
قالها أحد المواطنين في قرية بيت  كترتا،يتا        "  قريتنا تدافع عن حقها في الوجود"

مشيرًا إلى الصفحة التتتي تتن إؤشتامؤتا متللترًا لترتقتريتة عتاتر متوقتع التتتوا ت                                    

االجتماعي  الفيساوك  والتي تديرؤا جمعية كيدات بي  كرا،يا حديثة التتسكتيت     

 .  والوحيدة في القرية

 

جتنتو    "  لتربتة الشتيتر ا تريتا          " تقع قرية بي  كرا،يا والتي تعرف أيضًا بتاكتن     

 ن منها  ويحدؤا متن الشترق قتريتة واد             41غر  مدينة بي  لحن  وعرى بعد 

النيص  ومن الشمال قرية ؤحالين  ومن الغر  قرية الجاعة  ومن الجنو  قرية 

بي  أمر وبردة  و،يف في محافظة الخري   وتقع قرية بي  كرا،يا عرى ا،تفاع 

 1404دوؤن   منها  5375مترا فوق كطح الاحر  وتارغ مساحتها حوالي  059

دوؤمات ا،اضي كرنية  وقد كمي  القرية بهذا االكتن      49دوؤن قاب  لرز،اعة  و

 .مواطن فرسطيني 599ؤساة إلى مقام الناي ا ريا   ويقطنها حاليًا قرابة 

 

تتعرض قرية بي  كرا،يا إلى لطر التتتهتجتيتر  حتيتب يتحتيتا بتهتا إ تنتتتا عشتر                             

القريب من مدينة " غوش عتصيون"مستوطنة  تشر  ما يعرف بتجمع مستوطنات

بي  لحن  وقد أدى ؤذا الموقع الجغرافي الحساس لرتقتريتة إلتى جتعترتهتا عترضتًة                 

لررثير من القيود والعوائق  مثيالتها من القرى والتجمعات الفرسطينية الواقعة في 

حيب ال تحص  ؤذه القرى والتجمعات إاّل عرتى مستتتوى      ".  ج"المنطقة المصنفة 

محدود من الخدمات الصحية والتعريمية  ؤاؤيك عن عدم وجود بنية تحتية مالئمة 

ومشا   شح المياه بساب القيود المفروضة عرى إجراءات التخطيتا والتحتصتول       

عرى التصا،يح والتراليص  ويضاف إلى ذلك العراقي  والقيود المفروضة عرى 

حرية التنق  والحر ة  ومما يزيد من معاؤاة المواطنين في ؤذه القرى والتجمعات 

 . ؤو تعرضها  المستمر العتداءات المستوطنين

 

ولرمساؤمة في تمرين المواطتنتيتن فتي بتيت  كترتا،يتا متن متواجتهتة بتعت  ؤتذه                               

التحديات  ؤفذ مر ز تطوير الملكسات األؤرية الفرسطينية وبتموي  متن التو تالتة         

مشروعًا تجريايًا في بي  كرا،يا  وذلك بالتنستيتق متع       (AFD)الفرؤسية لرتنمية 

السرطة الفرسطينية من لالل الواا،ة السابقة لشلون الجدا، واالكتيطان  وعتاتر     

بناء شرا ات مع الملكسات األؤرية المحرية  حيب شتمت  ؤتذا التمتشتروع إعتادة              

تسؤي  المناال القديمة  وإؤشاء جمعية بي  كرا،يا النسوية  إضافًة إلى العديد من 

ؤذا وقد توا   العم  عرى ؤذا التمتشتروع لتالل التعتام             . ؤشاطات تمرين المرأة

الحالي في مجاالت إعادة تسؤي  األ،اضي  والتد،يب من أج  تتحتستيتن التفتر          

 . االقتصادية  وتنفيذ عدد من التدلالت النفسية واالجتماعية لرمواطنين في القرية

تجد، اإلشا،ة إلى أؤه يوجد في بي  كرتا،يتا قترابتة التختمتستيتن متنتزاًل  يتعتاؤتي                       

معظمها أوضاعًا كيئة  الرطوبة العالية  ومشا   العفوؤة وؤقص التهوية  والتي 

 ما يفتقر بع  ؤذه المناال لترتمترافتق       .  تتساب في أوضاع معيشية غير  حية

متن جتاؤتاتهتا         .  الصحية األكاكية   وجود مغسرة وحوض في المطاتر والتحتمتام      

قد،ت واا،ة الدولة السابقة لشلون الجدا، واالكتيطان التررتفتة التمتالتيتة إلعتادة            

وقتد كتاؤتن      .  دوال، أمتريترتي        399,999تسؤي  المناال في  بي  كرا،يا بقيمة 

ملكسة فرسطينية متخصصة فتي    ) مر ز تطوير عار شرا ته مع ملكسة ،واق 

وقد اؤتهت  متلكتستة          .  في إعادة تسؤي  عدد من المناال(  ترمين المااؤي التا،يخية

،واق إعادة تسؤي  كاعة عشر منزاًل   ان من ضمنها منزل التمتواطتنتة ؤتعتيتمتة             

كعد  والتي كاؤم  عمريات إعادة التسؤي   في ح  المشا   المتعرقتة بتالتتتهتويتة         

وقد و ف  . والرطوبة في منزلها  وتوفير المرافق األكاكية في المطار والحمام

لتد   "  :  ؤعيمة التغيير االيجابي الذ  أحد ه ؤذا المشروع عرتى حتيتاتتهتا بتالتقتول            

. منزل حقيقي اآلن  ولن أعد اعاؤي من ضيق التنف  الذ   ن  أعاؤي منه كابقًا

لد  اآلن منزل تتوفر فيه المرافق االكاكية  واألؤن من ؤذا  أن الجو في المنزل 

لن أعد الشتى عترتى        ...  اآلن  حي  ووضعي الشخصي والصحي أفض  برثير

 ."مستقاري ووضعي المعيشي

 

 "ج"المشروع التجريبي لمركز تطوير في  بيت سكاريا يعزز صمود المواطنين في المنطقة 

 المواطنة نعيمة سعد تستضيف طاقم مركز تطوير في منزلها بعد إعادة تأهيله 



يعتمد المواطنون في بي  كرا،يا في معيشتهن عرى الز،اعتة  وؤتي التمتصتد،          

الرئيسي لردل  في القرية  إال أن ؤذا المصد، معرض لترتثتيتر  متن التمتختاطتر              

المواطنة فاطمة حستن تترتختص ؤتذه          .  والتهديدات ؤتيجة العتداءات المستوطنين

االعتداءات بو فها لحاد ة تعرض لها التمتزا،عتيتن فتي بتيت  كترتا،يتا لتالل                    

السنوات الماضية  حيب قاموا حينها بز،اعة ؤتاتاتتات التذ،ة  وقتاتيت  أيتام متن                    

الحصاد  قام المستوطنون تح  جنح الظالم بقطع كيقان النااتات متن األكتفت          

وقد تساب ذلك بتترتف التمتحتا تيت           . بحيب يادو المحصول من بعيد جيدًا وبخير

ومنذ ذلك الحين لن يعد باكتطاعة  ثتيتر   .  ولسا،ة المزا،عين لردل  طيرة السنة

من المزا،عين في  بي  كرا،يا تحم  المجاافة واكتثما، التجتهتد والتمتال فتي             

 . الز،اعة في ظ  وجود لطر  اير يتهدد مز،وعاتهن وتدمير العائد منها

 

وؤتيجًة لذلك  لن ُتحرث الرثير من األ،اضي الز،اعية في بي  كترتا،يتا لتالل         

السنوات اال نتين أو الثالث الماضية  وقد أدى ذلك إلى تراجع الدلت  وتتدؤتو،      

األمن الغذائي في  بي  كرا،يا  إضافًة إلى  وؤه كيلد  في النهاية إلى لسا،ة 

األ،ض الز،اعية بشر  دائن  فالقاؤون العثماؤي ينص بتحوي  مررية األ،اضتي    

لذا  فإن المزا،عين في  بي  . التي ال يتن ا،اعتها لمدة  الث كنوات إلى الدولة

كرا،يا معرضون لخسا،ة أ،اضيهن لصالح اإلدا،ة المدؤية اإلكرائيرية لرتوؤتهتا    

ولمواجهة ؤذا التتتهتديتد   فتقتد بتاشترت جتمتعتيتة الشتاتان                         ".  ج"تقع في المنطقة 

بالعم  مع المزا،عين في  بي  كترتا،يتا متن أجت  إعتادة              (YMCA)المسيحية

دوؤن من ؤذه  49وقد تن إعادة تسؤي  . تسؤي  األ،اضي الز،اعية وتوفير الاذو،

األ،اضي حتى ؤذا اليوم  وؤي مساحة أ ار برثير من ترك التي قد،تها جمعتيتة   

الشاان المسيحية في بداية المشروع  ويعود الفض  في ذلك إلى الرغاة الرايرة 

لدى المزا،عين بترري  وقتهن وجهدؤن إلعادة تسؤي  أ،اضيهن  طاقًا لمتا و،د    

التعتمت     :  " عرى لسان ،ئي  المجر  التقترو   متحتمتد ابتراؤتيتن عتطتا   فتإن                     

في السابق   ان ؤناك . المشترك يشجع اآللرين عرى العم  في أ،اضيهن أيضًا

تخوف شديد من االكتثما، في األ،ض بساب اعتداءات  المستوطنتيتن  و لترتن         

 ". اآلن أ اح الجميع شر اء في المجاافة   ويدعن  ٌ   منا اآللر

 

تفتقر بي  كرا،يا إلى وجود بقالة أو مخاز  وؤذا ما يضطر المواطنين لرذؤا  

إلى القرى المجاو،ة من أج  شراء احتياجاتهن من المواد التموينية  أو لرحصول 

لذلك  عم  مر ز تطوير بالشرا ة مع المر ز العربي لرتتنتمتيتة     .  عرى الخدمات

الز،اعية عرى تقدين التد،يب المهني لرمواطنين فتي بتيت  كترتا،يتا فتي متجتال                    

 ناعة الخاز والختيتاطتة وتصتفتيتف الشتعتر  و تذلتك تتد،يتب متجتمتوعتة متن                              

المواطنين عرى  ياؤة األجهزة الرهربائية بما في ذلك تصريح الهواتف الخروية  

وقد اكتفادت التقتريتة      .  ومعالجة وتصنيع األغذية  واألكاليب الز،اعية المتقدمة

من برؤامج بناء القد،ات ؤذا من ؤاحيتين  فهي من جهة توفر الخدمات لرقرية  ومن 

باإلضافة إلى أن التمتلكتستة التنتستويتة  التتتي               .  جهة  اؤية تزيد من فر  العم  فيها

جرى تسكيسها من لالل الدعن الذ  قدمته جمعية الشاان المسيحية  تسعى اآلن إلتى  

 . فتح بقالة تعاوؤية في القرية

 

 59أما في مجال التعرين  فيوجد في  بي  كرا،يا مد،كة ابتدائية واحدة تضن حوالي 

طالاًا يد،كون حتى الصف السابع  مما  يضطرؤن بعدؤا إما إلى ترك الد،اكتة  أو    

وعترتى حتد      .  االؤتقال إلى إحدى مدا،س القرى المجاو،ة  مد،كة بي  فجا، القرياة

ال يوجد مران آمتن يترتعتاتون فتيته              ...  أطفالنا معزولون ؤنا: " قول إحدى المواطنات

بساب تهديدات المستوطنين  ومع  عوبة التنق   فإن متن الصتعتب ألتذؤتن لتا،ج               

القرية من أج  التوا   مع األطفال اآللرين  أو المتشتا، تة فتي التفتعتالتيتات متثت                   

ولهذا الساب  يسعى المر ز ". المخيمات الصيفية أو المسابقات المد،كية والرياضية

  وؤو احدى الملكسات الشريرة في ؤذا المشروع  إلى (PCC)الفرسطيني لإل،شاد 

إؤشاء مرعب لألطفال  حيب يلمن المر ز الفرسطيني لإل،شاد أن توفيتر مترتان آمتن         

لألطفال يساعد في التعام  مع بع  األعراض النفسية مث  القرق والخوف والنشاط 

 . الزائد و عوبات التر يز  والتي  عار عنها األطفال في بي  كرا،يا

 

اليوم  أ اح األم  في حياة أفض  أمرًا واضحًا ومرموكًا لدى المواطنين في  قريتة  

بي  كرا،يا  وأ اح ؤناك تطو، وتحسن مرحوظ عرى ؤوعية الحيتاة فتيتهتا  ويتعتود           

الفض  في ذلك إلى الجهود المشتر ة لملكسة ،واق وجمتعتيتة الشتاتان التمتستيتحتيتة                

والمر ز العربي لرتنمية الز،اعية والمر ز الفرسطيني لإل،شاد  و ذلك إلى األكرو  

 .المتعدد القطاعات الذ  إّتاعُه مر ز تطوير في تنفيذه لهذا المشروع
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