دولــــة فلسطـــــني
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بلــديــة خزاعــــة

بلدية خزاعة
عام على العدوان

إعداد العالقات العامة واإلعالم

كلمة رئيس بلدية خزاعة أ .شحدة أبو روك:
في الذكرى السنوية األولى الستالم مهام رئاسة بلدية خزاعة،

ومنذ استالمي منصب رئيس بلدية خزاعة وضعت عدد من األهداف
نصب عيني وهي:

 إعادة إعمار وتأهيل ما تم تدميره خالل العدوان واعادة الصورةالحقيقية للبلدة كما كانت وأجمل مما كانت عليه سابقا

 تعزيز صمود المواطنين عند عودتهم من أماكن اللجوء بعدالعدوان األخير صيف عام . 4102

 توفير سبل العيش بشتى الوسائل للنهوض من جديد بعد الصدمة القوية التي تعرض لها األهالي الكرامأهلي وأحبيت يف بلدتي الكرمية خزاعة.
تخطينا الكثير وما زال أمامنا األكثر لنصل معا لتحقيق حلمنا وهو إعادة خزاعة أجمل مما كانت عليه.
إللباس البلدة حلتها األصيلة التي تغنى بها كل من زار بلدة خزاعة وحل ضيفا عليها.

رغم الظروف الصعبة وضعف اإلمكانيات ونقص الموارد لكن استطعنا بالعزيمة واإلرادة على وضع

الخطوات األولى في سبيل الوصول إلى هذا الحلم.

وماكنت قادر على تحقيق ما تم تحقيقه إال بمشاركة موظفي البلدية كافة ،الذي لم يترددوا في الوقوف وقفة

رجل واحد معي ومساندتي بكل ما يملكون في سبيل خدمة أهالي بلدة خزاعة حيث عملوا ليل نهار لتوفير الخدمات
األساسية التي تمكن األهالي من العودة إلى بلدتهم التي هجروا منها بالقوة.

كما وأشكر كل المؤسسات األهلية العاملة ببلدة خزاعة والتي ساندت البلدية وقدمت كل ما تملك في سبيل

خدمة األهالي ،كما أوجه شكري لكافة أبناء البلدة الذين تفهموا صعوبة األوضاع التي واجهتنا وساندونا بكل ما

يملكون وصبروا معنا حتى تمكنا من تخطي الصعوبات واألزمات .كما أتقدم بشكري الخالص لكافة المؤسسات

الوطنية والدولية التي ساند أهالي بلدة خزاعة خالل العدوان وبعده والتي سخرت قدراتها في دعم األهالي والبلدية.

وأخي ار أتقدم بشكري الخالص لإلعالميين من أبناء البلدة والعاملين في وسائل اإلعالم المحلية والدولية الذين

قاموا بنشر حقيقة العدوان الذي تعرضت له البلدة.

مآسي خزاعة خالل االعتداءات الصهيونية املتكررة عليها:
لقد عاش أهالي البلدة العديد من االعتداءات الصهيونية عليها منها ثالث حروب شرسة شنت عليها في
 9002و 9009و 9002أدت إلى تدمير كبير في بنيتها التحتية واالقتصادية والمعمارية حيث قدر عدد الوحدات
السكنية المدرة خالل هذه االجتياحات المتكررة بحوالي هدم كلي لـ  576منزل و حوالي  0260منزل من متضررة
وهناك منازل وأحياء استهدفت عدة مرات آخرها العدوان اإلسرائيلي األخير سنة  9002حيث تم إزالة أحياء كاملة

عن الخريطة وتم تدمير كامل للبنية التحتية للبلدة ،وقد توفي حوالي  77من أهالي البلدة واصابة المئات.

وقد اعتبرت البلدة من قبل الحكومة الفلسطينية وعدد كبير من المؤسسات الدولية ،بلدة منكوبة وقد شهد

اإلعالم العالمي مآسي البلدة وحجم التدمير الذي تعرضت له.
العالقات العامة واإلعالم – بلدية خزاعة

الصفحة1

العالقات العامة واإلعالم – بلدية خزاعة
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لم تسلم بلدية خزاعة من االعتداءات الصهيونية فقد تعرض مقرها الحالي للقصف والتدمير والعبث من قبل

القوات اإلسرائيلية حيث دمرت كل مكاتب البلدية ودمرت آلياتها ومقراتها وأصبحت طواقم البلدية تعمل في الشوارع

تقدم خدماتها رغم ما تعرضت له ،فاستطاعة بمساعدة صندوق تطوير واقراض البلديات من عمل صيانة لمقرها
وآلياتها ،وتلبية احتياجات األ هالي ،ومواجهة اآلثار السلبية للعدوان مهما كلف ذلك من جهد ومال حيث عملت

طواقم البلدية بدون رواتب بسبب األزمة المالية الخانقة التي تعانيها وخالل فترات طويلة حيث كانت الطواقم تعمل
لمدة  02ساعة متواصلة يوميا لتمكن األهالي من العدوة إلى بلدتهم.
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إجنازات بلدية خزاعة بعد العدوان:
نظ اًر للهجمة الشرسة التي تعرضت لها بلدة خزاعة استنفرت البلدية كافة طواقمها منذ الوهلة األولى فقامت
بتشكيل لجان طوارئ متنوعة بهدف تقديم الخدمات المتنوعة لألهالي في مختلف األمان خاصة بعد قيام قوات
االحتالل بإخالء البلدة من سكانها ،فقامت البلدية بالتواصل مع مختلف الهيئات والمؤسسات سواء المحلية أو الدولة
واستطاعت مساعدة أهالي البلدة على تخطي األزمة والكارثة.

وحال بدء سريان الهدنة اإلنسانية قامت البلدية بكل طواقمها بالتوجه للبلدة وذهلت عند دخولها لمدى الهجمة

التي تعرضت لها فقامت بالتنسيق مع مختلف المؤسسات بإزالة ركام المنازل من شوارع البلدة وفتح الطرق ومساعدة

طواقم الدفاع المدني واإلسعاف والطوارئ وهيئات اإلغاثة اإلنسانية في انتشال جثث القتلى من الشوارع والمنازل

المدمرة ،إضافة إلى عمل صيانة لشبكة المياه والكهرباء في وقت قياسي نظ اًر لحجم التدمير الذي استهف البنية

التحتية حيث دمرت شبكة الكهرباء بالكامل و %70من شبكة المياه ودمرت شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية
بشكل كامل.

حاولت البلدية خالل فترات التهدئة وبعد الحرب التعامل قدر اإلمكان مع المشاكل التي ظهرت ،أهمها

مشكلة المياه ومشكلة الطرق والنفايات المنتشرة في مختلف شوارع وأحياء البلدة حيث قامت بما يلي:
 .0التواصل مع الوكالة لتوفير مراكز إيواء للسكان المهجرين من البلدة

 .9التنسيق مع عدد من المؤسسات المانحة والعاملة في القطاع لتوفير خزانات مياه صالحة للشرب وتزويدها
بالمياه عن طريق خزانات متنقلة.
 .3توفير مولدات كهرباء لتشغيل آبار المياه الخاصة بالمواطنين.
 .2توفير وقود لتشغيل آبار المياه.
 .6توفير مولدات كهرباء لتشغيل إنارة عدد من الشوارع.
 .5صيانة شبكة المياه الرئيسية.
 .7صيانة شبكات المياه الفرعية.
 .7إعادة فتح كافة الشوارع الرئيسية في البلدة.
 .2إعادة فتح كافة الشوارع الفرعية لتمكين المواطنين من الوصول إلى منازلهم.
 .00إزالة النفايات المنتشرة في مختلف أحياء وشوارع البلدة على مدار الساعة.
 .00توفير المعلومات الالزمة لكافة المؤسسات والجهات التي تعمل في البلدة.
 .09توفير عدد من  000كرفان كمأوى مؤقت ألصحاب البيوت المدمرة وتم توزيعها كالتالي:
 مركز اإليواء الشمالي ويحتوي على  95كرفان. مركز اإليواء الجنوبي ويحتوي على  22كرفان. توزيع  96كرفان بشكل فردي. .03تقديم الخدمات اإلدارية الالزمة للمواطنين برغم تدمير العدو لمكاتب البلدية
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 .02تشكيل لجنة طوارئ وتنمية واعمار خزاعة بالتعاون مع مختلف هيئات المجتمع المدني.
 .06التنسيق مع و ازرة األشغال العامة واللجنة الدولية للصليب األحمر لتسوية األراضي الزراعية وتم تسوية
كافة األراضي الزراعية التي تعرضت للتجريف أو القصف من قبل قوات االحتالل بمساحة إجمالية 9000
دونم.
 .05ردم كافة الحفر في الشوارع والتي سببتها قذائف االحتالل.
 .07صيانة شبكة إنارة الشوارع.
 .07توزيع  00000متر نايلون على أصحاب المنازل الذين يعانون من مياه األمطار.
 .02تنفيذ مشاريع متنوعة بقيمة إجمالية  2,327,766.42دوالر وهي مفصلة على النحول التالي :
 البدء بأعمال مشروع إنشاء وتجهيز خزان مياه أرضي سعة  0700كوب بتمويل واشراف مصلحةمياه بلديات الساحل بتكلفة تقديرية .$ 700000
 تنفيذ مشروع صيانة واعادة تأهيل شوارع في البلدة بقيمة تقديرية  $ 600000بتمويل صندوقتطوير واقراض البلديات.
 جاري تنفيذ عدد من المشاريع التشغيلية بقيمة  29000يورو بتمويل من صندوق تطوير واقراضالبلديات وتشمل توريد مواد لزوم أعمال الصيانة وتوريد مواد لزوم قسم الصحة العامة والبيئة
إضافة إلى توريد محروقات.
 الحصول على تمويل من البنك الدولي بإشراف من صندوق تطوير واقراض البلديات ضمن منحةالبنك الدولي بقيمة إجمالية  232720يورو وتشمل مواد ومعدات صيانة للبلدية إضافة إلى
صيانة مبنى المركز الثقافي وتوريد محروقات وصيانة طرق.
 شراء كباش بتمويل من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة .$ 20000 عمل صيانة لعدد من آليات البلدية التي دمرتها قوات االحتالل بقيمة إجمالية  33063يورو. عمل صيانة كاملة لشبكة مياه البلدة بتكلفة إجمالية  $ 960000بتمويل من مؤسسة أنيرا. ترحيل مكب النفايات المؤقت الخاصة بالبلدية بتكلفة إجمالية .$00000 .90تنفيذ حوالي  0000معاملة في قسم التنظيم تشمل تسوية أوضاع ملفات تنظيم وتنازالت وافادات ملكية
واستخراج وثائق وفصل وملفات جديدة.
 .90تنظيم عدد من اللقاءات المجتمعية مع عدد من المؤسسات العاملة نذكر منها :وكالة غوث وتشغيل
الالجئين – شركة الكهرباء – و ازرة األشغال العامة واإلسكان – مصلحة مياه بلديات الساحل.
 .99إنشاء مركز خزاعة للثقافة واإلعالم (مركز شبابي).
 .93إنشاء مركز خزاعة التنموي النسوي.

 .92التوقيع على برتوكول التعاون مع شبكة المنظمات األهلية.
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 .96التوقيع على بروتوكول التعاون مع جهاز الدفاع المدني.

 .95إنشاء مجموعات شبابية (فرق النخيل) بالشراكة مع مؤسسة تامر التعليمية وتنفيذ مشروع إعداد قيادات
شبابية مستقبلية.

 .97إنشاء الملتقى البلدي الذي يضم هيئات المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات العاملة بالبلدة بالتنسيق
مع المجلس النرويجي لالجئين.

 .97استقبال العدد من الوفود الدولية منها :وفد الصحة العالمية – وفد األمم المتحدة – وفد عن تجمع
المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

 .92احتضان مهرجان تكريم الصحفيين الفلسطينيين الذين غطوا أحداث العدوان األخير على القطاع ويشمل
كافة المؤسسات اإلعالمية العاملة في قطاع غزة.

 .30قيام رئيس البلدية أ .شحدة أبو روك بزيارة لعدد من الدول العربية بهدف جلب التمويل لمشاريع البلدية.

 .30التنسيق مع المؤسسات العاملة في البلدة والمقدمة للخدمات ،حيث قدمت البلدية كافة التسهيالت إلنجاح
عملها ،من األنشطة المنفذة:

 -تقديم مساعدات إغاثية لحوالي  0600أسرة متضررة خالل العدوان األخير.

 تقديم حوالي  2600طرد متنوع (طرود غذائية – مواد منزلية – ألبسة ).... -إنشاء  070منزل خشبي ألصحاب المنازل المهدمة مقدم من اإلغاثة الكاثوليكية.

 توفير عدد  000خيمة لصالح األسر المهدمة منازلة خالل العدوان األخير .9002 -توزيع ما يقارب  90طن من الرز على كافة أسر البلدة.
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صور لبعض األنشطة والمشاريع المنفذة:
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