 414 18 200022 روش هعاين

2 

 12 480422 أم الفحم

1:1.8 

124 

1:5.4 
-برديس حنا
  كركور

220422 22 471 

 

لي، أو خط مدمج األكثر بواسطة خط داخ) أو من داخل البلدة( بواسطة خط ما بين البلدات) قد يكون من أطراف البلدة [1]

 . (شيوعاً 

أعاله، بخصوص فحص الوتيرة وفيما يتعلّق بعدد الخطوط الموجودة  2.2.2 حسب المعطيات المعروضة بالبند [2]
 (. من أي نوع كان) بالبلدة
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   .أعاله حول الفجوة في خدمات المواصالت العامة بين بلدات يهودية وأخرى عربية 2.2.2  كما جاءت في البند 

../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D11
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D11
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D11
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D12
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D12
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/EE1DI47W/יחס%20נסיעות%20ויחס%20קווים.xlsx#RANGE!D12
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ية مقارنة ُتظهر الفجوات المبّينة باألمثلة أعاله أن نسبة السفرات للفرد الواحد أعلى بشكل حاد في البلدات اليهود

، ذي الفجوة األقل (كركور -أم الفحم وبرديس حنا)كذلك األمر في ازوج البلدات الثالث . مع البلدات العربية

كركور، هذه البلدة التي تتصّرف كضاحية مبيت وفيها أيضاً محطة قطار،  -نسبياً، حيث تميل لصالح برديس حنا

، بينما في أم الفحم، % !(330)للفرد الواحد  اتسفرلديها ضعفا وجهات سفر بالباص وخمسة أضعاف ونصف 

 -مّرة عن التعداد السكاني في برديس حنا 2.3مدينة كبيرة ومعتبرة في محور وادي عارة يازيد تعداد سكانها 

منخفض بشكل  والسفراتكركور وتتدّرج بمرتبة أقل على السلّم االجتماعي اقتصادي، نجد أن عدد الوجهات 

 .   مستوى الخدمة للمسافر في أم الفحم منخفض بشكل كبيرمّما يعني أن . باراز

في الفحص الذي سبق اختيار األازواج، تبّين أن . إن أازواج المعطيات المعروضة أعاله توّفر األساس لفهم الفجوة

لكن ونتيجة الحاجة لفحص معّمق أكثر . الفجوة قائمة ببلدات عربية أخرى من مختلف المناطق والتعداد السكاني

تخصيص الموارد من هنا نعلم أن . لمحدودية حجم الوثيقة، اخترنا هذه األازواج الثالثة لوصف الفجوة وتبيانهاو

هو غير مساو  بين البلدات اليهودية والعربية، وأن توفير خدمات المواصالت العامة هو أقل بكثير للمواطنين 

ة لفهم هذا الواقع من عدم المساواة ثّم مواجهته، باالستناد إلى النموذج وفي محاول.  مع اليهود مقارنةالعرب 

 .    سنعرض فيما يلي المشاكل والمعيقات كما نشخّصها نحن ونراها

 

 

  المشاكل 4.4

المشاكل موجودة في مستوى أن ذكرنا سابقاً، قد ا نك. بعد تشخيص العارض يجب رصد المشاكل المسببة له

بعد ذلك سيصبح باإلمكان تشخيص . ها وتعريفها بالتحديدأعمق من مستوى العارض ذاته، وال بد من رصد

نعرض في هذا التقرير ثالث مشاكل تّم تشخيصها على أنها . تؤّدي إلازالتها توصيات سياسيةة صياغالمعيقات و

 : فيما يلي وصف للمشاكل. األساس لتكّون عدم المساواة، وعدة معيقات متصلة بها

  

رة المواصالت يعنى بتوفير خدمات غياب جهاز مبنّي بوزا :1 المشكلة

 المواصالت العامة

 
أثناء عملنا على هذه الوثيقة، حاولنا الوصول لصيغة واضحة ومتاحة من أجل الحصول على معلومات متعلّقة 

أن ال  اكتشفنا. بواجب الدولة في توفير خدمات المواصالت العامة للبلدات عموماً، وللبلدات العربية خصوصاً 

يقة أو صيغة منّظمة توّضح للسلطات المحلية ما هي الحقوق المستحقة من أجل الحصول على وجود ألي وث

كما أن وزارة المواصالت لم . خدمات مواصالت عامة، وما المطلوب منها بغية الحصول على هذه الخدمات

ّمن مطالبها ولم ُتصدر أي مستند يتضتقم بتحديد معايير واضحة وشفافة حول استحقاق المواصالت العامة، 

 . كشرط لتطوير خدمات المواصالت العامة من السلطات المحلية

المنظومة ضمن إطار تقوم فيه السلطات المحلية العربية بالتوّجه لوازارة المواصالت، قسم المواصالت تعمل 

طة في إطار الخ. عامةالمواصالت الخدمات لالعامة، ووفق هذا التوّجه تبدأ أحياناً عملية فحص وتطوير 

أو توسيع خدمات المواصالت العامة / الخماسية لمكتب رئيس الوازراء، سلطة التطوير االقتصادي، بدأ دخول و
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ال وجود ألي مستند أو تعليمات علنية معروضة بشفافية أمام . 18بكافة السلطات المحلية المشمولة في الخطة

حجم البلدة، البعد عن )فق معايير معّينة الجمهور وتتضّمن تطّرقاً للتفضيل في خدمات المواصالت العامة و

إن غياب الجهاز المبني المنّظم الذي يحّدد المعايير المطلوبة (. مراكاز الشغل، نسبة بطالة عالية وغير ذلك

أو الخطوات المطلوبة من السلطات المحلية العربية بغية الحصول على الخدمة، يشّكل /لتوفير الخدمة و

الفجوة بين البلدات اليهودية والعربية بمسألة توفير خدمات المواصالت  -للعارض المشكلة األساسية المسببة

تحظى سلطة محلية قوية لديها طاقم مهني قوي وتعرف كيف تطلب ما  قدوفق الوضع القائم اليوم، . العامة

    .عامةالمواصالت ليحتاجه سكانها، بخدمات مواصالت عامة للبلدة قبل سلطة محلية سكانها يحتاجون أكثر ل

 

 غياب تخصيص مناسب بالميزانية بغية تقليص الفجوة طويلة :2 المشكلة

  من حيث المواصالت العامة في البلدات العربية مداأل
 

بهذه األيام تقوم وازارة المواصالت، قسم المواصالت العامة، بتوجيه الميازانيات بغية تطوير خدمات 

إطار الخطة الخماسية وأيضاً في إطار الميازانية المخصصة لتطوير  المواصالت العامة في البلدات العربية، في

 .   المواصالت العامة

إن تقليص الفجوة طويلة السنين في المواصالت العامة يتم فقط من خالل تخصيص الموارد بشكل كبير 

عنها كلياً  ناسب مع الحاجة لمواجهة دخول المواصالت العامة إلى البلدات بعد عشرات السنين التي غابتتي

الكثير من المعيقات المشّخصة على أنها تعيق تطوير خدمات المواصالت العامة في البلدات . هذه الخدمة

تخصيصاً لميازانية تؤدي لتقليص الفجوة أن يشمل حلّها لالعربية نابع من هذه المشكلة الجوهرية، التي ال بد 

 . دات العربية مقارنة مع تلك في البلدات اليهوديةبسرعة نسبياً في مستوى خدمات المواصالت العامة بالبل

 

  غياب بنية تحتية محلية تناسب المواصالت العامة: 3 المشكلة

إن الواقع الميداني القائم بالبلدات العربية والذي يمتااز بتنظيم جازئي وبطيء للحّياز العام، مرتبط مباشرة مع 

في بعض البلدات ما ازال تنظيم الطرق لمرور .  البلداتبالبنية التحتية الضرورية لمرور المواصالت العامة 

 طوسائالظروف الميدانية في بعض الطرقات الموجودة ال تناسب مرور أن  وأالعامة دون تنفيذ، وسائط النقل 

حتى بالنسبة للمركبات  ،لمرور محدود سمحت، إضافة لكون تضاريس البلدة القديمة مكتظة وهذه نقلال

لحافالت أي الباصات وهي ا ،ازارة المواصالت ضمن منظومة المواصالت العامةتستخدم و. الخصوصية

، 19وفي ظل غياب بنية تحتية محلية تناسب مرور الباصاتناسب نقل أعداد كبيرة من الجمهور، مركبات ت

يرتبط هذا الواقع بمجموعة من المعيقات التي تحول دون . سيكون من الصعب إدخال هذه الخدمة إلى البلدات

 . طوير وتوسيع خدمات المواصالت العامة في البلدات العربيةت

 

 

 

                                                           
18
 .سلطة التطوير االقتصادي، الموقع اإللكتروني 
19
 .المناسبة لمرور وسائل النقل العامةبفقرة المعيقات والذي يفّصل محدوديات البنية التحتية البلدية  6أنظروا الحقاً، المعيق رقم   
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المواصالت العامة في البلدات  رمعيقات تحول دون تطوّ   4.5
   زالتها إلالعربية وتوصيات 

 
قد تتواجد . كما ذكرنا سابقاً، المعيقات هي منظومات باطنية عميقة تّم تشخيصها على أنها السبب في المشاكلو

، لدى السلطات المحلية العربية (في موضوعنا يتم التركياز على وازارة المواصالت)الوازارات  المعيقات لدى

 :  ال بّد من التأكيد هنا على أن دراسة المعيقات والمشاكل تعتمد عدداً من المصادر. ولدى الجمهور العربي

 . م الخدمة وجودتهاتحليل المعلومات والمعطيات الموضوعية من أجل عرض الفجوة فيما يتعلّق بحج. 1

مقابالت مع مختلف كبار الموظفين في وازارة المواصالت، مع مندوبي وازارات أخرى، شركات وجهات . 2

معتمدة تعمل مع وازارة المواصالت، مقابالت ولقاءات مع مندوبي السلطات المحلية العربية، لقاءات وجمع 

 .  ة وممن يتحاشون استخدامهاللمعلومات من مواطنين عرب ممن يستخدمون المواصالت العام

سابق لعدد من المنظمات المدنية التي تناولت هي دراسة تراكمية للموضوع كما ينعكس من خالل العمل ال. 2

، والمواصالت العامة في المجتمع العربي على وجه 20أيضاً مسألة المواصالت العامة على وجه العموم

 .22، 21الخصوص

 

ول دون تطوير مواصالت عامة مساوية، ونعرضها مواّزعة حسب المشكلة فيما يلي وصف للمعيقات التي تح

ثمة معيقات . وحسب مصدر المعيق( أعاله 4.4بما يتناسب مع عرض المشكالت الثالث في البند )ذات الشأن 

 .الذي يعرض المعيقات حسب المشكلة والمصدر 6أنظروا الرسم البياني رقم . مرتبطة بأكثر من مشكلة

 

  الوزارات وتوصيات سياسيةات لدى معيق 4.5.1

 

  : 1 المعيق

   عامةالمواصالت الوزارة المواصالت ال تحّدد معايير واضحة لتمويل 

 
بدون أي إجراء منّظم ومعايير واضحة لتوزيع الموارد بين يتم تمويل وتطوير المواصالت العامة في البلدات 

تطمح وازارة المواصالت إلى إدخال . الت العامةلمواصاتطوير من فيها  ال بدّ البلدات وتفضيل بلدات 

المواصالت العامة لكافة البلدات، لكنها تّدعي أن وجود المعايير قد يشّكل معيقاً أو حجر عثرة بالنسبة لبعضها 

في ظل هذا الواقع يصبح من الصعب على السلطات المحلية . 23فيمنعها من الحصول على التمويل والخدمة

تحصل على تمويل خدمات المواصالت العامة، وإن كانت قد تصّرفت وفق كافة كي  معرفة المطلوب منها

ازد على ذلك، في ظل غياب اإلجراءات أو المعايير التي تحّدد تخصيص الموارد، قد يتضرر عدد من . شروطال

تقّرر قد رى حتى لو كان لديها االحتياج للمواصالت العامة أكبر من بلدات أخالسلطات المحلية ويفوته القطار، 

القدرات وال الموارد لعرض مطالبها وفق تعريفات  اهذا يحدث خاصة عندما ال تكون لديه. االستثمار فيها
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 ."مواصالت اليوم والغد"جمعية  
21
 .جمعية مبادرات صندوق إبراهيم 
22

 .جمعية كيان  
23
تصريح أدلت به شخصية مرموقة من موظفي وازارة المواصالت، قسم المواصالت العامة، في إطار محادثات ولقاءات عمل  

 . جارية تّمت مع جمعية سيكوي
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، نشرت وازارة المواصالت إجراء عمل الوازارة مع السلطات المحلية في مجال 5006في حازيران . واضحة

د بوازارة  نج، ال5025تند، وحتى أيلول التطّرق لهذا المسعند  .24ميازانيات األمان وتطوير البنى التحتية

المواصالت، قسم المواصالت العامة، أي مستند أو إجراء أو تعريف لمعايير فحص سلم األولويات في تمويل 

 . المواصالت العامة

 

 : 2 المعيق

بتوّجه السلطات ة لمواصالت عامة مرهون اتوزارة المواصالت االحتياج ةتلبي

  حينضوا ات وسلّم أولوياتخطة احتياجغياب المحلية وب

 

، لكننا فّضلنا اإلشارة إليه بشكل منفصل لنؤّكد ونشير بوضوح لكل األبعاد التي 2يرتبط هذا المعيق بالمعيق رقم 

تعمل وازارة المواصالت وقسم المواصالت العامة . ينطوي عليها غياب جهااز يحدد األولويات، منّظم وشّفاف

( للبلدات التي ال يوجد فيها مواصالت عامة)بغية إدخال المواصالت العامة مقابل السلطات المحلية العربية 

إن طريقة العمل والتعاقدات التي (. البلدات التي سبق وبدأت فيها حركة مواصالت عامة)وبغية توسيع الخدمة 

يخص  يجريها قسم المواصالت العامة مع السلطات المحلية العربية غير منّظمة ويشوبها عدم الوضوح بما

وازارة المواصالت خدمات المواصالت  ازّودوكما ذكرنا سابقاً، ت. الشروط المطلوبة بغية الحصول على الخدمة

ال يوجد اليوم أي فحص شامل لالحتياجات في . العامة في األساس على أثر توّجه السلطات المحلية العربية

إن السلطة المحلية العربية . خدمات بما يتناسبألولويات ووفقاً لذلك تخصيص اللالبلدات العربية، يليه تدريج 

وتحصل غيرها كيف تتوّجه وتحّدد احتياجاتها وكيف تضغط بغية الحصول على الخدمة، تسبق " تعرف"التي 

لم يتم في القسم تبّني أي عملية تنظيم لطرق العمل مقابل  ه،من الجدير ذكره أن. على خدمات مواصالت عامة

للسلطة المحلية العربية معرفة المطلوب منها بشكل واضح بغية الحصول على الخدمة السلطات المحلية، تتيح 

تعداد    Xمستحقات خدمات المواصالت العامة لبلدة معينة معهي ما : بكلمات أخرى. وما مستحقاتها وفق ذلك

سكاني، ما هي الفحوصات والمعطيات التي عليها تقديمها، مع من تعمل من داخل القسم، وما هي الخطوات التي 

قسم )توسيع المواصالت العامة / لادخإداخل سلطتها بغية تلبية الشروط المطلوبة من أجل عليها اتخاذها 

 (. هالمواصالت العامة، قسم البنى التحتية، قسم التخطيط وما شاب

يشير الواقع إلى . لقد صّرحت الوازارة بأن كل سلطة محلية تتوّجه تحصل فعالً على خدمات المواصالت العامة

خدمة المواصالت العامة بالتغطية واالنتشار المناسبين لكل البلدات، وهي تعمل فعالً  ازويدأن نية الوازارة هي ت

من حيث معالجة المواصالت األمد حدودة وفجوة طويلة لكن من الجدير ذكره أنه مع وجود موارد م. لتحقيق ذلك

كما أنه ال يصح تطوير . خدمات مواصالت عامة لكل بلدة تقوم بالتوّجه ازويدالعامة في البلدات العربية ال يمكن ت

وأنه يجب تنظيم وتعريف إجراءات واضحة من قبل وازارة المواصالت، " أُسبق وُخذ"أي خدمة حكومية بطريقة 

بهذا الشكل، سيكون بمستطاع . هاازويدالمتّبعة من أجل ت ةويات الحاجة لتوفير الخدمة وتحّدد الطريقتحّدد أول

السلطات المحلية التي ال تبادر وتتوّجه من تلقاء نفسها لقسم المواصالت العامة، الحصول على الخدمة وفق 

  .  مع قسم المواصالت العامةالوضع الفعلي الموضوعي القائم لديها، دون عالقة بقدرتها وبمدى صلتها 
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 2220، لجودة الحياةالمشروع القطري مواصالت، وازارة ال  
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  2 -و 1 ينتوصيات للمعيق  

تحديد المعايير لتزويد خدمات المواصالت العامة وتنظيم إجراءات توّجه 

 السلطات المحلية إلى الوزارة
 

 معايير تمويل وتوسيع خدمات المواصالت العامة في البلدات. أ

ت العامة للبلدات، استناداً الحتياجات البلدات يجب تعريف واستعمال معايير شفافة تحّدد تخصيص المواصال

خذ المعايير بالحسبان عناصر التعداد السكاني، الترتيب تأقد . وللوضع الراهن فيها من حيث المواصالت العامة

، وضع (، عدد الخطوطالسفراتعدد )اقتصادي، حجم الخدمة القائمة من حيث المواصالت العامة  -االجتماعي

يجب أن تكون المعايير شفافة أمام الجمهور والسلطات المحلية . ي الطرقات الداخلية وغير ذلكالبنى التحتية ف

 . وأن تكون قابلة للحتلنة عند الحاجة

رة المواصالت القيام بفحص ، يجب على وازاالعربيةلمواصالت العامة في البلدات ل الراهن وضعال على ضوء

أنظروا التوصية )يث المواصالت العامة في كافة البلدات العربية ّولي لالحتياجات من حاألفحص اليعتمد شامل 

في بناء وتطوير منظومة معايير تحّدد أولويات تزويد سيكون هذا الفحص بمثابة أداة مساعدة (. رقم ت الحقاً 

ر إن الدمج ما بين نتائج الفحص وبين تطوير المعايير سيمنح أصحاب القرا. خدمات المواصالت العامة للبلدات

حول ( سيكون من الضروري حتلنتها من وقت آلخر)بوازارة المواصالت وبالسلطات المحلية صورة واقع 

ترتيب األولوية لخدمات المواصالت . االحتياجات المتعلّقة بالمواصالت العامة ومدى أولويتها بين بلدة وأخرى

  . رالعامة في البلدات يتّم وفق وضع المواصالت العامة فيها ووفق المعايي

 

   تنظيم طلبات المساعدة المقّدمة من السلطات المحلية. ب

التوصية السابقة بشكل كامل يغني عن حاجة السلطات المحلية في التوّجه لوازارة نفيذ ما يبدو، إن تعلى 

لكن وفي ظل الوضع  .المواصالت، نظراً لكون اتخاذ القرارات يقوم وفق معايير موضوعية ُذكرت أعاله

أمام سيرورة تتوّجه من خاللها السلطات المحلية إلى ( مستقبالً أيضاً )ضاً من أجل إتاحة المجال الراهن وأي

وازارة المواصالت، نوصي ببناء وتعريف طريقة العمل بين وازارة المواصالت والسلطات المحلية العربية، 

، للنماذج المطلوب لشروط الحصول على المساعدة، للمطلوب من السلطة المحلية تعريفاً واضحاً تتضمن 

ثمة أهمية كبيرة لجعل طلبات المساعدة سهلة المنال . في تقديم الطلبات وغير ذلكتعبئتها، للجداول الازمنية 

. ومتاحة بشكل فّعال بالنسبة للسلطات المحلية العربية من ناحية اللغة ومن ناحية الوضوح وبساطة االستعمال

لبات الدعم للحصول على اإلعانة الحكومية وخدمات المواصالت كل هذا تجنباً لنفور السلطات من تقديم ط

تقع مسؤولية معرفة كافة السلطات المحلية العربية بإجراء التوّجه هذا على عاتق وازارة . العامة في بلداتها

  . المواصالت

 

   إعداد مسح احتياجات وتكلفة مشتقة من أجل تشغيل المواصالت العامة بكافة البلدات العربية. ت

مدى : من إعداد مسح احتياجاتال بّد من أجل تازويد السكان بخدمات مواصالت عامة تناسب احتياجاتهم 

مراكاز الشغل، مراكاز الخدمات والمصالح التجارية )وجهات السفر، معرفة المنظومة الحيوية للبلدة بالمالءمة 

العامة، عدد المحطات المطلوبة، عدد ، تشخيص اإلعاقات الداخلية التي تحد من استخدام المواصالت (وغيرها

مسح االحتياجات هو األساس الضروري لتلبية الحاجة بخدمات المواصالت العامة في كل . السفرات وغير ذلك
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البلدات العربية ببناًء على ذلك، يجب العمل على أن يشمل الدعم المقّدم لتمويل مواصالت عامة . بلدة وبلدة

طات المحلية العربية تفتقر للموارد المادية والمهنية الضرورية إلعداد مسح إن السل. إعداد مسح احتياجات

لقد ألقت وازارة المواصالت بعبء تمويل فحص االحتياجات البلدية على كاهل السلطة المحلية، مما . احتياجات

ن بمقدورها في سّبب الضرر للبلدات العربية واتساع حجم الفجوة وعدم المساواة، مقارنة مع بلدات يهودية، يكو

تقوم اليوم وازارة المواصالت بإجراء مسح احتياجات فقط في عدد قليل جداً من . الغالب تمويل مثل هذا المسح

يجب توسيع العمل في هذا المجال . البلدات العربية وبواسطة شركة مهنية تازّود وازارة المواصالت بهذه الخدمة

  . بكافة البلدات العربيةمحلية، بحيث يضمنوا فحص احتياجات والعمل على توسيع التمويل ومساعدة السلطات ال

 

 

 : 2 المعيق

   القوى البشرية العاملة على تطوير المواصالت العامة بالبلدات العربيةشح 

 

مميازات خاصة تستوجب  لى جانبإإن الفجوة طويلة السنين بتازويد خدمات المواصالت العامة للبلدات العربية 

من وازارة المواصالت بذل الجهد الخاص وكذلك الموارد بغية تازويد خدمة الئقة،  انتتطلبتعامالً مختلفاً، 

 اً بشري اً ومن أجل ذلك يجب تأمين طاقم. ساوية وتالئم جمهور المواطنين بكافة السلطات المحلية العربيةتم

قسم المواصالت العامة ، يعمل مدير سطورحسب معلوماتنا أثناء كتابة هذه ال. داخل وازارة المواصالت اً مالئم

. في الوازارة جاهداً وبدون كلل، سوية مع موّظفة أخرى تعمل كمستشارة مهمتها معالجة وضع البلدات العربية

كذلك، تقوم الوازارة بتشغيل خدمات من مصدر خارجي، شركة من القطاع الخاص تعمل بمجال المواصالت 

مع الحرص على عدم الدخول في اعتبارات . 25ئيلهي التي تدير تخطيط عموم المواصالت العامة في إسرا

في إطار سياستها المعلنة حول إحداث التغيير بوضع ووازارة المواصالت لبناء المنظومة البشرية، يبدو أنه 

ال بد المواصالت العامة في البلدات العربية وتقليص عدم المساواة الحاصل في تازويد الخدمات منذ قيام الدولة، 

 . هذا المجال على عملتين أوسع في وزارة المواصالت من منظومة موظف

 

  2 توصية للمعيق

تطوير المواصالت العامة في كلّفة بتعزيز القوى البشرية المتخصصة والم

  البلدات العربية 
 

يكونوا جهة وصل بين السلطات المحلية العربية لالمستشارين / على وازارة المواصالت ازيادة العاملين

إن الجهد المكّثف لتوسيع وتعميق . تدير وتعمل على تطبيق خطة عمل قسم المواصالت العامةوالشركات التي 

خدمات المواصالت العامة بالبلدات العربية ممكن من خالل تعازياز قوى بشرية خصيصاً لهذا الجهد داخل 

   .  وازارة المواصالت

 

 

                                                           
25
، تّم اختيار عدليا عن طريق مناقصة ويعمل فيها مخططون إقليميون من مسؤولياتهم أيضاً http://www.adalya.co.il :عدليا  

  . التخطيط لبلدات عربية

http://www.adalya.co.il/
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 :4 المعيق

مع غياب مواصالت  نقص كبير بالميزانية المعّدة لتقليص الفجوة الحاصلة

  ةطويلعامة في البلدات العربية سنوات 
 

 

 

عناصر الميازانية . 26مليارد شاقل 21.2كان  1222الميازانية الصافية لوازارة المواصالت في العام  لمجم

  : المتعلّقة بالمواصالت العامة تشمل البندين التاليين

من % 65تشّكل حوالي ( "ميازانية التطوير"ي فيما يل) 27تطوير شوارع ومواصالت عامة فقرة الميازانية. 1

من بند ميازانية % 11، والتي تشّكل حوال "تطوير مواصالت عامة"بداخلها نجد البند . ميازانية الوازارة الصافية

 إن الجازء األساسي من ميازانية التطوير . فقط من الميازانية العامة لوازارة المواصالت% 25التطوير، أو 

 (. من ميازانية التطوير% 45)شوارع ما بين المدن لصالح تطوير ال رصديُ 

بما )سعار السفر بالمواصالت العامة أل، وتشمل باألساس ميازانية اإلعانات دعم المواصالتفقرة الميازانية . 2

%( 11)تشّكل هذه الميازانية ما يقارب ربع . ، التخفيضات المختلفة واإلعانة لشراء الحافالت(القطار في ذلك

 28إلعانات األسعار%( 92)لصافية العامة لوازارة المواصالت، وكما ذكرنا يذهب القسم األكبر منها الميازانية ا

أدناه يعرض توازيع ميازانية وازارة المواصالت وحجم الميازانية المخصصة  5الجدول . ولشراء الحافالت

  . مةتّم إبرااز بنود الميازانية المتعلّقة بالمواصالت العا. 1222للمواصالت العامة سنة 

( خارج ميازانية الوازارة)اإلشارة إلى أن وازارة المواصالت تحصل على بند ميازانية إضافي  هنا من الهام

. ، مخّصص لتطوير المواصالت العامة فيها29بلدة عربية 21مصدره الخطة الخماسية للتطوير االقتصادي في 

  . ة العامة المخصصة للمواصالت العامةقليل قياساً لمجمل الميازاني( مليون شاقل 12)إالّ أن حجمه السنوي 

لتخصيص المتدني الذي تعاني منه السلطات المحلية العربية من حيث ل انعكاسإن الفجوة في االستثمار هي 

لفرد اميزانية ف. السلطات المحلية العربية تحصل على أقل من نسبتها السكانية – خدمات المواصالت العامة

  .30الواحداليهودي للفرد سنوياً شاقل  0999شاقل سنوياً، مقابل  9999حوالي  تبلغ الواحدالعربي 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2212-2211 ، الميازانية األوليةوازارة المالية   

26
  

27
 . (قطار إسرائيل)ال يشمل ميازانية تطوير مواصالت السكك الحديدية  
28
  .سعر السفرة للمسافر الواحد في المواصالت العامة: أسعار السفر 
21.22.2212من يوم  2519الخطة الخماسية بقرار حكومي رقم  
29

  
30
من مجمل %( 22)النسبية للمواطنين العرب في السفرات حساب حصة الميازانية المخصصة للفرد الواحد يستند إلى الحصة  

حسب تقارير وازارة المواصالت يتضح أن حصة المواطنين العرب النسبية من السفر . الميازانية المخصصة للمواصالت العامة
   %. 22بواسطة المواصالت العامة في البالد تصل إلى 
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  وسلطة التطوير االقتصادي ،221131 ميازانيات تطوير المواصالت العامة، وازارة المواصالت .5 الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  4 توصية للمعيق

   مداأل الفجوة طويلةلتقليص المواصالت حرف بنود ميزانية وزارة 

 

. في إطار حرف بنود الميازانية، يجب ازيادة ميازانية اإلعانة الموّجهة للمواصالت العامة في البلدات العربية

الوضع اليوم أن البند السائد . كذلك يجب إجراء تغيير في التقسيم الداخلي لبنود الميازانية بفقرة ميازانية التطوير

لتطوير شوارع ما بين المدن، في حين أن بند ميازانية تطوير  مخّصص( ما يقارب النصف)بميازانية التطوير 

غياب بنى تحتية لشوارع تتيح دخول وسائط نقل عامة للبلدات  استمرار%. 25الشوارع البلدية ال يتعّدى ال 

تازويد البلدات العربية  فيومن أجل تقليص عدم المساواة . العامة هاالعربية، يعني استحالة تطوير مواصالت

استثمار .  ت المواصالت العامة، يجب تخفيض ميازانية الشوارع ما بين البلدات لصالح الشوارع البلديةبخدما

إطار في ها صالحالبنى التحتية للشوارع البلدية أمر جوهري، مما يستدعي حرف الميازانيات لبالميازانيات 

  . لسلطات المحلية العربيةدى ال الشحيحة دون االعتماد على ميزانيات التطويرميازانية وازارة المواصالت، 

 زيادةوإذا تعّذر حرف الميزانية، ال بد من أن تقوم وزارة المالية سوية مع وزارة المواصالت، بإيجاد طريقة ل

وذلك من أجل تقليص . الميزانية الموّجهة لتطوير المواصالت العامة في البلدات العربية، بشكل جّدي وكبير

( قياساً مع البلدات اليهودية) دام عشرات السنينالذي  مار غير الكافي وغير المساوياالستثاج الفجوة القائمة نت

  . من حيث المواصالت العامة في المجتمع العربي
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 .2100-2102 الميازانية األوليةوازارة المالية،  
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 : 5 المعيق

السلطات المحلية العربية بوجود مصادر ميزانية وموارد قائمة غياب معرفة 

   لتطوير المواصالت العامة
 

 
على سبيل المثال، وفي . ير معتادة على استخدام الموارد القائمة بوازارة المواصالتالسلطات المحلية العربية غ

إطار إعداد خطة رئيسية للمواصالت، باإلمكان تازويد التحليل التمهيدي الحتياجات المواصالت العامة على 

خالل توفير  تساهم وازارة المواصالت وبشكل فّعال من. المستوى البلدي وللمراحل الضرورية بغية تطويرها

في هذا اإلطار يمكن . اإلعانة للخطط الرئيسية للمواصالت وبالتأثير على المضامين المتعلّقة داخل الخطة

للسلطة المحلية أن تدمج جوانب من المواصالت العامة وأن تستخدم قواعد المعلومات مثل، مسح عادات السفر، 

لكن (. سفرات، جذب السفرات، خلق سفرات وغير ذلكتواّزع ال)الحركة المرورية ونماذج عديدة أخرى  إحصاء

وازارة المواصالت ال تضع أمام السلطات المحلية العربية وبمتناول يدها بشكل متاح وفّعال، هذه المعلومات 

(. من خالل التمويل المباشر وموارد مساعدة متنوعة)حول عناصر ومرّكبات الخدمة التي تستطيع تازويدها لها 

حسن تال هي باب أخرى متعلّقة بإدارة السلطات المحلية العربية لذاتها، في حاالت كثيرة ذلك وألسلنتيجة 

 . ل هذه الموارد القائمةالستغا

 

  5 توصية للمعيق

  قائمةالدعم الللسلطات المحلية العربية حول مصادر مستمرة حتلنة 

ّول بشكل منّظم إلى السلطات نقترح أن تدير وازارة المواصالت منظومة حتلنة نصف سنوية أو سنوية، تح

كي  إيفاؤها السلطة المحليةبما في ذلك المتطلبات التي على المحلية وتتناول مسارات الدعم والمساعدة القائمة، 

على سبيل المثال، إذا ما وضعت وازارة المواصالت ميازانيات إلجراء . بالمساعدة المعروضة" تحظى"

أن تعلم السلطات المحلية العربية بذلك  رالمواصالت العامة، يجد فحوصات تمهيدية ضرورية لتحديد احتياجات

اليوم، يسعى العديد من (. بما في ذلك استخدام اللغة العربية)وأن تجعل هذه المعلومات متاحة أمامها بشكل فّعال 

الطلبات الوازارة، خاصة فرص الدعم والمساعدة وقوم بها أخبار آنية حول أنشطة تلحتلنة السلطات بالوازارات 

يجدر بوازارة المواصالت تبّني هذه األساليب ووسائل أخرى إضافية لجعل الموارد القائمة بمتناول . المشتقة منها

  . يد السلطات المحلية العربية، وللتأكد من استخدامها لهذه الموارد

 
 

 :6 المعيق

 نقل عامةناسب مرور وسائط يالواقع الميداني في طرقات وشوارع البلدات العربية ال 
 

 
 

يمتااز الواقع الميداني في غالبية البلدات العربية باكتظاظ كبير في المباني وبغياب بنية تحتية قانونية مطّبقة 

نتيجة لذلك، فإن البنى التحتية للشوارع واألرصفة غير كافية، كما أن حال المرور . تتعلّق بعرض الطريق

ال تالئم الحافالت وأحياناً ال  على األرض ن الحاالت الظروففي العديد م. صعبة للغاية وتكاد تكون مستحيلة

وفي بعض البلدات ُتضاف لما سبق، تضاريس جغرافية تازيد ". ميني باص"ال تالئم حتى المركبة األصغر مثل

ال هذه البنى . منحدرات تتجاواز معيار السالمة واألمان المروريمن خالل الطين بلّة، حيث نراها في األساس 
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في : ولتطوير منظومة مواصالت عامة نحتاج لبنية تحتية مناسبة. احتياجات مرور وسائط النقل العامةتالئم 

 ²م 1بعرض  (حجارة الطريق الفاصلة عن األرصفةبين )طريق باتجاه واحد، نحتاج لشريط فارغ من الطريق 

مرور الحافالت . تقريباً  %26ة لتفاف، وانحدار عامودي لغاياإلم على األقل من دائرة  62-62على األقل وبقطر 

(مرتبط أيضاً بظروف سرعة الطريق ومتغيرات أخرى)م  5.5حوالي  ،الحد األدنىبيتطلّب أيضاً قطر التفاف 
32 ، 

مكان ومساحة يكفيان لبناء خلجان ومحطات للحافالت بغية صعود ونازول الركاب بأمان، محطات تليق 

إن إتاحة المواصالت العامة في البلدات العربية . ذلك من التفاصيلوغير  ةلالنتظار بالظروف المناخية المختلف

المبنى الميداني في البلدات ال يالئم . البنى التحتية كما تّم وصفها أعالهبو ةييدانالم ظروفمرتبطة بشكل وثيق بال

غياب . صالتالبنية التحتية المطلوبة لتطوير منظومة مواصالت عامة بالصيغة التي تعمل عليها وازارة الموا

ية المناسبة لمرور وسائط نقل عامة يصّعب األمر ويعيقه ويمّكن من تطوير جازئي للخدمات يحّد ميدانالبنية ال

  (. تطوير منظومة خطوط مقلّصة)من نجاعة الخدمة 

 

  6 توصية للمعيق

  خطة خاصة لمالءمة البنى التحتية للمواصالت العامة في البلدات العربية
 

ى التحتية وقسم المواصالت العامة بوازارة المواصالت العمل على خطة خاصة تعالج البنى على قسم البن 

من )التحتية في البلدات العربية وتوّسع معالجة بنى تحتية تناسب دخول ومرور وسائط النقل العامة في البلدات 

حكم : وهنا نؤّكد التالي(. مواصالت عامة، بنى تحتية وتخطيط: خالل دمج جميع األقسام ذات الصلة في الوازارة

ألّن الفجوات في البنى التحتية توِجب تعامالً مناسباً   .معالجة األمر ببلدة يهودية غير حكم معالجته ببلدة عربية

الخطة الخاصة ستتيح التعامل مع مشاكل البنى التحتية الخاصة بالبلدات العربية، . وخاصاً بالبلدات العربية

كهذه في التمّعن والنظر الشمولي على  تكمن حسنات خطة. ية الحلول المناسبة أيضاً وبذلك تعّرف وتحّدد ماه

. مستوى البلدة وكذلك قدرتها على تحديد سلّم األولويات والمراحل الضرورية للتطوير وتخصيص الميازانيات

  .  تنفيذ الخطة يشّكل القاعدة العينية انطالقاً نحو التغيير

 
 :7 المعيق

بوزارة )ن قسم المواصالت العامة وقسم البنى التحتية تنسيق بيقلة ال

 من أجل تطوير المواصالت العامة في البلدات العربية ( المواصالت
 

 

معالجة فجوات البنى التحتية العميقة القائمة بالبلدات العربية في كافة المجاالت، وخاصة في تطوير منظومة 

في الواقع . ك بين األقسام ذات الشأن بوازارة المواصالتمواصالت عامة، تحتاج للتنسيق والتخطيط المشتر

هناك تنسيقاً غير كاف بين األقسام التي تعمل في البلدات بغية تطوير بنية تحتية مرورية وطرقات عموماً، وبنية 

يؤّدي غياب التنسيق الستغالل الموارد دون نجاعة ولتأخير تطوير البنية . تحتية للمواصالت العامة خصوصاً 

في العادة، نهجت السلطات المحلية العربية على التواصل  . تحتية المطلوبة للمواصالت العامة داخل البلداتال
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 .2100 ،توجيهات لتخطيط مواصالت المدنازارة المواصالت، وازارة البناء واإلسكان، و 
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قسم البنى التحتية : مع قسمين مختلفين داخل وازارة المواصالت، فيما يتعلّق بالعمل على المواصالت العامة

اإلعانة   تحقيقاً قسم المواصالت العامة بغية العامة وأيض وسائط النقلوذلك بغية تنظيم البنى التحتية لمرور 

إّن غياب التنسيق يشّكل عائقاً جدياً، نظراً لكون قسم البنى التحتية يشترط . لتازويد خدمات المواصالت العامة

بنية الالمشاريع المخصصة لتطوير كافة  تتقديم المساعدة للسلطات المحلية بتحديد أولويات المشاريع، وليس

 . سب أيضاً المواصالت العامةتحتية تناال

 

  7 توصية للمعيق

 إقامة جهاز تنسيقي ما بين أقسا  وزارة المواصالت
 

يجب القيام بعمل مشترك منّسق ما بين قسم المواصالت العامة وقسم البنى التحتية والتخطيط، خاصة مقابل 

السلطة المحلية وبالتناسب بين الموارد  بازيادة درجة انخراط ةهذا التعاون يلازم مطالبة الوازار. السلطات المحلية

إجراءات عمل، )نقترح إقامة جهااز . واألفعال التي يتّم العمل عليها بالتواازي داخل أقسام وازارة المواصالت

لازيادة التنسيق بين األقسام وبين السلطة المحلية الجاري فيها العمل ( حتلنات جارية، جلسات عمل مشتركة

  .معالجة البنى التحتيةل

 

 : 8 المعيق
تبيّن أّن استخدا  الحافلة كحل وحيد لدخول وسائط النقل العامة يحّد من 

   تزويد وتعميق الخدمة
 

 

في أيامنا هذه، ثمة مفاهيم متقّدمة في العالم حول المواصالت العامة تقود نحو وسائط نقل عامة تتناسب مع 

مالءمتها للظروف الميدانية ولمستوى تجربة االستخدام االحتياجات المختلفة لألماكن وللناس، مع التشديد على 

حالياً، تشّغل وازارة المواصالت خدمات المواصالت العامة داخل البلدات العربية . وتلبية الخدمة بالنسبة للمسافر

م من إالّ أّن البنى التحتية القائمة في قس. الحافلة أو الباص –معظم الحاالت من خالل استخدام المركبة العامة ب

  .   البلدات العربية غير مناسبة وال تستوفي بتاتاً المعايير المطلوبة لهذا النوع من وسائط النقل العامة

من قبل وازارة المواصالت ومن إدخال خطوط جديدة إلى البلدات  المتازايدةوعلى الرغم من الجهود المبذولة 

من دراسة أجراها معهد بيسان سنة . ذه الخطوطالعربية، ما ازالت الوازارة غير راضية عن معطيات استخدام ه

، بطلب من وازارة المواصالت وسلطة التطوير االقتصادي بمكتب رئيس الوازراء، ظهرت معيقات 502533

ناسب الظروف الميدانية  يتشير إلى أّن منظومة الحافالت القائمة تشّكل نموذجاً في المواصالت العامة ال 

، وال االحتياجات وأنماط االستخدام (ود، قدرة البنى التحتية على استيعابهاالمقص) من جهة لبلدات العربيةل

المعيقات المركازية التي ظهرت في الدراسة هي منالية منخفضة من . األكثر عينية لدى السكان من جهة ثانية

ا األمر على يدّل هذ. محطات بعيدة عن البيت تحتاج للسير على األقدام مسافة طويلةبما في ذلك حيث المحطات 

انتشار غير كاف للمحطات وعدم ربط كاف للخطوط نتيجة بنى تحتية غير مالئمة على أرض الواقع، وعلى 

غياب سفرات متاحة كفاية مع سفرات الّمة طويلة ومعّقدة تؤّثر بشكل مباشر على الراحة والرضى من الخدمة 

هذه ن أخاصًة و" ساعات الضغط"في المواطنين حاجة يلبي  تواّزع الخطوط غير كاف وال. في الخطوط

 . مرونتها محدودةوالخطوط ثابتة 
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 8 توصية للمعيق

  نماذج بديلة لتفعيل المواصالت العامة في البلدات العربية
 

بقسم من البلدات، ثمة حاجة لتغيير المفاهيم المتعلّقة بمنظومة المواصالت العامة، من نموذج الخطوط ذات 

. لنماذج أكثر مرونة تالئم المواصالت العامة مع الظروف والحاجات في المكانة المحطات والمسارات الثابت

، باإلمكان االستفادة من نماذج دولية مالئمة البلدات العربية والبنى التحتية القائمة فيها جعلفبدل محاولة 

روف الميدانية تعمل بأشكال مختلفة ومتنّوعة من حيث المواصالت العامة ثّم بناء نماذج أخرى تناسب الظ

المعتمدة على " التقليدية"في أماكن عديدة من العالم يازداد الفهم بأن حلول المواصالت العامة  .بهذه البلدات

حافالت لها خطوط ومحطات ثابتة ومحددة مسبقاً ال تلّبي بشكل كامل عموم احتياجات الناس من مختلف 

يجب على وازارة المواصالت مالءمة  .34منالاألوضاع، من حيث المواصالت العامة المريحة وسهلة ال

ستوّفر . المواصالت العامة ووضع الحلول البديلة التي تتجاوب مع وضع البنى التحتية المعّقد في البلدات العربية

ثمة حلوالً . مثل هذه الحلول المرونة في إدخال وسائط النقل العامة إلى داخل البلدات وتحّسن من مستوى الخدمة

يتوّفر فيها القطر االلتفافي ال نوعة تتيح دخول الباصات الصغيرة للطرقات الضيقة ولتلك التي مختلفة ومت

يجب دراسة النماذج األخرى بغية . وكذلك بالنسبة لخطوط مرنة من حيث مساراتهاالمطلوب للباصات الكبيرة، 

بشكل كامل وعلى أفضل تطوير منظومات مواصالت عامة قادرة على خدمة المواطنين في البلدات العربية 

مؤخراً، أجرت وازارة . وجه، وبإمكانها التغلّب على المعيقات في البنى التحتية وفي أنماط االستهالك المتغّيرة

نوصي باالستفادة . بلدة عربية 90المواصالت مسحاً شامالً للبنى التحتية للوقوف على وضعها في حوالي 

د القائم بمشكلة البنى التحتية في البلدات العربية وفهم الحاجة إلنفاق القصوى من نتائج هذا المسح في فهم التعقي

  . المازيد من الموارد على عملية رصد الحلول البديلة التي تضمن دخول المواصالت العامة إلى داخل البلدات

 

 : 9 المعيق

  نقص البنية المعلوماتية حول المواصالت العامة أما  المستخد  العربي
 

 

المتوفر فيها محطات انتظار داخل البلدات العربية، تكون المعلومات المكتوبة هناك، عامة، بالعبرية باألماكن 

المعلومات عن افة بمركاز المعلومات القطري عن المواصالت العامة، والذي تترّكاز فيه ك. واإلنجليازية فقط

لومات عبر اإلنترنت والهاتف خطوط الباصات التابعة لكافة مشّغلي المواصالت العامة، يتّم تمرير المع

ال وجود للمعلومات في اإلنترنت باللغة العربية وال رّد بالعربية في مركاز المعلومات الهاتفي . والرسائل النصية

غياب التغطية التامة والصحيحة باللغة العربية حول خدمات . كما ال يوجد ردود بالعربية في الرسائل النصية

ات العربية يحجب المعلومات الضرورية ويردع قسماً من السكان عن استعمال المواصالت العامة في البلد
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صحيح أن التوجيهات تأتي على . الخدمة، كما يمس شعور االنتماء والرغبة في استعمال الخدمة والمساهمة فيها

هات، يعّرف ما هي ذكر إمكانية استعمال اللغة العربية، لكن ال وجود لتوجيه ملاِزم في القانون أو في مجلّد التوجي

اللغات التي يجب استعمالها عند النشر وال وجود ألي توجيه حول التواّزع الجغرافي  للمنشورات بمختلف 

بلدات عربية بالعبرية  داخلفي حديث مع مشّغل عربي لمواصالت عامة والذي ينشر المعلومات . اللغات

، وإن كان هناك طلباً لذلك سيتّم ُتلزم النشر بالعربية وزارة المواصالت الواإلنجليازية فقط، تّم التوضيح لنا أن 

للمازيد حول العناصر الضرورية لمعلومات باللغة العربية وحول تطبيق الوارد في القانون وفي . تنفيذه

  .  2التوجيهات الرسمية بخصوص قاعدة معلومات المواصالت العامة، أنظروا الملحق رقم 

 

 

 9 توصية للمعيق

يات وطلب تنصيب اللغة العربية ضمن مناقصات تشغيل تخصيص الميزان

   (مناقصات المشّغِّلين)خدمات المواصالت العامة 
 

لين)" على وازارة المواصالت أن ُتدخل لمناقصات تشغيل خطوط مواصالت عامة مطلب "( مناقصات المشغِّ

السكان قد يستخدم القرب منها، أو ب/بكل مكان داخل البلدة و. تنصيب اللغة العربية كجازء ال يتجازأ من الخدمة

كذلك، يجب على . معلومات باللغة العربيةعليها تنصيب ( وبالتأكيد في المحطات)المواصالت العامة  فيهالعرب 

مصادر المعلومات والحتلنة القطرية فيما يخص خدمات المواصالت العامة بالبلدات العربية، تازويد معلومات 

ل بتخصيص الموارد من داخل قسم المواصالت العامة، بحيث يترافق الطلب من ُيلازم هذا الفع. باللغة العربية

لين أن يازّودوا معلومات بالعربية في الحاالت التي تقع . ميازانية تطبيق هذه الخدمةوتحديد مع تعريف  ،المشغ 

 ضع المطالب، يجب أن يقوم قسم المواصالت العامة بوعلى السلطة المحلية مسؤولية معالجة قاعدة المعلومات

تقع مسؤولية معالجة . معالجة هذه المسألةلالتي على السلطة المحلية القيام بها أمامها وواألفعال الضرورية 

   . المعلومات على عاتق وازارة المواصالت وبالتعاون مع السلطة المحلية

مل، المحطات، األسعار، يجب أن تكون المعلومات باللغة العربية منّوعة وتشمل تفصيل أيام العمل، أوقات الع

كذلك يجب أن . إلخ، التغييرات القادمة (متقاعدين، طالب، أوالد)التخفيضات المعطاة لمختلف الشرائح السكانية 

 (. مواقع إنترنت، خرائط، معلومات صوتية وغيرها)تكون متاحة وسهل الوصول إليها تناسب الجمهور العربي 

لنة المعلومات بخصوص األوقات، الوجهات والمحطات، نوصي ولتشجيع استخدام المواصالت العامة وحت

إذاعات محلية، مواقع إخبارية ترفيهية محلية، محطات االنتظار : باللجوء للقنوات الخاصة لدى المجتمع العربي

بما في ذلك خرائط توّفر معلومات عن خطوط محّددة وعن منظومة )والمركبات نفسها، توازيع منشورات 

 (. مة كلها في البلدةالمواصالت العا
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 معيقات لدى السلطات المحلية العربية وتوصيات إلزالتها 4.5.2

 

 : 11 المعيق

لمعالجة  خصيصا   داخل السلطاتمكلف ومهني مؤّهل غياب موظف 

 المواصالت العامة 
 

 

رفة البلدة جيداً السلطات المحلية على المواصالت العامة وتطويرها، لمعالجة ومعاملة مهنية، معبعمل اليحتاج 

شير يالواقع القائم اآلن في الغالبية الساحقة من السلطات المحلية العربية . لهذا الهدفترصد وكذلك موارد ازمنية 

توضع على الطاولة المازدحمة  نهاإ، لعدم وجود طرف مهني مؤهل لمعالجة مسألة المواصالت العامة في البلدة

معالجتها من قبل رئيس السلطة لت عّدة ال تحظى المسألة بأولوية عالية في حاالو. لرئيس السلطة والمهندس فيها

قدرتها على تطوير المواصالت العامة، وصّعب كثيراً على السلطة المحلية تهذه األسباب معاً  كلّ . المحلية

سيع تطوير وتو لتقديم طلب خاصة ضمن الوضع الراهن الذي ُيلازمها بالتوّجه لوازارة المواصالت بشكل فّعال

   .  خدمات المواصالت العامة لديها

 

 : 11 المعيق

 وغياب لتعريف وتحديد احتياجات المواصالت العامةفي البلدات خطة غياب 

  من وزارة المواصالتاالحتياجات صيغة بموجبها تُطلب 
 

 

عندما تتخذ . جات وظروف هذه البلدةاتعتمد خدمات المواصالت العامة المالءمة لكل بلدة على تناسبها مع احتي

في بعض . االحتياجات األوليّ مسح وازارة المواصالت قرار إدخال المواصالت العامة ألي بلدة، تقوم بإجراء 

. البلدات يتم القيام بمسح احتياجات، فتساعد نتائجه على مالءمة الخطوط، الوجهات، مواقع المحطات وغيرها

 . خطةمثل هذه الازة أو موارد مخصصة إلعداد وجد اليوم خطة جاهتفي غالبية البلدات العربية، ال 

ل ادختازويد خدمات المواصالت العامة وفق المبادئ العامة إل على الوازارة منطقياً  بظل غياب مثل هذه الخطة،

خطوط سفر تتناسب مع أماكن )وتوسيع المواصالت العامة، دون التشديد على االحتياجات والمطالب المحلية 

 (.  المواصالت العامة، أوقات العمل خالل اليوم وغير ذلكالشغل، عادات استخدام 

 

  11-و 11 توصية للمعيقين
 

 تعيين موّظف مكلَّف بكل سلطة محلية مهمته معالجة المواصالت العامة في البلدة. أ

على . الوظيفة لتعيين المكلّف بتطوير المواصالت العامة في البلدةتعريف وازارة المواصالت صياغة  على 

ة المواصالت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، العمل على تشجيع السلطات المحلية بغية تعيين هذا وزار

المشاركة بتمويل ) على حٍد سواء الموّظف، عن طريق المساعدة في التأهيل المناسب والمساعدة في التمويل

ية العربية، القيام بأيام على وازارة المواصالت، وبالتعاون مع السلطات المحل(. نصف الوظيفة على األقل

بغية تعميق دراسة ( أصحاب الوظائف ذات الصلة)دراسية، تعليم وتأهيل مندوبي السلطات المحلية العربية 

وعلى مستوى تطويرها في البلدات العربية   ماومعرفة مجال المواصالت العامة بكافة جوانبه، على المستوى الع

 . خاصةً 
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  اجات البلدةتخصيص الميزانية لمسح احتي. ب

أن تقوم وازارة المواصالت بتمويل مسح ( أعاله 5و  2التوصية ت للمعيقين )كنا قد طرحنا في توصية سابقة 

ونظراً ألهمية األمر البالغة، نقترح على رؤساء السلطات المحلية الطلب وبشكل . االحتياجات على مستوى البلدة

 . االحتياجات بغية تطوير المواصالت العامةفعال من وازارة المواصالت تخصيص الميازانية لمسح 

كذلك، على رؤساء السلطات المحلية العربية، سوية مع وازارة المواصالت، تنظيم عالقات العمل فيما بينهما 

 . وتنظيم إجراءات عمل البلدات العربية مقابل وازارة المواصالت

مسح االحتياجات الشامل قبل الشروع بتنفيذ  ثمة أهمية إلجراء 5و  2وكما ذكرنا في التوصية رقم ت للمعيقين 

يتوّجب على السلطة المحلية الطلب من وزارة المواصالت إجراء مسح . وتطوير المواصالت العامة في البلدة

االحتياجات، وأثناء تقديمه الحرص على فهم الصيغة المتبعة بالوزارة لتأمين المساعدة والمرافقة من أجل 

  .  العامة أو توسيعها في البلدة ل  خدمات المواصالتادخإ

 

 

 : 12 المعيق

السلطة المحلية العربية تعطي األولوية لشوارع ذات بنى تحتية تناسب مرور 

  المركبات الخصوصية على حساب تطوير بنى تناسب المواصالت العامة
 

 

تجهياز البنى التحتية في بقام سنوات عديدة، تعامل التخطيط في البلدة العربية مع دور المركبة الخصوصية، ول

التخطيط البلدي عند من االهتمام القليل  أولىفيما . راضيلى جانب مواجهة ضائقة األإها الشوارع لمرور

ازيادة على ذلك، اتضح أن البلدات العربية تمتااز بدرجة عالية من المركبات ذات . المواصالت العامةلصالح 

وذلك نتاج عدة اسباب . ت المرتبة في التدريج االجتماعي اقتصاديالمحّرك، قياساً حتى مع بلدات يهودية من ذا

من داخل البلدة إلى خارجها، المكانة االجتماعية، اعتبارات الراحة، وغيرها كما نقل غياب حلول التمن بينها 

الءمة تقوم السلطات المحلية العربية بم. تجدونها مفّصلة في فقرة أنماط استهالك واستخدام المواصالت العامة

في  حتىوالتي لم تكتمل )نفسها مع هذا المنحى وتحاول تلبية الحاجة لبنية طرقات تحتية تناسب مرور المركبات 

لتنظيم الحاجة المحلية لى جانب إإن سلّم أولويات رؤساء السلطات المحلية العربية، (. عدد كبير من البلدات

نتيجة هذا، . انباً مسألة تطوير المواصالت العامةاستكمال البنى التحتية تناسب مرور السيارات، يضع جو

ُتعطى األولوية لتطوير شوارع وبنى تحتية لمرور المركبات الخصوصية على حساب تطوير البنى التحتية 

والتي )ينعكس األمر بتفضيل السلطات المحلية االستعجال الستغالل الميازانيات القائمة  . للمواصالت العامة

بغية تحسين وتطوير البنى التحتية والشوارع لمرور المركبات ( التحتية بوازارة المواصالتتأتي من قسم البنى 

 عالقة السلطة المحلية مع قسم البنى التحتية في وازارة المواصالتف. الخصوصية عوضاً عن المواصالت العامة

، نرى السلطات عليهو. بوضع سلّم أولويات للمشاريع التي تريد تطويرها داخل البلدة هايطالبخير تجعل األ

 المواصالت العامةعوضاً عن المحلية في الغالب، تفّضل تطوير بنى تحتية تالئم مرور المركبات الخصوصية 

   . المخّصصة
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  12 توصية للمعيق

مالءمة التخطيط البلدي لعمل المواصالت العامة وتخصيص الميزانيات 

   المناسبة لذلك
 

حسبان وبجدية أكثر، مسألة التطوير المستقبلي المالئم أيضاً لخدمات المواصالت على السلطة المحلية األخذ بال

شمل الجوانب المتعلقة بتطوير المواصالت  عليها في البلدة، وضمن طلب ميازانية تطوير البنى التحتية العامة

ضع المحطات العامة أيضاً، وتنظيم البنى التحتية في الشوارع بحيث تالئم مرور وسائط النقل العامة وو

ثمة أهمية لتوازيع ميازانيات التطوير، بحيث ال تكون الجوانب المتعلقة . والخلجان في األماكن المناسبة

هنا يدخل دور قسم البنى التحتية بوزارة . بالمواصالت العامة منفصلة عن التخطيط الشامل للبنية التحتية

أيضاً لصالح تطوير ومالءمة بنى تصلح  طويرميزانيات التنحو رصد توجيه السلطة المحلية لالمواصالت، 

. تشارك وازارة المواصالت بمشاريع تطوير البنى التحتية لدى السلطة المحلية. لمرور وسائط النقل العامة

بما فيها تعبيد وصيانة الشوارع، )بتمويل مشاريع تطويرية ( قسم البنى التحتية)مشاركة وازارة المواصالت 

ضمن منطقة نفوذ السلطة المحلية، تتراوح واقعة ( رية ومرافق المواصالت األخرىاألرصفة، اإلشارات المرو

تستطيع وزارة لذا،  .35من نفقة المشاريع، حسب الوضع االجتماعي اقتصادي للبلدة% 200إلى % 10بين 

رصد يُ المواصالت أن تحّدد للسلطات المحلية وبشكل مفّصل، وجوب شمل كل إطار في الميزانية مبلغاً معّيناً 

نقترح أن تحّدد الوازارة مسبقاً نسبة التخصيص من مجمل الميازانية، وأن . لتطوير مواصالت عامة مخّصصة

 كذلك، يتوّجب على لجان التخطيط التي تصادق على الخرائط. إذا كانت السلطة المحلية ملتازمة بذلكتبين ما ت

   . مواصالت العامة في البلدات العربيةالتطّرق للجوانب التخطيطية ذات الصلة بالتطوير المستقبلي لل

 

 : 12 المعيق

وقوف غير منظّم يسّد الطريق أما  : ة داخل البلداتيعقبات رقابية وتنفيذ

  مرور الباصات، إغالق شوارع بوجه حركة المرور في المناسبات الخاصة
 

 

ة والمحاور المرورية مفتوحة لدى البلدات التي تتوفر فيها مواصالت عامة، يجب ضمان بقاء المسالك الرئيسي

والتقّدم بسهولة بغية اإللتازام بالجدول الازمني  فيها وسائط النقل العامة حركيصعب ت ثمة بلدات. وآمنة للسفر

أحياناً، ُيضطر الباص للتأّخر كثيراً في مسار سيره نتيجة وقوف مركبات بشكل غير . وتازويد الخدمة كالمطلوب

. دواجياً تسد طريق بقية المركبات وتؤّدي للتأخير والعرقلة ثم االازدحامات المروريةالمركبات المتوقفة إاز. منّظم

ومع  .في المناسبات الخاصة، كاألفراح والمآتم، يتم قطع الطريق أمام حركة السير العامة وُيمنع المرور فيها

دمة وجاذبية المواصالت غياب الرقابة وفرض القانون داخل البلدة من قبل السلطة المحلية، يتضرر مستوى الخ

العامة في البلدة، تحصل تغييرات بمسارات سفر خطوط الباصات، تأخيرات في الوصول وإطالة مدة السفرة 

وبشكل مباشر على حماس الناس إازاء تها كل هذا يؤّثر على مستوى الخدمة وعلى مصداقي. أكثر من المعتاد

فرض لفية االكة يالرقابجراءات اإللطات المحلية العربية الستخذ ال ت. بشكل دائم استخدام المواصالت العامة

تقليص تأثير إقامة المناسبات الخاصة على لقوانين تنظيم الوقوف داخل محاور المرور الرئيسية، و

 . على حد  سواء المواصالت العامة
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  12 توصية للمعيق

 لعامةالتنظيم البلدي لعملية الرقابة وفرض القانون من أجل دمج المواصالت ا

 : المطلوب هنا هو استعداد السلطات المحلية وتهيئة األمور لمعالجة بلدية تساعد على دمج المواصالت العامة

  (. كأداة رقابة وفرض في حال الوقوف غير المنّظم)مساِعدة في السلطات المحلية القوانين الحتلنة 

 ة المحلية، بالتطّرق لتوجيهات تأهيل موظفي الرقابة وفرض قوانين الوقوف غير المنّظم في السلط

 . التخطيط

 اشتراط منح تصاريح البناء للسكن أو للنشاط التجاري بضمان مرور المواصالت العامة كما يجب. 

  دمج عمل الشرطة الجماهيرية مع أنشطة الرقابة وفرض القانون على ترتيبات المرور التي تعرقل

 .وتضر بخدمات المواصالت العامة داخل البلدات

ترح أن تساعد وازارة المواصالت السلطات المحلية من خالل توجيهها ألطراف خارجية تقوم بتازويد خدمات نق

الجازئية  المالية اإلعانة تقديم استشارة بغية تطوير خدمات الرقابة والفرض داخل السلطة المحلية ومن خالل

فع مستوى وعي السكان حول كما ويجب على السلطة المحلية ر. هذه قسم من نفقات خدمات االستشارةل

ببعض البلدات ثمة تنسيق دائم بين مشّغلي المواصالت العامة . مضاعفات سّد الطرقات ولو كانت غير مقصودة

نقترح تبّني . في المكان وبين السلطة المحلية في الحاالت التي تستوجب سّد طرق معّينة أمام حركة المرور

لي المواصالت العامة من أجل التنسيق التام حول إغالق الشوارع إجراء عمل إلازامي للسلطة المحلية ولمشغّ 

  .  وإطالع السكان قبل موعد حصوله

 

 :14 المعيق

تمتنع السلطات المحلية العربية عن إجراء تغييرات ميدانية تؤثّر على األمال ك 

  الخاصة، تكون مطلوبة لتطوير المواصالت العامة
 

 

ن ومنع أي تطوير أو تغيير على األرض ال يتناسب مع التخطيط المستقبلي، من وظيفة السلطة المحلية الحّد م

المتوّقع أن يدفعه رؤساء السلطات المحلية عند تنظيم " الثمن"إّن . بما في ذلك التخطيط القانوني اإللازامي

خلق واقعاً يمتنع وي( منظومة العالقات بين رئيس السلطة المحلية والمواطن)الوضع الميداني في البلدة معّقد جداً 

 .  فيه أحياناً كثيرة، رؤساء السلطات المحلية عن إيجاد الظروف لعمل وتوّفر المواصالت العامة في البلدة

 

  14 توصية للمعيق

توجيهات ملزمة لتنظيم التجاوزات والمخالفات في البناء لصالح تطوير 

  المواصالت العامة في البلدة
 

سلطة المحلية في تحديد التوجيهات التي تنّظم تجاوازات ومخالفات البناء على وازارة المواصالت مساعدة ال

عن طريق اإلعانة المالية لتغطية نفقة المستشارين الخارجيين الخبراء في )لصالح تطوير المواصالت العامة 

متاحة أمامها تستعمل هذه التوجيهات لإلنذار أيضاً، إذ يجب على السلطة المحلية العمل بكل الوسائل ال(. المجال

بغية القضاء على ظاهرة البناء والتطوير الذي ينتقص من مجال مرور المواصالت العامة، وذلك حرصاً على 

ولتنظيم تجاوازات ومخالفات البناء يجب على السلطة المحلية ووازارة . سالمة الصالح العام في البلدة

 . لصلةالمواصالت العمل بشكل مشترك مع لجنة التخطيط والبناء ذات ا
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  معيقات لدى الجمهور العربي وتوصيات إلزالتها 4.5.2
 

 

 : 15 المعيق

المواصالت غير الُمجازة في البلدات تشّجع االستخدا  غير المنظّم كبديل عن 

   المواصالت العامة
 

 

المواصالت غير "في ظل نقص الحلول لمواصالت عامة بالبلدات العربية، تطّورت طيلة السنين الماضية 

تعمل هذه المواصالت بدون ترخيص، ال تحظى باإلعانة الحكومية، ال . لتلّبي االحتياجات المحلية" مجاازةال

. تستوفي معايير السالمة وال يوجد لديها الترتيبات الملحقة التي تشمل محطات انتظار منّظمة، الفتات وما شابه

. رة وتشّكل مصدر رازق لعدد من المواطنينفي عدد من البلدات العربية أصبحت المواصالت غير المجاازة متجذّ 

. إّن إدخال أو تعميق خدمات المواصالت العامة بهذه البلدات تعّرض للخطر مصادر رازق بعض العائالت بالبلدة

فدخول المواصالت العامة إلى البلدات التي تستحوذ فيها . رؤساء البلدات مواجهة هذا الواقعلذا يصعب على 

ة على حصة األسد، سيجر معه توتراً مباشراً بين رئيس السلطة المحلية وبين صاحب المواصالت غير المجااز

يفتقر قسم من رؤساء السلطات المحلية كلياً ألدوات تعينهم على معالجة هذه (. المشّغلين غير المجاازين)الشأن 

ع المشّغلين غير القضية، يخشون دخول المواصالت العامة أو توسيع الخدمة في البلدة ويخشون المواجهة م

 . المجاازين، مما يجعلهم يمتنعون عن تطوير المواصالت العامة

 

   15 توصية للمعيق

مسارات انتقالية لتنظيم وترخيص السفريات غير المجازة مع إمكانية دمجها 

 بمنظومة تزويد خدمات المواصالت العامة
  

رة المواصالت، إعداد مسارات انتقالية من من مسؤولية رؤساء السلطات المحلية العربية، بالتعاون مع وازا

صعوبة األمر، تقع على عاتق رغم . تشغيل مواصالت عامة محلية غير مجاازة إلى مواصالت عامة منّظمة

رئيس السلطة المحلية مسؤولية تطوير مواصالت عامة منّظمة ببلدته، حتى لو كلّفه ذلك مواجهة مع المشّغلين 

يمكن للمشّغلين غير المجاازين االندماج بمنظومة تازويد خدمات المواصالت  ،بحاالت معّينة. غير المجاازين

لذا، يتوّجب على وازارة المواصالت دراسة حجم الظاهرة بكل بلدة وبلدة في المراحل األولى من عملية  . العامة

  . ل أو توسيع خدمات المواصالت العامةادخإ

ير جهااز يتيح للمشّغلين غير المجاازين استيفاء المعايير االت، يتوّجب على وازارة المواصالت تطوحفي بعض ال

يجب القيام بذلك بالتعاون بين أقسام وازارة المواصالت ذات الشأن، . المطلوبة من مشّغلي المواصالت العامة

من شأن هذا الجهد تطوير عملية تنظيم المواصالت العامة في البلدات . السلطات المحلية والمشّغلين أنفسهم

عدة على خلق الثقة وعالقات العمل السليمة بين أقسام وازارة المواصالت والسلطات المحلية العربية، كما والمسا

 .  من شأنه تطوير أنماط وعالقات عمل إيجابية
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  معيق عا  4.5.4
 

سياسة التخطيط القطرية والمحلية تطوّر بنى الشوارع التحتية بما يتناسب 

 ساب بنى تالئم المواصالت العامةمع المركبة الخصوصية على ح
 

 

إن سياسة التخطيط في إسرائيل بالبلدات اليهودية والعربية على حد سواء، تسعى منذ سنوات  لتطوير 

تشّجع هذه السياسة . بنى تحتية للشوارع تناسب المركبة الخصوصية على حساب تلك للمواصالت العامة

ً عن المو اصالت العامة، وتنعكس من خالل الخرائط القطرية على استخدام المركبة الخصوصية عوضا

تجدر اإلشارة إلى أن الخطة الرئيسية للمواصالت البرية، والتي ُوضعت . والتخطيط التفصيلي أيضاً 

،  تتطّرق ألهمية المواصالت العامة وتحّدد 5008وتّمت حتلنتها سنة  2666-2668ألول مرة سنة 

إالّ أن هذه التوصيات لم تنعكس بخطة قانونية ملازمة على ، 36المعايير السياسية الواضحة لتطويرها

في غياب مثل هذه الخطة، سيصعب على وازارة المواصالت تذويت التغيير . المستوى القطري

واالنخراط فيه من خالل اإللازام بإعطاء األولوية للمواصالت العامة  في التخطيط التفصيلي، على 

من فحص أجرته جمعية . على استخدام المركبة الخصوصية حساب تطوير البنى التحتية  المشجعة

سياسة مع مدى مالءمة التخطيط التفصيلي  لراقب ملم نجد أي جهاز توجيهي، ملزم وسيكوي، 

التخطيط القطرية لدى وزارة المواصالت، بما يتعلّق بتشجيع التحّول وزيادة استعمال مواصالت عامة 

، التي هذا الواقع يؤّثر بشكل عميق على البلدات العربية. عةذات مستوى عال من حيث الخدمة والنجا

تواجه مسألة تنظيم التخطيط وتطوير الخطط الهيكلية والتفصيلية طيلة سنوات، في حين أنها تعاني من 

 والمشاة( العامة والخصوصية)التي تسمح بالمرور السليم للمواصالت  األساسيةنقص بالبنى التحتية 

البلدات التي تعاني من بنى تحتية للشوارع غير كاملة وسليمة، يحّيد دور  في . على حٍد سواء

الموارد التنظيمية وتلك الخاصة بالميزانيات، في األساس لتطوير وتنظيم  رصد المواصالت العامة، لت

تذويت ودمج العناصر المتعلّقة بتطوير  صوب عملوالوهكذا يتأخر التخطيط . شبكة الشوارع األساسية

   (. عرض شوارع مالئم، خلجان طرق للباصات، محطات نقل وغيرها) صالت العامةالموا

نؤّكد على أن هذا المعيق ال يمّيز البلدات العربية فقط، بل يتطّرق لعموم مواطني إسرائيل، لكن 

انعكاسه وقوة تأثيره يزدادان بشكل خاص في البلدات العربية، والتي غابت عنها المواصالت العامة 

 . عشرات السنينطوال 
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   توصية للمعيق العا 

 لمواصالت العامة أيضا  في مبنى التطوير االقتصادي اجتماعيل إعادة النظر

  لدى السلطات المحلية العربية 

 

  على الصعيد القطري

المطلوب هنا هو تضمين إدراكي لمجموعة من االعتبارات والمبررات االجتماعية واالقتصادية 

من الجدير أن . ترى أهمية وضرورة تطوير مواصالت عامة قطرية ومحلية في البالد والبيئية  التي

ً لذلك في إطار هذه الوثيقة، نوّد أن . ينعكس هذا التفكير من خالل تغيير السياسة ثمّ الميازانية تبعا

نشير  إلى أن كل تغيير في السياسة وفي الصرف المشتق للميازانيات لصالح المواصالت العامة 

ً سيؤ ر إيجابا ً ال يتجازأ من على البلدات العربية كذلكثّ ، وسيعينها على أن تصبح جازءاً جوهريا

ً عند تغيير السياسات األخذ .  التغيير والتحّول نحو استعمال المواصالت العامة مع ذلك، يجب أيضا

ت هذه لقد انعكس. بالحسبان نقطة انطالق البلدات العربية والفجوة الحاصلة منذ عشرات السنين

الفجوات في مستوى البنية التحتية المالئمة لدخول ومرور المواصالت العامة وفي تازويد الخدمة 

يشّجع على التحول الستعمال  ةالميازانيلكل تخصيص في لذا، من الضروري . وجعلها مفيدة وجذابة

از بين بلد المواصالت العامة، أن يأخذ بالحسبان تعمل ة يهودية نقطة انطالق البلدات العربية ويميّ

فيها المواصالت العامة في  تسنة، وبلدة عربية بدأ 52المواصالت العامة منذ أكثر من  فيها

  . السنوات األخيرة فقط
 

 على الصعيد المحلي والجماهيري

يجب على قيادات البلدات العربية ومعها الجمهور العربي، العمل بشتى الوسائل المتاحة لتأكيد الحاجة لتغيير 

وذلك بناء على حاجة أساسية واستجابة . اسات على الصعيدين القطري والمحلي لصالح المواصالت العامةالسي

على السلطات المحلية العربية المطالبة بحقها في . ال بد منها من أجل تطوير البلدات اجتماعياً واقتصادياً 

قاش وتوّجه بما يخص تخطيط مواصالت عامة وفي نيل الفرص والوصول لها من أجل مواطنيها، عند كل ن

على الجمهور العربي أن يساند السلطات المحلية العربية وأن يعمل على إحداث التغيير في . وتطوير البلدات

 .إطار المجتمع المدني وفي إطار عمليات التخطيط والتطوير المحلية
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 التلخيص. 5

   في خضّم التغيير صوب التحديات والفرص القادمة

يعكس رصد المعيقات ومسحها، كما هو معروض أعاله، واقعاً متمّيازاً بفجوة كبيرة من حيث تازويد خدمات 

ت السياسية التي عرضناها في الوثيقة تصّوب نحو مواصلة إّن التوصيا. المواصالت العامة في البلدات العربية

 . الوعي من جهة ثانيةتغيير تعميق االستثمار وبذل الجهود والموارد، المادية من جهة وعلى مستوى 

في المقابل، . من خالل تحّسن الخدمة تظهر الموارد المادية في األساس من خالل الميازانية والتطوير وبالتالي

غيير الوعي والمفاهيم لدى أصحاب القرار، خاصة بوازارة المالية والمجتمع العربي نفسه، من تعلو ضرورة ت

الضرورة بخدمات المواصالت العامة لتحقيق التقّدم االجتماعي اقتصادي ولتعازياز مكانة وإجل إثارة الحاجة 

لجازء الرئيسي منها موجود إّن فحص مصادر ومنابع المعيقات  ُتظهر لنا أن ا. المواطنين في البلدات العربية

من الجدير ذكره أن السياسة القطرية التي تستثمر . لدى وازارة المواصالت -لدى الوازارات، وفي موضوعنا

بتطوير بنى تحتية للشوارع تناسب المركبة الخصوصية على حساب وسائط النقل العامة، مرتبطة أيضاً 

بيعة الحال، وازارة المواصالت هي الوازارة التي تطّبق لكن وبط بوازارات أخرى، كوازارتي المالية والداخلية،

إّن السياسة الشاملة المشجعة على استعمال المركبة الخصوصية . ما ُيشتق من هذه السياسة في هذا المجال

يقي في البلدات العربية، عوضاً عن استعمال وسائط النقل العامة، تثقل الكاهل وتعرقل التطوير الجذري الحق

   . من عدم مساواة مستمر طيلة عشرات السنين في خدمات المواصالت العامةالتي تعاني 

أّما المعيقات المشّخصة لدى السلطات المحلية العربية فهي مرتبطة بشكل مباشر في نظام العمل المتهاوي القائم 

سلّم األولويات لدى األنماط االجتماعية وبأيضاً تعلق بين وازارة المواصالت والسلطات المحلية العربية، لكنها ت

لقد اعتاد السكان العرب طيلة . مواطنون عربكذلك أجازاء من الجمهور العربي، منهم رؤساء سلطات محلية و

ي ذوال تحّولالتغيير وال طور بأنفسهم وبدون مواصالت عامة، لكنهم اليوم قد دخلوا" التدّبر"السنوات على 

البديل األفضل من حيث تصبح خدمات ذات مستوى عاٍل نحو حتاج للوقت وللظروف المواتية، في األساس ي

األولى من خالل بناء عالقات : السلطات المحلية العربية مطالبة في التغيير الجذري على جبهتين. االستهالك

عمل مع وازارة المواصالت تؤدي لتنظيم إجراءات تقديم الطلبات والحصول على خدمات المواصالت العامة، 

بدون خدمات نقل جهة واالستعداد للتغيير بأوساط السكان التي اعتادت سنوات طويلة على التوالثانية في الموا

درجة عالية من المركبات ذات المحّرك، عدم االستجابة في مراحل : مع كل ما يعنيه ذلك)المواصالت العامة 

 (.  الخدمة األولى، خدمات نقل غير مجاازة وغيرها من األمور

، التي عرضناها بصورة توصيات يقات التي تّم رصدها مقابل فرص وإمكانيات التغييرتضع هذه الوثيقة المع

سياسية، من شأن تبّنيها المساعدة على ردم الهوة القائمة من حيث تازويد خدمات المواصالت العامة ما بين 

  . البلدات العربية والبلدات اليهودية في إسرائيل، وذلك على المدى القريب

الثالث الرئيسية التي تسّبب وجود  وصيات السياسية كيفما ُعرضت أعاله، سيقود لحّل المشاكلإّن تطبيق الت

  : الفجوة

 
هذا . ما بين وازارة المواصالت والسلطات المحلية العربية تنظيم جهاز العمل المسؤول عن تزويد الخدمة( 1)

(. القة بأي موّظف أو صاحب منصبدون ع)الجهااز ضروري لتازويد الخدمة بشكل متكافئ ودائم طيلة الوقت 

باالعتماد على تعميق ترى جمعية سيكوي في حل هذه المشكلة التحّدي القابل للتحقيق على المدى القريب، 
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الحوار ما بين السلطات المحلية العربية وممّثلي وازارة المواصالت، على المعرفة وإتاحة خدمات وازارة 

ومع توفير . على توضيح المعايير ومتطلبات الحصول على الخدمة المواصالت أمام السلطات المحلية وأيضاً 

ل وتوسيع المواصالت ادخإهذه العناصر سيصبح باإلمكان االستفادة بنجاعة وتكافؤ وإنصاف من ميازانيات 

  .  العامة للبلدات العربية

 
. لبلدات العربيةتخصيص الميزانيات المناسبة من أجل تحسين وتوسيع خدمات المواصالت العامة في ا( 2)

بنى تحتية ما بين البلدات لصالح )يمكن تخصيص هذه الموارد المالية ضمن عملية حرف بنود في الميازانية 

تؤّكد هذه الوثيقة على ". تكبير كعكة الميازانية"أو بواسطة /و( تطوير بنى تحتية بلدية للمواصالت العامة

صالت العامة حسب المتّبع في السلطات المحلية اليهودية، ضرورة استثمار األموال المطلوبة بغية تطوير الموا

  .  وكذلك بغية تقليص الفجوة طويلة األمد الناتجة عن غياب خدمات المواصالت العامة في البلدات العربية

 
بمواازاة تعميق خدمات المواصالت . العمل على بنية تحتية محلية تالئم وتستوعب المواصالت العامة( 3)

وازارة المواصالت والسلطات المحلية العربية االستعداد من جديد بغية مالءمة على لبلدات العربية، العامة في ا

شمل تحضير وتجهياز الطرقات حسب متطلبات وازارة وذلك ي البنية التحتية لتطوير ومرور المواصالت العامة

طبغ المرحلة الحالية أكثر تص. مة معلومات وما شابهونصب المحطات، مواقف لوسائط النقل، منظ: المواصالت

بمجال البنى التحتية في  الضالعةوالتي يدرس فيها جميع األطراف " المرحلة االنتقالية"من ذي قبل، بسمات 

  .  البلدات، كيفية االستعداد لدخول المواصالت العامة وكيفية تعميق الخدمة داخل البلدة ومن حولها

تمّياز بخدمة مواصالت عامة متدنية في البلدات العربية، ليس مراهن الأّن الواقع العلى في الختام نعود ونؤّكد 

تخصيص موارد الدولة للمواطنين العرب، بل ينطوي  فيفقط مجاالً صارخاً آخر من مجاالت عدم المساواة 

 هذا العازل هو بمثابة. عامةً  البالدبعلى عازل عدد كبير من المواطنين العرب عن المجتمع وعن البنى التحتية 

من  التنمية االجتماعيةازاء إو، من جهة التنمية االقتصادية، تقّدم مجاالت الشغل والتعليم ازاءإثر األ معيق بالغ

  . ، مّما يعني توجيه ضربة قاضية لقدرة المواطنين العرب والمجتمع العربي على تحسين أوضاعهمخرىأجهة 

من حيث عدد السفرات عبر % 35ت بزيادة تبلغ ليست الصورة كلّها قاتمة، إذ تفيد تقارير وزارة المواصال

يشير هذا . 37(ال تشمل المدن المختلطة) 5022ولغاية  5003المواصالت العامة في البلدات العربية منذ 

لكن الطريق أمامنا ما ازالت طويلة . حصول تغيير هام وجدير بالذكر في سياسة الوزارة وفي عملهالالمنحى 

عي من وازارة المواصالت سوية مع السلطات المحلية العربية مواصلة العمل ومليئة بالتحديات، مما يستد

لتعميق وتطبيق التغيير حتى نصل لمرحلة تازويد خدمات المواصالت العامة بشكل متكافئ للبلدات العربية في 

 . إسرائيل

 . على هذه المسألة الهامة كلّنا أمل أن تشّكل التوصيات السياسية لهذه الوثيقة، خير عون لكافة المهتمين العاملين

                                                           
. 2212 تمواز الدولية، وازارة المواصالت، قسم مرموق للمعلومات والعالقات  

37
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 المصادر والمراجع. 6

 .2212 ، كانون األولمعيقات السفر بواسطة المواصالت العامة لدى الوسط العربيبيسان، 

رصد المعيقات وتوصيات سياسية في الطريق نحو المساواة بين العرب واليهود . من العوائق إلى الفرصمحّرر،  -تس رونيرلچ

 . 2212، في إسرائيل

http://www.sikkuy.org.il/docs/sikkuy_mediniut_2010.pdf 

 2211 ، أيلولتسويق أراضي الدولة للتطوير والبناء في البلدات العربية محّرر، -رون رليتسچ

http://www.sikkuy.org.il/docs/karkaot_medina21_9_2011.pdf 

 .2211 ، تموازالعربي بإسرائيل قضايا متعّلقة بتسجيل األراضي في المجتمع محّرر، -رون رليتسچ

http://www.sikkuy.org.il/docs/hasamim2011/sikkuy_hasamim_land_regisrter_2011.pdf 

ي البلدات العربية، ما بين الخطط الحكومية والواقع الميداني، مبادرات المواصالت العامة ففرحي ليرون، توتري فاخوري ميسة، 

 2212 أيارصندوق إبراهيم، 

 :وازارة المالية، قسم الميازانيات

  2111-2112 الميزانية األولية

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/MinisteriesBudget/Foundation

ttachments/1/tachbura.pdfs/Lists/List3/A 

 2112-2111 الميزانية األولية

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/Foundations/Lists

/List/Attachments/1/C29.pdf 

 2112 الميزانية األولية

http://ozar.mof.gov.il/budget2007/docs2008/328.pdf 

 2112 ،2111 للسنوات يزانية أحكام الم

http://bit.ly/PfcBMF 

http://bit.ly/S7dLag 

 .2211معهد ميلكن، تمواز ، العمل دور المواصالت العامة في دخول النساء العربيات بإسرائيل لدائرةكوريت  جمعيةملكي شارون، 

 2111 للعام الميزانية  نظمة أ

/www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2009/MinisteriesBudget/Foundations/Listshttp:/

/List/Attachments/13/tachbura2010.pdf 

لجودة الحياة، إجراء عمل وزارة المواصالت مع السلطات المحلية في مجال ميزانيات األمان  المشروع القطريوازارة المواصالت، 
 .2220 ، حازيرانيةوتطوير البنى التحت

 
  .2226 القدس، ، مشاريع المواصالت العامة،3 ، الملحق2112 اإلجراء برات، وازارة المواصالت، وازارة المالية،

-he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006http://
c&Itemid=153-memshal-a&catid=108:pub 

تطوير المواصالت البرية لدولة إسرائيل، خطة رئيسية  سياسةوازارة المواصالت واألمان على الطرقات، قسم تخطيط المواصالت، 

 . طبعة ثانيةقطرية للمواصالت البرية، 

 2227 من المؤلّف مرور ومواصالت،مستوى الخدمة في المواصالت العامة من وجهة نظر المسافر، كوهن حاني، كينان تمار، 

 http://www.transportation.org.il/he/node/1029 
 

السلسلة الخضراء، أيار   مرور المركبات ذات المحّرك،  -توجيهات لتخطيط شوارع المدنكان، وازارة المواصالت، وازارة البناء واإلس

2211،  p.pdf-http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/book4 

 
 

http://www.sikkuy.org.il/docs/hasamim2011/sikkuy_hasamim_land_regisrter_2011.pdf
http://bit.ly/S7dLag
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006-a&catid=108:pub-memshal-c&Itemid=153
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1603:np2006-a&catid=108:pub-memshal-c&Itemid=153
http://www.transportation.org.il/he/node/1029
http://www.transportation.org.il/he/node/1029
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 مواقع إلكترونية
 2112 دائرة اإلحصاء المركزية، تعداد

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=11 
 مركز الحكم المحلي في إسرائيل

t.aspx?letterhttp://www.masham.org.il/Rashuyot_Masham/Pages/defaul 
 مكتب رئيس الوزراء، سلطة التطوير االقتصادي

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx 
 عدليا

http://www.adalya.co.il/ 
 جمعية مبادرات صندوق إبراهيم

 http://www.abrahamfund.org 
 جمعية كيان

http://www.kayan.org.il/he/ 
 جمعية سيكوي

http://www.sikkuy.org.il/ 
 لكترونية لوزارة المواصالتالبوابة اإل

http://www.bus.gov.il/ 

 
  :(العبرية حسب األبجدية) قائمة بالمقابالت

 ، رئيس قسم السياسة الحكومية، سلطة التطوير االقتصادي في الوسط العربي، مكتب رئيس الوازراءأمير فايس

 العامة في اللواء الشمالي، عدليا ، مسؤول المواصالتأمير َشليف

 ، مسؤول المواصالت العامة في لواء المركاز، وازارة المواصالتآسي سوزانا

 ، مهندس مجلس عسفيا المحليبسام مرزوق

   ، رئيس مجموعة المواصالت في لجنة يونا سفيبكبكي شليسبرغ

   صالت، نائب رفيع لمدير فسم المواصالت العامة، وازارة الموادرور غنون

  ، نائب مدير عام رفيع، بّر، وازارة المواصالتيهودا إلباز

 العيادة للعدل البيئي، جامعة تل أبيب -المحامية نيريت لوطان

 ، تخطيط المواصالت، عدليانعما غورن

 ، مهندس بلدية كفر قاسمسمير بدير

 ، مدير عام جمعية جسر المستقبلعيدو شليم

  عامة في المجتمع العربي، عدليا ، مستشار مواصالتشبليفاتك 

  ، نائب مدير عام قسم البنى التحتية والتنسيق في المواصالت، وازارة المواصالتكيرن تيرنر

 مستشار وعضو طاقم إدارة في الجمعية اإلسرائيلية للدراسات المرورية في وازارة المواصالت–  روبرت إسحاق. د

 ، المديرة العامة لجمعية كيانرلى ديب

 ، مستشارة وازارة المواصالت لتطوير مواصالت عامة في البلدات العربيةشارون ملكي

 مواصالت اليوم والغد، المديرة العامة لجمعية تمار كينان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=11
http://www.masham.org.il/Rashuyot_Masham/Pages/default.aspx?letter
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2010/Pages/des1539.aspx
http://www.adalya.co.il/
http://www.kayan.org.il/he/
http://www.sikkuy.org.il/
http://www.bus.gov.il/
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  ملحق. 7

 معلومات حول المواصالت العامة باللغة العربية ال. 1 ملحق رقم

حد أهم الدعائم الجوهرية لضمان أفضل استعمال للخدمة تشّكل البنية المعلوماتية حول المواصالت العامة، أ

  : لمعطيات قبيل استعمال الخدمةيجب على المستخدم معرفة عدد من ا. وأكثرها حكمة

 أّن الخدمة موجودة. أ 

 مواعيد الخدمة ووتيرة الخطوط. ب 

 مكان االنطالق ومكان الوصول: مواقع المحطات. ت 

 هات السفر األخرىوسائل ربط محطات الوصول بوج. ث 

 

التعديل . بالعموم، تّم ترسيخ مصادر المعلومات حول خدمات المواصالت العامة في إسرائيل بالقانون واألحكام

، يتضمن بنوداً عدة ملازمة 1221والذي دخل حّياز التنفيذ بكانون األول  38في قانون النقل والمرور 92رقم 

منها نشر معلومات ساكنة في محطات الباص، تشمل خارطة بشأن نشر المعلومات حول المواصالت العامة، و

تفّصل مسار خط الخدمة، الفتات ُتظهر أوقات توّفر الخدمة في الخط، الوتيرة وطرق االتصال مع مركاز 

 . المعلومات القطري ومع المشّغل المرّخص

، وتفّصل 39لمحطاتلقد قام مراقب النقل بنشر التوجيهات واألحكام بخصوص وضع الالفتات الساكنة في ا

باإلضافة لذلك، ثمة . 40طريقة النشر في المحطات، لكنها أبعد ما تكون عن التطبيق نتيجة صعوبات كثيرة

من نافل القول، إنه . شرطاً أساسياً لنشر المعلومات كما ورد بأحكام المحطة وهو وجود محطة مسقوفة مظلّلة

صالت، وكذلك بناء على طريقة المعلومات المعروضة في وفي األماكن التي تفتقر أساساً لبنية تحتية للموا

من الجدير ذكره، أنه في  .41التوجيهات، لن تصل المعلومات لغالبية المستخدمين المحتملين في البلدات العربية

المحطات الموجودة بالبلدات العربية هناك نوعاً ما من المعلومات المنشورة، لكن ورغم أن األحكام تذكر 

تعمال اللغة العربية، ال وجود لحكم ملازم في القانون أو في مجلّد األحكام، يعّرف بأي اللغات يمكن إمكانية اس

وهكذا نجد في . كتابة المواد المنشورة، أو أي حكم حول التواّزع الجغرافي للمعلومات المنشورة بمختلف اللغات

نتيجة كل هذا، . اإلنجليزية فقطوبرية بالعبلدات عربية، أينما ُوجدت محطات، أّن المعلومات هناك مكتوبة 

وعلى الرغم من المواعيد التي حّددها القانون لنشر المعلومات، تبقى المعلومات الموجودة بال فائدة وال تناسب 

  . غالبية المستخدمين في البلدات العربية
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 . خ 22 –ب  22، البند 2212 (92رقم )قانون تعديل أمر النقل  
39
 .2212 أيار وازارة المواصالت، قسم المواصالت العامة، مجلّد أحكام تنصيب الالفتات الساكنة في محطات الباص، 
40
ن وازارة المواصالت على الموقع اإللكتروني لجمعية للتفصيل أنظروا المراسالت بين العيادة القانونية بجامعة تل أبيب وبي 

   http://www.transportation.org.il/he/alettertothemot : توّجه العيادة القانونية": مواصالت اليوم والغد"

 http://www.transportation.org.il/he/motanswerpublictransportinfo :رد وازارة المواصالت
41
 . للتوّسع أنظروا فقرة البنى التحتية 

http://www.transportation.org.il/he/alettertothemot
http://www.transportation.org.il/he/motanswerpublictransportinfo
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 42الفتات إلكترونية -واجب نشر المعلومات وتبّدلها بشكل مواكب

والمرور ُيلازم وازارة المواصالت بالعمل على تحسين عرض المعلومات في المحطة بواسطة  تعديل قانون النقل

نص القانون يأخذ بالحسبان أبعاد تطبيق هذا البند من حيث تعقيدات التطبيق، . استخدام الالفتات اإللكترونية

خطة سنوية إلضافة حجمه وتكلفاته، فيلقي مسؤولية التنفيذ على وازارة المواصالت، بواسطة لازوم تجهياز 

مع ذلك، يقوم القانون بتوجيه وازارة المواصالت إلى االعتبارات الواجب . الالفتات اإللكترونية في المحطات

درجة مركازية المحطة ومدى ربطها : أخذها بالحسبان عند اتخاذ قرارات متعلّقة بنظام تنفيذ التطبيق، من بينها

لتي تخدم الجمهور الواسع، وقوع المحطة بشارع أو مسار قربها من المواقع امع وسائل نقل إضافية، 

من نظرة خاطفة على قائمة االعتبارات هذه، ُيستدل . المواصالت العامة، وتيرة الخدمة وحجم السلطة المحلية

   .  أن غالبية موارد هذا العنصر من تنصيب الالفتات لن ُتستثمر في البلدات العربية

ويد منظومات الالفتات اإللكترونية، تنصيبها وصيانتها بشكل جاٍر ملقاة على عاتق إضافة لذلك، إّن مسؤولية تاز

وازارة المواصالت، لكن تقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية إقامة وتمويل البنية التحتية لالفتات، تازويد 

فيذ تنصيب الالفتات إّن توازيع المسؤولية والتوكيل عن تن. 43البنية التحتيةهذه الكهرباء لتشغيلها وصيانة 

لكن . اإللكترونية، كما عن محطات الباص ونشر المعلومات في محيطها، يخلق تعقيداً وشبكاً بعملية التنفيذ

إنه واقع تعمل فيه وازارة . األنكى من ذلك، أن موارد السلطات المحلية العربية ال تحتمل وال تتالءم مع األمر

حين أنها ال تعمل على توفير الحلول األبسط، األسهل منالية، األكثر المواصالت على تحقيق حلول متقّدمة، في 

 . عملياً، يخلو نظام التنفيذ هذا من أي منطق داخلي. حيوية واألكثر إتاحة

بعد فحص وسائل نشر المعلومات المتعلقة بالمواصالت العامة، يتبّين أنه وعلى الرغم من البشرى التي يازفها 

لنقل والمرور، والذي حّدد قانونياً واجب نشر المعلومات بعدة أدوات، لم يتحقق القانون بقانون ا 92معه التعديل 

 . بعد في مناطق البالد عامة وبالنسبة للسكان العرب خاصة
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وازارة
 

1221نقل العامة، أيار المواصالت،  قسم المواصالت العامة، أحكام تخطيط الالفتات المتبّدلة في محطات وسائط ال
 .

 
43
 بواسطة لجنة اإلشارات المرورية المحلية 
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