
 مشاركة الجمهور في العيسوية
 من خالل مشروع كامينكر لتخطيط العيسوية

 
تلتها  ,اءات مع ممثلي الحمائل الرئيسيةاتخذت مشاركة الجمهور في العيسوية بداية شكل لق

ان والمهندس  ممثلي السكمع ومن خالل العمل المشترك. ةًًماعورشات عمل مع السكان 

 سيم األراضي في القرية بينتوضح حدود الملكية وتقلورة خارطة المعماري للخطة تمت ب

ية عن ر فيها المشاركون من سكان القربكانت هذه أول محاولة لورشة عمل ع. العائالت

 .  الخطة الجديدة أيضاًوا اإلبقاء عليها في القرية في إطاراألمور اإليجابية التي أراد

 

عائالت تم توسيع دائرة المشاركين في ابي مع ممثلي الوالتواصل اإليج التعارف في أعقاب

دعي الجمهور برمته للمشاركة في لقاء عام وصل . اللقاءات لتشمل شريحة أكبر من السكان

وتمت دعوتهم في نهاية اللقاء , عدد المشاركين فيه ثمانين شخصاً من مختلف الفئات المجتمعية

 .  لمشاركة في لقاءات مستقبليةى الإ

 

 الخرائطوفرت شرحاً عن كيفية قراءة ,  من جهة:ات طابع تعليميأما الورشات فكانت ذ

 جهة أخرى بحيث تم التركيز على العمل بمواد التعليم مع  منيوتطبيق,  الهيكليةوالرسومات

 واآلفات ذات الطابع العامقام المشاركون بتحديد مواقع األماكن . استخدام الخرائط والرسومات

وقد , التي يريدون المحافظة عليها في القرية" األشياء الجيدة"والبيئية والمشاكل الموجودة 

برزت مقدرة المشاركين الجيدة على فهم عملية التخطيط وآلياتها كما أبدوا استعدادهم للتعاون 

 . في هذه العملية المعقدة

 

األمور االتفاق حول معظم ساد  تقريبا و بالقرية المتعلقةلمادية جميع المواضيع اتناولت الورشة

 الورش نحو  تقدم سيروكلّما. الموضوعات اإلشكالية أيضا و حمايتها والحفاظ عليهاالتي يحبذ

بلورة رؤيا مستقبلية ولمست هذه الورش الحلول الممكنة للقضايا مدار الخالف كلّما أصبحت 

األراضي التي ستستخدم تمحورت اختالفات الرأي حول . أكثر تعقيدا وتركيبا ولو بقليل

 همنالعامة لك العديد من الفعاليات والوظائف  في رؤياهم السكانستبصرافقد . عامةال لألغراض

وقد طرحت اقتراحات . لك األراضيلم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة اختيار ت

لكنّها , المالكينماثلة من كلٍّ من  تخصيص نسبة مئوية ممثل, النقاش األخير من الورشة خالل

كأن يعوض كلٌّ , أما االقتراحات غير الواقعية في الواقع اإلسرائيلي.  من التحفظالقت شيًئا



كان هناك من قال أنه من الواقعي . قد القت تأييدا أكبرف, )في موقع آخر (عن أرضه بالمثل

ن  أي م"من فوق"واألنجع أن يتم تخصيص األراضي عن طريق المصادرة المفروضة 

 .  طريقة االتفاق بين السكانبدالً من , السلطات

 

فقط ظهرت في مرحلة بلورة ,  أسهلهاحلّوالتي بدت فيها آفاق أما اختالفات الرأي األخرى 

أما .  المختلفة في حيز القريةالوظيفيةمواقع الحيث ظهرت خالفات الرأي حول . رؤيا الخطة

 : االختالفات الرئيسية فهي

 

 .  السكن أم الصناعة والتجارة–" معاليه أدوميم" الواقعة على محور استخدام األراضي .1

  رئيسي أم مراكز تجارية صغيرة في األحياءجاريةتع محال  مجم–التجارة  .2

  حديقة عامة كبيرة أم مجموعة متفرقة من الحدائق الصغيرة–حدائق عامة  .3

  مفرقة أو مجمعة–عامة المباني ال .4

 وار المنازل أو خارج مناطق السكنبج تربية الحيوانات –الحيوانات  .5

 

للخطة  دائلالب  بعرض المهندس المعماريقام 2004 نوفمبر –في نهاية شهر تشرين الثاني 

 2004 اكتوبر –ر تشرين األول واستعدادا لعرض البدائل عقد لقاء في شه. المقترحة للسكان

اني القرارات  معوتأكيد حيث هدف الى توضيح, القرية والحي  ما بينالعيسوية تحت عنوان

 على حياة أثير القرارات التخطيطية الملموسةوكيفية ت,  في شتى المجاالتالمختلفة وتداعياتها

على اختياراتنا بين شتى  ومية في المستقبل وكيفية تأثير فهم األمور بصورة عميقةالقرية الي

 .البدائل المقترحة

 

 

 


