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شكر وعرفان
يتقدم معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة
( )AECIDلتمويلها هذا المشروع.
كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين ةةي الةةو ارا والقروي ةا وم ةةالا المةةدما
المشتركة والل ان والم الا القروية وال ها المركاي لإلحصاء الللططيني لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع
ريق البحث خالل عملية جمع البيانا .
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظلين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل لن ا هذا العمةل الةذي يهةد
للا خدمة الم تمع الللططيني.
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مقدمة
هذا الكتيّب هو جاء من سلطلة كتيبا تحتوي علا معلوما شاملة عن الت معا الطكانية ي محا ظة قلقيلية جاء سلطلة الكتيبةا
هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا الطكانية ي محا ظة قلقيلية بهد توثيق األوضاع المعيشية ي المحا ظةة ولعةداا المطة
التنمويةةة للمطةةاعدة ةةي تحطةةين المطةةتول المعيشةةي لطةةكان المنطقةةة مةةن خةةالل تنليةةذ مشةةروع اراسةةة الت معةةا الطةةكانية وتقيةةي
االحتياجا التطويرية الذي ينلذه معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل
التنمية (.)AECID
يهةةد المشةةروع للةةا اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية والطياسةةية وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة والبشةةرية
وا لبيئية والقيوا الحالية الملروضة وتقيي االحتياجا التطويرية لتنمية المناطق الريليةة والمهمشةة ةي محا ظةة قلقيليةة .والتةي علةا
أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة ولعةةداا االسةةتراتي يا والمطة التنمويةةة الال مةةة للتمليةةي مةةن أثةةر األوضةةاع الطياسةةية
واالقتصااية واالجتما عية رير المطتقرة ي المنطقة مع التركيا بصلة خاةة علا المطائل المتعلقة بالمياه والبيئة والاراعة.
يمكن االطالع علا جميع أالة الت معا الطةكانية ةي محا ظةة قلقيليةة بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي:
.http://vprofile.arij.org
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دليل قرية حجة
الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية
قرية ح ة هي لحدل قرل محا ظة قلقيلية وتقع شرق مدينة قلقيلية وعلا بعد  1..1ك هوائي (المطا ة األ قية بين مركا القرية
ومركا مدينة قلقيلية) منها يحدها من الشرق لماتين وكلر قدوم ومن ال نوب اللندق وجنصا وط ومن الترب كلر القي وباقة
الحطب (وكلر عبوش  -محا ظة طولكرم) ومن الشمال كور  -محا ظة طولكرم (وحدة نظ المعلوما ال ترا ية -أريج )2012
(أنظر المريطة رق .(1
خريطة  :2موقع وحدود قرية حجة

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2013

تقع قرية ح ة علا ارتلاع  401مترا وق سطح البحر ويبلغ المعدل الطنوي لألمطةار يهةا حةوالي  ..0.5ملة أمةا معةدل ارجةا
الحةرارة يصةل للةةا  1...ارجةة مئويةةة ويبلةغ معةةدل الرطوبةة النطةةبية حةوالي ( %51..وحةةدة نظة المعلومةةا ال ترا يةة– أريةةج
.)2012
لقةد تة اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق الطةةكانية ةةي هةذا الةةدليل علةةا التقطةةي اإلااري للت معةةا الللطةةطينية بحطةةب الطةةلطة الوطنيةةة
الللططينية  .وقد ت تطوير هذا التقطي اإلااري للت معا الللططينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي و ارة الحكة المحلةي ال هةا
المركاي لإلحصاء الللططيني ول نة االنتمابا المركاية بطريقة تنط مع الواقع الللططيني.
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دراسة التجمعات السكانية

محافظة قلقيلية

ت تأسيا م لا قروي ي ح ة عام 1114م ويتكون الم لا الحالي من  1أعضاء ت تعيينه من قبل الطلطة الوطنية الللططينية
كما يعمل ي الم لا  5موظلين ويوجد للم لا مقر اائ ملك ويقع ضمن الم لا األول للمةدما المشةتركة .كمةا يمتلةك الم لةا
سيارة ل مع النلايا (م لا قروي ح ه .)2012
ومن مطيوليا الم لا القروي التي يقوم بها (م لا قروي ح ه  )2012ما يلي:









شبكة لمداا مياه الشرب وةيانتها.
شبكة كهرباء أو المولدا .
جمع النلايا شق وتعبيد وتأهيل طرق وتنظيي الشوارع.
تو ير مقرا للمدما الحكومية (البريد /األمن).
حماية األمالك الحكومية.
حماية المواقع التاريمية واألثرية.
عمل مشاريع واراسا .
تو ير شبكة ةر ةحي.

نبذة تاريخية
يعوا سبب تطمية قرية ح ة بهذا االس نطبة للا روايتين الرواية األولا :هي مكان التقاء المطا رين والح اج حيث كان يمثل سوقا
ت اريا له وسميت بناء علا ذلك (ح ه) والرواية الثانية :كان هناك ملتي يطكن القرية والناس يتقاضون عنده لحةل نااعةاته وكانةت
اللتاول التي تصدر منةه بمثابةة ح ةه ومنهةا سةميت قريةة ح ةة (م لةا قةروي ح ةه  .)2012ويعةوا تةاريإ لنشةاء الت مةع للةا عةام
 1010م .ويعوا أةل سكان الت مع للا اليمن يا ا ومصر (م لا قروي ح ه .)2012

.
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صورة  :1منظر من قرية عرب أبو فردة

األماكن الدينية واألثرية
يوجةةد ةةي قريةةة ح ةةة أربعةة مطةةاجد وهة  :مطة د ح ةةة القةةدي مطة د الصةةحابة مطة د المال ةةة ومطة د الحةةارة الشةةرقية (المطة د
الشرقي) .كما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية ي القريةة منهةا :مقةام الشةيإ عطةا والشةيإ رةان ومبةاني البلةدة القديمةة ومطة د
ح ه القدي (م لا قروي ح ه ( .)2012أنظر المريطة رق .)2
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خريطة  :1المواقع الرئيسة في قرية حجة

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2013

السكان
بين التعداا العام للطكان والمطاكن الذي نلةذه ال هةا المركةاي لإلحصةاء الللطةطيني ةي عةام  2005أن عةدا سةكان قريةة ح ةة بلةغ
 2,0.5نطمة منه  1,051نطمة من الذكور و 1,015نطمة من اإلناث ويبلغ عدا األسر  3.1أسرة وعدا الوحدا الطكنية 452
وحدة.
الفئات العمرية والجنس
أظهر بيانا التعداا العام للطكان والمطاكن أن تو يع اللئا العمرية ةي قريةة ح ةة لعةام  2005كةان كمةا يلةي %31.5 :ضةمن
اللئة العمرية أقل من  1.عاما  %.5..ضةمن اللئةة العمريةة  54 -1.عامةا و %3..ضةمن اللئةة العمريةة  5.عامةا مةا ةوق .كمةا
أظهر البيانا أن نطبة الذكور لإلناث ي القرية هي  100 :10..1أي أن نطبة الذكور  %.1.2ونطبة اإلناث .%4...

العائالت
يتألي سكان رية ح ة من عدة عائال منها :عائلة بطة عائلة حمد عائلة بصال عائلة نو ةل عائلةة مصةالحة عائلةة طوبةاس
عائلة اعاس عائلة أبو علي عائلة أحمد عائلة طيون وعائلة راختة (م لا قروي ح ة .)2012
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قطاع التعليم
بلتةةت نطةةبة األميةةة لةةدل سةةكان قريةةة ح ةةة عةةام  2005حةةوالي  %5.2وقةةد شةةكلت نطةةبة اإلنةةاث منهةةا  .%.3ومةةن م مةةوع الطةةكان
المتعلمةين كةان هنةاك  %12.1يطةتطيعون القةراءة والكتابةة  %21.3انهةوا اراسةته االبتدائيةة  %21.4انهةوا اراسةته اإلعداايةة
 %15..انهةةوا اراسةةته الثانويةةة و %12..انهةةوا اراسةةته العليةةا .ال ةةدول رقة  1يبةةين المطةةتول التعليمةةي ةةي قريةةة ح ةةة حطةةب
ال نا والتحصيل العلمي لعام .2005
جدول  :2سكان قرية حجة ( 20سنوات فأكثر) حسب الجنس والتحصيل العلمي1007 ،
الجنس

أمي

يعرف
القراءة
والكتابة

ذكور
إناث
المجموع

غير
مبين

دبلوم
دبلوم
ماجستير دكتوراة
بكالوريوس
ابتدائي إعدادي ثانوي
عالي
متوسط

المجموع

16

82

157

256

161

55

67

1

5

2

0

802

79

115

170

194

111

19

42

0

0

0

0

730

272

74

109

1

5

2

0

1,532

450
327
197
95
المصدر :ال ها المركاي لإلحصاء الللططيني .2009

أما يما يتعلق بميسطا التعلي األساسية والثانوية ي قرية ح ة ي العام الدراسةي  2012/2011يوجةد ةي القريةة أربعةة مةدارس
حكومية ويت لاارته من قبل و ارة التربية والتعلي العالي الللططينية (مديرية التربية والتعلي  -قلقيلية ( )2012انظةر ال ةدول رقة
.)2
جدول  :1توزيع المدارس في قرية حجة حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي 1021/1022

اسم المدرسة
مدرسة ذكور ح ة األساسية
مدرسة ذكور ح ة الثانوية
مدرسة بنا ح ة الثانوية
مدرسة ح ة األساسية الممتلطة

نوع المدرسة
ذكور
ممتلطة
لناث
ممتلطة

الجهة المشرفة
حكومية
حكومية
حكومية
حكومية

المصدر :مديرية التربية والتعلي .2012

يبلغ عدا الصلو الدراسية ي قرية ح ة  30ةلّا وعدا الطةالب  555طالبةا وطالبةة وعةدا المعلمةين  .2معلمةا ومعلمةة (مديريةة
التربية والتعلي  -قلقيليةة  .) 2012وت ةدر اإلشةارة هنةا للةا أن معةدل عةدا الطةالب لكةل معلة ةي مةدارس قريةة ح ةة يبلةغ  13طالبةا
وطالبة وتبلغ الكثا ة الصلية  22طالبا وطالبة ي كل ةي (مديرية التربية والتعلي .)2012
كما يوجد ي قرية ح ة روضة واحدة لألطلال تشر
القرية حطب ال هة المشر ة واالس .

علا لاارتها جهة خاةة .ال دول رق  3يوضح تو يع رياض األطلةال ةي

جدول  :3توزيع رياض األطفال في القرية حسب االسم والجهة المشرفة
اسم الروضة
روضة زهور حجة

عدد الصفوف
2

عدد المعلمين
2

الجهة المشرفة
خاةة

المصدر :مديرية التربية والتعلي 2012

ي قطاع التعلي (م لا قروي ح ة  )2012أهمها:

كما يواجه الت مع بعض المشاكل والعقبا
 نقص ي التر الصلية.
 نقص ي عدا المالعب والطاحا ي المدارس.
 حاجة التر الصلية للا لعااة تأهيل.
 عدم تو ر ممتبرا حاسوب وممتبرا علمية ااخل المدارس.

.
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قطاع الصحة
يتو ر ي قرية ح ة بعض المرا ق الصحية حيث يوجةد مركةا ةةحي حكةومي مركةا أمومةة وطلولةة حكةومي عيةااة طبيةب عةام
حكومية عيااة طبيب نطةائي حكوميةة عيةااة طبيةب جلديةة حكةومي وةةيدليتين خاةةتين .و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما الصةحية
المطلوبة ي القرية إن المرضةا يتوجهةون للةا مطتشةلا اروية نةاال ةي قلقيليةة حيةث يبعةد عةن الت مةع  20كة أو التوجةه للةا
مطتشلا ر يديا ي نابلا حيث يبعد عن الت مع حوالي  20ك (م لا قروي ح ة .)2012
ويواجه قطاع الصحة ي قرية ح ة عده مشاكل (م لا قروي ح ة  )2012أهمها:





عدم تو ر خدمة الطوارئ علا مدار الطاعة ي المركا الصحي.
عدم تو ر سيارة لسعا .
عدم تو ر ممتبرا طبية ومراكا أشعة.
المركا الطبي بحاجة للا تطوير وتاويد بالمعدا الطبية.

األشنطة اقاتصادية
يعتمد االقتصاا ي قرية ح ة علا عدة قطاعا
قروي ح ه ( )2012انظر الشكل رق .)1

أهمها قطاع الاراعة حيث يطتوعب هذا القطاع  %40من القةول العاملةة (م لةا

وقد أظهر نتائج المطح الميداني الذي أجراه معهد أريةج ةي عةام  2012بهةد
حطب النشاط االقتصااي ي قرية ح ة ما يلي:







تحقيةق الدراسةة الحاليةة بةأن تو يةع األيةدي العاملةة

قطاع الاراعة ويشكل  %40من األيدي العاملة.
قطاع الوظائي ويشكل  %20من األيدي العاملة.
سوق العمل اإلسرائيلي ويشكل  %10من األيدي العاملة.
قطاع الت ارة ويشكل  %10من األيدي العاملة.
قطاع الصناعة ويشكل  %10من األيدي العاملة.
قطاع المدما ويشكل  %10من األيدي العاملة.

شكل  :2توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية حجة

1
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المصدر :م لا قروي ح ة 2012

أما من حيث المنشآ والميسطا االقتصةااية والت اريةة يوجةد  .بقةاال محةل لبيةع المضةار واللواكةه  12محةل لتقةدي المةدما
الممتللةةة و 5مح ةال للصةةناعا المهنيةةة (كالحةةدااة والن ةةارة ...الإ) معصةةرتين يتةةون مصةةنعين (مصةةنع البةةان ومصةةنع مةةواا
تنظيي) (م لا قروي ح ه .)2012
وقد وةلت نطبة البطالة ةي قريةة ح ةة ةي عةام  2013للةا ( %30م لةا قةروي ح ةه  .)2012وقةد تبةين أن اللئةا االجتماعيةة
األكثر تضررا ي القرية نتي ة اإلجراءا اإلسرائيلية (م لا قروي ح ه  )2012هي علا النحو التالي:



قطاع الاراعة.
القطاع الت ارة.

القوى العاملة
أظهر بيانا التعداا العام للطكان المطاكن الذي نلذه ال ها المركاي لإلحصاء الللططيني عام  2005أن هناك  %32.4من
الطكان كانوا نشيطين اقتصاايا (منه  %.4.5يعملون) .وكان هناك  %55..من الطكان رير نشيطين اقتصاايا (منه  %...5من
الطالب و %32..من المتلررين ألعمال المنال) (انظر ال دول رق .)4
جدول  :4سكان حجة ( 20سنوات فأكثر) حسب الجنس والعالقة بقوى العمل1007 ،
نشيطون اقتصاديا
عاطل عن عاطل عن
العمل (لم
العمل
يسبق له
(سبق له
العمل)
العمل)

غير نشيطين اقتصاديا
المجموع

غير
مبين

المجموع

1

802
730
1,532

المجموع

طالب
متفرغ
للدراسة

متفرغ
ألعمال
المنزل

عاجز
عن
العمل

ال يعمل
وال يبحث
عن عمل

أخرى

372

16

50

438

295

0

58

9

1

363

49

2

8

59

281

339

51

0

0

671

0

497
58
18
المجموع 421
المصدر :ال ها المركاي لإلحصاء الللططيني .2001

576

339

109

9

1

1,034

1

الجنس

ذكور
إناث

يعمل

قطاع الزراعة

10

محافظة قلقيلية

دراسة التجمعات السكانية

تبلغ مطاحة قرية ح ة حوالي  12,403اونما منها  9,509اون هي أراض قابلة للاراعة و 297اونما أراض سكنية (انظر ال دول
رق  .وخريطة رق .)3
جدول  :5استعماالت األراضي في قرية حجة لعام ( 1020المساحة بالدونم)

المساحة
الكلية

مساحة
األراضي
السكنية

12,403

297

برك
مائية

الغابات
الحرجية

األراضي
المفتوحة

مساحة
المناطق
الصناعية
والتجارية

مساحة
المستوطنات
والقواعد
العسكرية
ومنطقة
الجدار

0

1

2,337

45

216

مساحة األراضي الزراعية
)(9,509
زراعات
دائمة

بيوت
بالستيكية

المراعي

6,425

0

742

زراعات
موسمية

2,342

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2013

خريطة  :3استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية حجة

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2013

ال ةدول رقة  5يبةين األنةةواع الممتللةة مةةن المضةةراوا البعليةة والمرويةةة المكشةو ة ةةي قريةةة ح ةة .وتعتبةةر الباميةة واللقةةوس أكثةةر
األنواع راعة ي القرية.
جدول  :6مساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة ،في قرية حجة (المساحة بالدونم)
الخضروات الثمرية
مروي
بعلي
165

0

الخضروات الورقية
مروي
بعلي
0

0

البقوليات الخضراء
مروي
بعلي
40

0

األبصال
مروي
بعلي
10

0

خضروات أخرى
مروي
بعلي
0

0

المجموع
بعلي مروي
0
215
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محافظة قلقيلية

دراسة التجمعات السكانية
المصدر :و ارة الاراعة الللططينية -قلقيلية .2010

ال دول رق  5يبين أنواع األش ار المثمرة ومطاحاتها ي قرية ح ة .وتشتهر ح ة باراعة الايتون حيث يوجد حوالي  7,000اون
ماروعة بأش ار الايتون.
جدول  :7مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية حجة (المساحة بالدونم)
الزيتون
مروي
بعلي
0
7,000

اللوزيات
مروي
بعلي
0
65

الحمضيات
بعلي مروي
0.8
0

الجوزيات
مروي
بعلي
0
55

التفاحيات
بعلي مروي
0
0

المجموع
مروي
بعلي
1.3
7,184

فواكه أخرى
مروي
بعلي
0.5
64

المصدر :و ارة الاراعة الللططينية -قلقيلية .2010

أما بالنطبة للمحاةيل الحقلية والعللية ي قرية ح ة إن مطاحة الحبوب تبلغ  160اون وأهمها القمح والشعير( .أنظر ال دول رق
.)8
جدول  :8مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة في قرية حجة (المساحة بالدونم)
الحبوب
بعلي

مروي

160

0

أبصال ودرنات
وجذور
بعلي مروي

1

بقوليات جافة

محاصيل زيتية

بعلي

مروي

بعلي

مروي

3

0

0

0

0

محاصيل
محاصيل علفية
منبهة
بعلي مروي بعلي مروي

60

0

0

0

محاصيل
أخرى
بعلي مروي

22

0

المجموع
بعلي

مروي

246

0

المصدر :و ارة الاراعة الللططينية -قلقيلية .2010

ي المطاحا الاراعية بين أرقام مديرية الاراعة وأرقام أريج (نظ المعلوما ال ترا ية) للا أن المطح
ويرجع االختال
الميداني الذي ت من قبل و ارة الاراعة وال ها المركاي لإلحصاء الللططيني ( )2010استند علا تعريي المطاحا الاراعية
محداا ح الحيا ا الاراعية حيث ت اعتبار الحيا ا الاراعية اللعلية وليطت الموسمية ور ض ت ائة وحطاب
األراضي الاراعية ةتيرة الح الطائدة ي المناطق الحضرية والمناطق الاراعية التي توجد يها بعض الينابيع .أما مطح أريج
اكتشي وجوا نطبة عالية من ملكيا ةتيرة وم اأة (الاراعا المنالية) ي جميع أنحاء األراضي الللططينية المحتلة وهذا
يوضح اللرق ي أرقام المطاحا الاراعية األكبر حطب أريج.
أما بالنطبة للثروة الحيوانية قد بين المطح الميداني الةذي قةام بةه معهةد األبحةاث التطبيقيةة – القةدس (أريةج) أن  %3مةن سةكان قريةة
ح ة يقومون بتربية الماشية مثل األبقار األرنام والماعا (م لا قروي ح ة ( )2012انظر ال دول رق .)1

األبقار*

األغنام

الماعز

6

615

240

جدول  :9الثروة الحيوانية في قرية حجة
الدجاج الالحم
البغال
الحمير
الخيول
الجمال

0

0

0

0

27,000

الدجاج البياض

خاليا نحل

1,000

209

 تشمل األبقار الع ول الع ال
المصدر :و ارة الاراعة الللططينية -قلقيلية .2010

والثيران.

أما من حيث الطرق الاراعية ي القرية يوجد حوالي  .1ك طرق راعية (م لا قروي ح ة ( )2012انظر ال دول رق .)10
جدول  :20يبين حالة الطرق الزراعية في قرية حجة وأطوالها
الطول (كم)
1
20
30
0

حالة الطرق الزراعية
ةالحة لطير المركبا
ةالحة لطير التراكتورا واآلال الاراعية ق
ةالحة لمرور الدواب ق
رير ةالحة
المصدر :م لا قروي ح ة 2012
كما يواجه القطاع الاراعي قرية ح ة بعض المشاكل والعقبا (م لا قروي ح ة  )2012أهمها:


مشكلة الاحي العمراني علا األراضي الاراعية.
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محافظة قلقيلية

مشكلة التوسع االستيطاني.
قلة مصاار المياه المتو رة للاراعة.
قلة األموال التي تدع القطاع الاراعي.
المضايقا من قبل المطتوطنين.
مشكلة المنا ير والحيوانا البرية.

قطاع المؤسسات والخدمات
يوجد ي قرية ح ة القليل من الميسطا الحكومية منها :مكتب بريد .كما يوجةد عةدا مةن الميسطةا المحليةة وال معيةا التةي تقةدم
خدماتها لممتلي ئا الم تمع و ي عدة م اال ثقا ية ورياضية وريرها (م لا قروي ح ة  )2012منها:
 مجلس قروي حجة :تأسا عام  1114م من قبل و ارة الحك المحلي بهد
للا سكانها باإلضا ة للا تقدي خدما البنية التحتية..
 جمعية الهالل األحمر :تأسطةت عةام  2002م مةن قبةل جمعيةة الهةالل األحمةر الللطةطيني وتقةوم بتقةدي أيةام طبيةة ولرشةاا
نلطي ومميما ةيلية ولياقة بدنية للنطاء.
 جمعية حجة الخيرية :تأسطت عام  2001م من قبل و ارة الداخلية وتقوم بعمل نشاطا خيرية وتعلي مطاند.
 جمعية النماء الريفية :تأسطت عام  2005م مةن قبةل سةيدا القريةة وتقةدم خةدما للنطةاء مثةل اورا التصةنيع التةذائي
والتطريا ونشاطا ربحية أخرل.
 مركز النورس الثقافي :تأسا عام 2005م من قبل و ارة الداخلية ويقدم نشاطا ثقا ية ومميما ةيلية.
 النادي الرياضي :تأسا عام 1115م من قبل و ارة الشباب والرياضة ويقدم نشاطا رياضية ومميما ةيلية.
 جمعية حجة الزراعية :تأسطت عام  2012م من قبل م موعة من ماارعين القرية وهي قيد اإلنشاء وتعنةا باستصةال
أراضي راعية حلر آبار جمع لعااة تأهيل طرق وبناء جدران استنا اية.
االهتمام بقضايا القرية وتقدي كا ة المدما

البنية التحتية والمصادر الطبيعية
الكهرباء واالتصاالت
يوجد ي قرية ح ة شبكة كهرباء عامة منذ عام 2005م تعتبةر الشةركة القطريةة اإلسةرائيلية المصةدر الةرئيا للكهربةاء ةي القريةة
وتصل نطبة الوحدا الطكنية الموةولة بشبكة الكهرباء للا  .%100كما تواجه بعض المشاكل ي م ال الكهرباء أهمها:



ضعي التيار الكهربائي وخاةة ي المنطقة الشمالية من القرية.
عدم تو ر محوال كهربائية كا ية.

كما ويتو ر ي القرية شةبكة هةاتي تعمةل مةن خةالل مقطة آلةي ااخةل القريةة وتقريبةا  %.0مةن الوحةدا الطةكنية موةةولة بشةبكة
الهاتي (م لا قروي ح ة .)2012
النقل والمواصالت
يوجةةد ةةي قريةةة ح ةةة  .سةةيارا ةةورا و .تاكطةةيا تنقةةل المةةواطنين (م لةةا قةةروي ح ةةة  .)2012و ةةي حةةال عةةدم تةةو ر وسةةائل
مواةةةال ةةي الت مةةع يقومةةون باسةةتمدام الطةةيارا الماةةةة (م لةةا قةةروي ح ةةة  .)2012ومةةن العوائةةق أمةةام تنقةةل الركةةاب
والمطا رين قلة المركبا ي الت مع والمدما التةي تقةدمها وعةدم وجةوا مواقةي مةع مظةال (م لةا قةروي ح ةة  .)2012أمةا
بالنطبة لشبكة الطرق ي القرية يوجد ي القرية  .ك من الطرق الرئيطة و 4ك من الطرق اللرعية (م لا قةروي ح ةة )2012
(أنظر ال دول رق .)11
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جدول  :22حالة الطرق في قرية حجة
حالة الطرق الداخلية
 .1طرق جيدة ومعبدة.
 .2طرق معبدة وبحالة سيئة
 .3طرق رير معبدة.

طول الطرق (كم)
رئيسة
3
.

فرعية
1
1
2

المصدر :م لا قروي ح ة .2012

المياه
تقوم اائرة مياه الضلة التربية بتاويد سكان قرية ح ة بالمياه عبر شبكة المياه العامة منذ عام  2001وتصل نطةبة الوحةدا الطةكنية
الموةولة بشبكة المياه العامة للا ( %10م لا قروي ح ة .)2012
لقد بلتت كمية المياه الماواة لقرية ح ة عام  2012حوالي  144ألي متر مكعب/الطنة (م لا قةروي ح ةة  .)2012وبةذلك يقةدر
معدل تاويد المياه لللرا بحوالي  153لترا /اليوم .وهنا ت ةدر اإلشةارة للةا أن المةواطن ةي القريةة ال يطةتهلك هةذه الكميةة مةن الميةاه
وذلك بطبب اللاقد من المياه حيث تصل نطبة اللاقد للا ( %3.م لا قروي ح ة  )2012وهذه تمثل اللاقد عنةد المصةدر الةرئيا
وخطوط النقل الرئيطة وشبكة التو يع وعند المنال وبالتالي يبلغ معدل استهالك اللرا مةن الميةاه ةي قريةة ح ةة  105لتةرا ةي اليةوم
(م لا قروي ح ة  .)2012ويعتبر هذا المعدل جيد بالمقارنة بالحد األانا الموةا به من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل
للا  100لتر لللرا ي اليوم .ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  4شيكل /متر مكعةب كمةا يوجةد ةي القريةة  400بئةر
منالي لت ميع مياه األمطار (م لا قروي ح ة .)2012
الصرف الصحي
يتو ر ي قرية ح ةة شةبكة عامةة للصةر الصةحي تة لنشةاهها ةي عةام  2004حيةث تصةل نطةبة الوحةدا الطةكنية المتصةلة بشةبة
الصر الصحي ي القرية للا (% 30م لا قروي ح ة  .)2012أما باقي الوحدا تطتمدم الحلر االمتصاةية والحلر الصماء
للتملص من المياه العاامة (م لا قروي ح ة .)2012
واستنااا للا تقديرا االستهالك اليومي من المياه لللرا تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب  20.متةرا مكعبةا بمعنةا
 5.ألي متر مكعب سنويا .أما علا مطتول اللرا ي القرية قد قدر معدل لنتاج اللرا من المياه العاامةة بحةوالي  ..لتةرا ةي اليةوم.
حيث يت ت ميعها بواسطة الحلر االمتصاةية والحلر الصماء ومن ث يت تلريتها بواسطة ةهاريج النضح حيث يةت الةتملص منهةا
لما مباشرة ي المناطق الملتوحة أو ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة .وهنا ت در اإلشارة للا أنه ال يةت معال ةة الميةاه العاامةة
النات ة سواء ع ند المصدر أو عند مواقع التملص مما يشكل خطرا علةا البيئةة والصةحة العامةة (قطة أبحةاث الميةاه والبيئةة  -أريةج
.)2013
النفايات الصلبة
يعتبر م لا قروي ح ة ال هة الرسمية المطئولة عن لاارة النلايةا الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ األخةرل ةي القريةة
والتي تتمثة ل حاليةا ب مةع النلايةا والةتملص منهةا .ونظةرا لكةون عمليةة لاارة النلايةا الصةلبة مكللةة تة ةرض رسةوم شةهرية علةا
المنتلعين من خدمة جمع ونقل النلايا تبلغ  12شةيكل لالشةتراك ةي الشةهر حيةث تبلةغ نطةبة تحصةيل هةذه الرسةوم ( %100م لةا
قروي ح ة .)2012
ينتلع معظ سكان قرية ح ة من خدمة لاارة النلايةا الصةلبة حيةث يةت جمةع النلايةا النات ةة عةن المنةا ل والميسطةا والمحةال
الت ارية والطاحا العامة ي أكياس بالستيكية ت مع بعد ذلك ي حاويا منتشرة ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها  .0حاويةة بطةعة 1
متر مكعب .ومن ث يت جمع النلايا من قبل الم لا القروي للنلايا بواقع ثالث مرا ي األسبوع ونقلها بواسطة سيارة النلايةا
للا مكب عشوائي ي القرية والذي يبعد حوالي  1..ك عن القرية حيت يت التملص من النلايةا ةي هةذا المكةب عةن طريةق ا نهةا
بطريقة عشوائية (م لا قروي ح ة .)2012
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أما يما يتعلق بكمية النلايا النات ة يبلغ معدل لنتاج اللرا اليومي من النلايا الصلبة ي قرية ح ة  0.5كت وبالتةالي تقةدر كميةة
النلايا الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان القريةة بحةوالي  1.5طةن أي بمعةدل  51.طنةا سةنويا( .قطة أبحةاث الميةاه والبيئةة  -أريةج
.)2013

األوضدع البيئي
تعاني قرية ح ة كتيرها من بلدا وقرل المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تهةا ولي ةاا حلةول لهةا والتةي يمكةن حصةرها
بما يلي:
أزمة المياه
انقطاع المياه للترا طويلة خالل صل الصيي وذلك ألن كميا المياه الذاتية المتاحة ال تكلي لطد احتياجا الطةكان .باإلضةا ة للةا
أن القرية بحاجة للا ترمي شبكة المياه العامة ألنها قديمة وحالتها سيئة باإلضا ة للا ارتلاع نطبة اللاقد ي الشبكة.
كمةةا يشةةكو المةةواطنين ةةي القريةةة مةةن مشةةكلة تلةةوث الميةةاه وخاةةةة التةةي يةةت ت ميعهةةا ةةي اآلبةةار المناليةةة وذلةةك بطةةبب وجةةوا الحلةةر
االمتصاةية للتملص من المياه العاامة.
إدارة المياه العادمة
عدم وجوا شبكة عامة للصر الصحي تتطي كا ة المنا ل ي القرية وبالتالي استمدام الحلر االمتصاةية للتملص من المياه
العاامة وقيام بعض المواطنين بتصريي المياه العاامة ي الشوارع العامة خاةة ي صل الشتاء بطبب عدم تمكنه من تتطية
التكاليي العالية الال مة لنضحها يتطبب بمكارة ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل القرية .كما أن استمدام الحلر
االمتصاةية يهدا بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت ت ميعها ي اآلبار المنالية (آبار جمع مياه األمطار) حيث تمتل هذه المياه
مع المياه العاامة مما ي علها رير ةالحة للشرب حيث أن هذه الحلر تبنا اون تبطين وذلك حتا يطهل نلاذ المياه العاامة للا
طبقا األرض وبالتالي ت نب استمدام سيارا النضح لتلريغ الحلر من وقت للا آخر .كما أن المياه العاامة رير المعال ة التي يت
ت ميعها من الحلر االمتصاةية بواسطة سيارة النضح ومن ث يت التملص منها ي مناطق ملتوحة اون األخذ بعين االعتبار
األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.
إدارة النفايات الصلبة
يعتبر مكب هرة اللن ان الواقع ي محا ظة جنين (حوالي  25..ك من مركا محا ظة قلقيلية) هةو مكةب النلايةا الصةحي الةرئيا
الذي ي ب أن يمدم محا ظة قلقيلية ولكن ال تقوم بعض البلديا والم الا القروية ي محا ظة قلقيلية بنقل النلايا الصلبة للا مكب
هرة اللن ان ولنما تقوم بالتملص مةن النلايةا ةي مكبةا عشةوائية منتشةرة ةي أرجةاء المحا ظةة وذلةك بطةبب ارتلةاع تكةاليي نقةل
النلايا والتملص منها ي مكب هرة اللن ان .النلايةا تلقةا بصةورة عشةوائية ةي هةذه المكبةا لةذلك هةي تعتبةر مكرهةة ةةحية
مطببة تكاثر الذباب والحشرا الضارة واللئران باإلضا ة للا الروائح الكريهة والتا ا الطامة والدخان األسةوا المنبعةث منهةا عنةد
حرقها هذا األمر له أثاره الضارة علا الصحة البشرية والبيئية.
كما أن عدم وجوا مكب نلايا ةحي ومركاي لمدمة القرية والت معا الم اورة ي محا ظة قلقيلية ويعوا ذلك بشكل رئةيا للةا
العراقيل التي تضعها سلطا االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئا المحلية والميسطا الوطنيةة والتةي تتعلةق بإةةدار تةراخيص إلقامةة
مثل هذه المكبا حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق (ج) والتي تمضع للطيطرة اإلسرائيلية الكاملة .باإلضةا ة للةا
أن تنليذ مثل هذه المشاريع يعتمد علةا التمويةل مةن الةدول المانحةة .وبالتةالي ةإن عةدم تةو ر مكةب نلايةا ةةحي يشةكل خطةرا علةا
ضال عن الروائح الكريهة وتشةويه
الصحة ومصدر ا لتلويث أحواض المياه ال و ية والتربة من خالل العصارة النات ة عن النلايا
المناظر الطبيعية.
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أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
الوضع الجيوسياسي في قرية حجة
بةةالرجوع للةةا اتلاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الميقتةةة والموقعةةة ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام  111.بةةين الطةةلطة الوطنيةةة
الللططينية ولسرائيل ت تقطي أراضي قرية ح ة للا مناطق (ب) و(ج) حيث تة تصةنيي مةا مطةاحته  4,512اونمةا ( %35.2مةن
مطاحة القرية الكلية) كمناطق (ب) وهي المناطق التي تقع يها المطيولية عن النظام العام علا عةاتق الطةلطة الوطنيةة الللطةطينية و
تبقا إلسرائيل الطلطة الكاملة علا األمور األمنية وتشكل معظ المناطق الللططينية المأهولة من البلديا والقرل وبعةض المميمةا .
ومن ال دير بالذكر أن جميع الطكان ي قرية ح ة يتمركاون ي المناطق المصنلة (ب) .يما ت تصنيي مةا مطةاحته  5,511اونمةا
( %52..من مطاحة القرية الكلية) كمناطق (ج) وهي المناطق التي تقع تحت الطيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و لااريةا
حيث يمنع البناء الللططيني يها أو االسةتلااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال لال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية .ومةن ال ةدير
بالذكر أيضا أن معظ األراضي الواقعة ي مناطق ج ي قرية ح ة هي أراض راعية ومناطق ملتوحة باإلضا ة للةا األراضةي
المصاارة لألرراض االستيطانية (انظر ال دول رق .)12
جدول  :12تصنيف األراضي في قرية حجة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 2995
 %من المساحة الكلية للقرية
المساحة بالدونم
تصنيف األراضي
0
0
مناطق أ
37.1
4,621
مناطق ب
61.8
7,792
مناطق ج
0
0
محمية طبيعية
200
21,403
المساحة الكلية
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الممارسات االحتالل اإلسرائيلي في قرية حجة
نالت قرية ح ة حصتها من المصاارا اإلسرائيلية التي أوا بآال الدونما لصالح األهدا اإلسرائيلية الممتللة كان منهةا بنةاء
المطتوطنا االسرائيلية والشوارع االلتلا ية االسرائيلية علا أراضي القرية .يما يلي تلصيل للمصاارا اإلسرائيلية ألراضي قرية
ح ة:
ةاار لسرائيل ما مطاحته  215اونما ( )%1.5من أراضي قرية ح ة من أجةل لقامةة مطةتوطنتي كرنةي شةمرون ونيليةه اورامةين
االسرائيليتين .وال دير بالذكر أن أجااء من المطةتوطنتين الطةابقتين الةذكر تة اقامتهمةا علةا أراضةي قريةة ح ةة يمةا تقةوم األجةااء
األخرل من المطتوطنتين علا أراضي كل من قرل جنصا وط وكلر القي واير استيا الم ةاورة .وتعتبةر مطةتوطنتي كرنةي شةمرون
ونيليه ارامين جةاء مةن المطةتوطنا المكونةة لت مةع كيةدومي االسةتيطاني اإل سةرائيلي الةذي تطةعا اسةرائيل الةا ضةمه الةا حةدواها
ال ديدة التير قانونية واالحااية ال انب من خالل بناء جدار العال العنصري ي المنطقة.
مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قرية حجة
بدأ سلطا االحتالل ي شهر حايران من العام  2002بتنليذ سياسة اللصةل األحاايةة ال انةب بةين لسةرائيل واألراضةي الللطةطينية
المحتلة من خالل لي اا منطقة عال ي ال اء التربةي مةن الضةلة التربيةة تمتةد مةن شةمالها للةا جنوبهةا متتصةبة أكثةر األراضةي
الاراعية خصوبة وعا لة الت معا الللططينية للا جيةوب (جيتوهةا كانتونةا ) مقوضةة للتكامةل اإلقليمةي بةين القةرل و المةدن
الللططينية ومطيطرة علةا المةوارا الطبيعيةة وضةامة لتالبيةة المطةتوطنا اإلسةرائيلية  .و ةي محاولةة إلضةلاء شةرعية علةا مطةار
جدار العال العنصري ي الضلة التربية ومتمااية ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية أقدمت لسرائيل علا لجةراء
تعديال طليلة بدوا ع لنطانية علةا مطةار ال ةدار ةي الضةلة التربيةة بةدال مةن تلتةام بتلكيةك مةا تة بنةاءه وتعةويض المتضةررين منةه
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بحطب ما جاء ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريإ  1تمو عام  .2004وكان أخر تعديل ما أعلن عنه ي الثالثين من
شهر نيطان من العام  2005حيث تركا التعديال ال ديدة علا مطار ال دار ي مناطق أثةار معضةال جترا يةة لمطةار ال ةدار
ي الضلة التربية حيث ارتكا علا حل مشاكل اعتبر عثرة أمام سعي لسرائيل االستمرار ي بنةاء ال ةدار .وبحطةب آخةر تعةديل
لمطار جدار العال العنصري ي االراضي الللططينية المحتلة تبين أن  4..ك من جدار العةال العنصةري مةن الممطة بنائةه علةا
أراضي قرية ح ة وذلك من ال هة الشرقية للقرية .و ي حال تنليذ ممط العال االسرائيلي علةا أراضةي قريةة ح ةة سةو يعةال
ال ةةدار مةةا مطةةاحته  1,53.اونمةةا مةةن أراضةةي القريةةة  %13.2مةةن المطةةاحة الكليةةة للقريةةة وتشةةمل االراضةةي الاراعيةةة والمنةةاطق
الملتوحة التي تعتبر المتنلا الوحيد ألهالي القرية للبناء والتوسع ي المطةتقبل هةذا باإلضةا ة الةا المطةتوطنا االسةرائيلية .وال ةدير
بالذكر أن ل سرائيل تطعا للطيطرة علا أكبر مطاحة ممكنة من االراضي الللططينية من خالل ممط جدار العةال العنصةري وذلةك
ي محاولة منها لضمان توسيع رقعة المطتوطنا االسرائيلية حتا بعد ضمها الا حةدواها ال ديةدة التيةر قانونيةة واالحاايةة ال انةب.
(انظر ال دول رق .)13
جدول رقم  :23تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية حجة
المساحة (بالدونم)

العدد

تصنيف األراضي

1

رابا

2

مناطق ملتوحة

314

3

مناطق راعية

1,105

4

مطتوطنا اسرائيلية

.

منطقة عمرانية لططينية

1

المجموع

215
1
2,638
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الطرق االلتفافية االسرائيلية على أراضي قرية حجة
بدأ مصطلح 'الطرق االلتلا ية' بالظهور مع مرحلة اتلاقيا أوسلو -أيلول ( 1113التي ت توقيعها بين منظمة التحرير الللططينية
واسرائيل) لإلشارة للا الطرق ا لتي أقامها اإلسرائيليون ي المناطق الللططينية المحتلة بهد رب المطتوطنا اإلسرائيلية ي
الضلة التربية بعضها ببعض و تلك ااخل لسرائيل .منذ ذلك الحين كثلت اسرائيل من جهواها لايااة ح الطرق االلتلا ية ي
األراضي الللططينية المحتلة ك اء من سياستها للرض حقائق علا أرض الواقع و التي ي النهاية سو تيثر علا نتائج
الملاوضا مع الللططينيين بما ي ذلك لنشاء اولة لططينية متصلة جترا يا و قابلة للحياة .و خالل سنوا االحتالل ال 45
تمكنت لسرائيل من شق  .10كيلومترا من الطرق االلتلا ية لتطهيل تواةل المطتوطنا اإلسرائيلية رير القانونية ي الضلة التربية
المحتلة .وو قا التلاقيا أوسلو الموقعة بين الللططينيين واالسرائيليين ,قد سمح للللططينيين باستمدام هذه الطرق اال أنه عقب اندالع
االنتلاضة الثانية بتاريإ  30أيلول من العام  2000منعت سلطا االحتالل االسرائيلي الللططينيين من استمدام هذه الطرق تحت
ذريعة 'الدواعي األمنية' .و ال دير بالذكر أن لقامة الطرق االلتلا ية االسرائيلية ي األراضي الللططينية المحتلة عملت علا كبح
تنمية الم تمعا المحلية الللططينية ي الضلة التربية من خالل خلق واقع من العوائق ي المناطق الممصصة للتنمية .و ي العام
 2004قامت اسرائيل بطر ممط شبكة طرق مقترحة ستعمل علا تحويل سير الللططينيين من الطرق االلتلا ية االسرائيلية للا
شبكة طرق منلصلة كليا عن الشوارع االلتلا ية اإلسرائيلية لتضمن التلرا اإلسرائيلي المطلق لهذه الطرق مما سو يطاعد لسرائيل
ي احكام سيطرتها علا الطرق االلتلا ية االسرائيلية ي الوقت نلطه حرمان الللططينيين حقه ي حرية الحركة والتنقل ااخل
االراضي الللططينية المحتلة كما يكلله له القانون الدولي االنطاني .وكان لقرية ح ة الللططينية نصيبا مماثال للقرل الللططينية
االخرل ي االراضي الللططينية المحتلة التي شهد مصاارة أراضيها إلنشاء الطريق االلتلا ي االسرائيلي رق  ..الذي يقطع
أراضي القرية من ال هة ال نوبية الشرقية بطول  2كيلومتر.
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اعتداءات إسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات قرية حجة
تعاني الت معا الللططينية الواقعة ي المناطق المصنلة ج من سياسا االضطهاا االسرائيلي الالمتناهية التي هد ت
ي مضمونها منذ بداية االحتالل االسرائيلي لألراضي الللططينية وحتا يومنا هذا إليقا التطور العمراني الللططيني
ي تلك المناطق والتنمية االقتصااية للللططينيين وته يره من أماكن سكناه حتا يتطنا لها تنليذ ممططاتها االستيطانية
و تعايا وجواها ي االراضي الللططينية المحتلة .و قد شكلت هذه الطياسة عائقا أمام نمو الت معا الللططينية بطبب
وقوع معظمها ي مناطق يمنع البناء يها اال بتصريح ةاار عن االاارة المدنية االسرائيلية .كما ويعاني المواطنين
الللططينيين القاطنين ي الت معا الللططينية الواقعة ي مناطق 'ج' من عدم وجوا ممططا هيكلية لتلك القرل لتلبية
احتياجاته العمرانية ومن موقي االاارة المدنية اإلسرائيلية بعدم منحه تراخيص بناء من اجل مواكبة الايااة الطكانية ي
تلك المناطق .و يبقا هيالء الطكان تحت خطر الهدم بذريعة عدم الترخيص بحطب االاعاءا اإلسرائيلية .و ي نلا
الوقت ال تتراا ال را ا اإلسرائيلية ي الرا علا الللططينيين الذين يت رهون علا تحدي القوانين اإلسرائيلية والبناء ي
مناطق (ج) الماضعة للطيطرة االسرائيلية الكاملة حيث ي ب علا كل لططيني يررب ببناء منال أو لضا ة رر ة للا
منال قائ أن يمضع إلجراءا طويلة ومعقدة ومكللة و التي عااة ما تقابل بالر ض من قبل االاارة المدنية اإلسرائيلية
بطبب عدم موا اة الللططينيين الشروط الال مة للبناء ي تلك المناطق بحطب االاعاءا االسرائيلية .وكذلك هو الحال ي
قرية ح ة الللططينية لذ تتعرض القرية لطياسة الهدم والته ير من قبل سلطا االحتالل االسرائيلية وتتلمص يما
يلي-:


أقدمت سلطا االحتالل اإلسرائيلي بتاريإ الثاني عشر من شهر تمو من العام  2005علا هدم منشاة راعية تعوا
للمواطنة ةلية بصال من قرية ح ة وذلك بعد أن أنذرتها بالهدم منذ شهر حايران من عام  2005بذريعة البناء التير
مرخص ي المنطقة المصنلة ج والتي تمضع للطيطرة االسرائيلية الكاملة أمنيا واااريا بحطب اتلاقية أوسلو الثانية
الميقتة للعام .111.
ي الرابع عشر من تمو من العام  2001تلقت ستة عائال لططينية ي قرية ح ة الللططينية لخطارا بوقي البناء
والعمل ي منشآته بذريعة البناء التير مرخص لوقوع المنشآ المطتهد ة ي المنطقة المصنلة ج والتي تمضع
للطيطرة اإلسرائيلية الكاملة .وتعوا المنشآ المطتهد ة لكل من راجي سمير راجي الحاج و محمد احمد ذياب و سالمة
سمير عواه و سامر ماجد محموا حمد و باس محموا احمد بطه و عمران يوسي عبد القاار حمد.



أخطر ل نة التلتي اللرعية التابعة لإلاارة المدنية االسرائيلية ي بداية شهر شباط من العام  2010عداا من المنشآ ي
قريتي ح ة وجنصا وط بوقي البناء بذريعة الباء التير مرخص ,لوقوع المنشآ المطتهد ة ي المنطقة المصنلة ج
والتي بحطب اتلاقية أوسلو الثانية الميقتة للعام  111.تمضع للطيطرة االسرائيلية الكاملة أمنيا واااريا .وكانت االاارة
المدنية االسرائيلية قد أمهلت أةحاب المنشآ حتا الرابع عشر من آذار  2010لتصحيح وضعية منشأته  .وتعوا
المنشآ المطتهد ة لكل من عصام ابق بصال و رياض عبد الرحي بشير و محمد عابد ةبره.



سلمت ل نة التلتي اللرعية التابعة لإلاارة المدنية االسرائيلية ي الثامن عشر من شهر تشرين أول من العام  2010ثالثة
مواطنين من قرية ح ة شرق لخطارا تلامه بوقي العمل والبناء ي منشآته الاراعية والطكنية وذلك بح ة البناء التير
مرخص لوقوع المنشآ المطتهد ة ي المنطقة المصنلة ج  .وتعوا المنشآ المطتهد ة لكل من عاطي محموا ذياب و
اهر ماجد حمد و عاطي محمد حطان



سلمت ل نة التلتي اللرعية التابعة لإلاارة المدنية اإلسرائيلية ي يوم الثالثين من شهر أيار من العام  2012عائلتين من
قرية ح ة لخطارا عطكرية تتضمن وقي البناء والعمل ي منشأته وذلك بذريعة البناء التير مرخص ي المناطق
المصنلة ج والتي تمضع للطيطرة االسرائيلية الكاملة أمنيا واااريا .وأمهلت االاارة المدنية االسرائيلية أةحاب
المنشآ الممطرة حتا الطابع عشر من شهر حايران من العام  2012من أجل تصويب أوضاع المنشآ الممطرة بوقي
البناء .وتعوا المنشآ المطتهد ة لكل من بطام محموا بطة و جابر خليل بصال .
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محافظة قلقيلية

دراسة التجمعات السكانية

األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في قرية حجة
 األمر العطكري اإلسرائيلي رق  : /05/1.ةدر بتاريإ الماما والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2005
ويصاار ما مطاحته  251اونما من أراضي قرل كل من كلر القي وح ة وعاون لترض بناء مقطع من جدار العال
العنصري.


األمر العطكري اإلسرائيلي رق  : /05/52ةدر بتاريإ الطااس والعشرين من شهر تمو من العام  2005ويصاار ما
مطاحته  .اونما من أراض قريتي ح ة وكلر القي إلقامة معطكر لسرائيلي بالقرب من مطتوطنة كرني شمرون
اإلسرائيلية .وال دير بالذكر أنه ي الحااي والعشرين من شهر تمو من العام  2005ةدر تعديل عن جي الد اع
اإلسرائيلي يما يمص األمر العطكري اإلسرائيلي رق  /05/52حيث ت تتييره ليصبح  /05/50ولكن بقي لنلا
الترض وهو مصاارة أراضي إلقامة معطكر لسرائيلي بالقرب من مطتوطنة كرني شمرون.



األمر العطكري اإلسرائيلي رق ( /05/50تعديل حدوا وتمديد سريان ملعول األمر العطكري) :ةدر بتاريإ الرابع من
شهر كانون أول من العام  2011ويصاار ما مطاحته  1.4اونما من أراضي قرل ح ة وكلر القي لترض اقامة معطكر
لسرائيلي بالقرب من مطتوطنة كرني شمرون .وعااة يبدأ سريان ملعول األمر العطكري اإلسرائيلي من يوم توقيعه لذ
شمل األمر العطكري الصاار ألول مرة ي العام  2005علا ترة محداة من قبل و ارة الد اع اإلسرائيلية يت من خاللها
تنليد الممط المراا به ي األمر العطكري .وبالرجوع للا األمر الصاار ي كل من قرل كلر القي وح ة الللططينيتين
ت اقرار بناء معطكر لسرائيلي بالقرب من مطتوطنة كرني شمرون منذ لحظة ةدوره ي العام  2005وحتا تاريإ
الحااي والثالثين من شهر كانون أول من العام  2001وهي اللترة التي كان من المقرر يها أن يت بناء المعطكر
اإلسرائيلي بحطب األمر العطكري اإلسرائيلي الصاار لال أن المعطكر ل يت االنتهاء من بناءه علا أرض الواقع وهذا
بدوره ا ع الحكومة اإلسرائيلية للا لةدار تمديد أول للترة سريان ملعول األمر العطكري اإلسرائيلي حتا الحااي
والثالثين من شهر كانون أول من العام  2015وذلك حتا تتمكن لسرائيل من استكمال لقامة المعطكر اإلسرائيلي ي
المنطقة واحكام ممططاتها االستيطانية الرامية الا مصاارة المايد من االراضي الللططينية .كما أن األمر العطكري شمل
تعديل علا حدوا المعطكر اإلسرائيلي وذلك بايااة المطاحة التي يقوم عليها المعطكر وبالطبع علا حطاب االراضي
الللططينية الم اورة.

الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في قرية حجة
المشاريع المنفذة
قام م لا قروي ح ة بتنليذ عدة مشاريع خالل الممطة سنوا الماضية (انظر ال دول رق .)14
جدول  :24المشاريع التي نفذها مجلس قروي حجة خالل خمسة سنوات الماضية
اسم المشروع
مشروع تأهيل شبكة الطرق الداخلية
مشروع بناء مدرسة بنا ح ة األساسية
مشروع بناء مركا مطق الصحي
مشروع ترمي البلدة القديمة
مشروع تأهيل محطة التنقية

النوع

السنة

الجهة الممولة

بنية تحتية
تعليمي
خدماتي
خدماتي
بنية تحتية

2005
200.
2005-2005
2010
2012

و ارة المالية
و اره التربية والتعلي
اولة عمان
ميسطة رواقUSAID /
االتحاا األوروبي والهيدرولوجيين

المصدر :م لا قروي ح ة .2012
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المطدرةع المقصرح
يتطلع م لا قروي ح ة وبالتعاون مع ميسطا الم تمع المدني ي القرية وسكانه للا تنليذ عدة مشةاريع خةالل األعةوام القاامةة
حيث ت تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي الطةريع بالمشةاركة التةي تة عقةدها ةي القريةة والتةي قةام بتنليةذها معهةد
األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) .و يما يلي هذه المشاريع مرتبة حطب األولوية من وجهة نظر المشاركين ي الورشة:
 -1الحاجة للا لنشاء مركا ا اع مدني يمدم القرية والت معا الم اورة لها.
 -2الحاجة للا لنشاء مركا تدريب مهني يمدم القرية والت معا الم اورة لها.
 -3الحاجة للا لنشاء منطقة ةناعية تطتوعب جميع الورش والمحال المهنية ي القرية.
 -4الحاجة للا لنشاء مقر ماوا بصالة متلقة للنااي الرياضي ي القرية.
 -.الحاجة للا توسيع شبكة الكهرباء العامة بطول  .ك تقريبا.
 -5الحاجة للا تأسيا جمعية راعية لتنمية الثروة الحيوانية ي القرية.
 -5الحاجة للا استصال أكثر من  2000اون من األراضي الاراعية.
 -.الحاجة للا شق طرق راعية بطول  2.ك ولنشاء أبار جمع مياه راعية خاةة ي األراضي القريبة من المطتوطنا .
 -1الحاجة للا تطويق واع الماارعين ومطاعدته علا تطويق منت اته الاراعية.
 -10الحاجة للا تطوير البنية التحتية ل ميع مدارس القرية كل حطب متطلباتها.
 -11الحاجة للا تعبيد الطريق الرئيطي بطول  4ك والطرق الداخلية بطول  11ك .
 -12الحاجة للا رب القرية مع الت معا الم اورة لها من خالل تعبيد الطريق المياية للا كلر القي بطول  4ك والطريق
المياية للا لماتين بطول  2ك والطريق المياية للا جنصا وط بطول  3ك والطريق المياية للا كلر عبوش بطول
 1..ك وذلك للحد من التوسع االستيطاني ي تلك المناطق.
 -13الحاجة للا لنشاء مركا تدريب وتأهيل للعنصر النطوي وتنليذ برامج تدع المرأة وتو ر رص العمل لها كمشاريع
التصنيع التذائي والتطريا وريرها.
 -14الحاجة للا تأثيث المكتبة العامة وتاويدها بالكتب والقرطاسية والمطتلاما األخرل.
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األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
تعاني القرية من نقص كبير ي البنية التحتية والمدماتية .ويبين ال دول رق  1.األولويا واالحتياجا التطويرية للقرية من وجهةة
نظر الم لا القروي.
جدول  :25األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية حجة
الرقم

بحاجة
ماسة

القطاع

بحاجة

ليست
أولوية

مالحظات

احتياجات البنية التحتية
1
2
3
4
5
6
5
.
1
10
11

شق أو تعبيد طرق
لةال  /ترمي شبكة المياه الموجواة

^  32ك

*
*
*

توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة

تركيب شبكة مياه جديدة

 10ك

*

ترمي  /لعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية

بناء خاان مياه
تركيب شبكة ةر

ةحي

تركيب شبكة كهرباء جديدة
حاويا ل مع النلايا الصلبة
سيارا ل مع النلايا الصلبة

مكب ةحي للنلايا الصلبة

*
 .00متر مكعب
.ك

*
*
*

 .0حاوية
سيارة واحدة

*
*
*

االحتياجات الصحية
1
2
3

بناء مراكا /عيااا ةحية جديدة
لعااة تأهيل /ترمي مراكا /عيااا ةحية موجواة
شراء ت هياا طبية للمراكا أو العيااا الموجواة
*
االحتياجات التعليمية
بناء مدارس جديدة
لعااة تأهيل مدارس موجواة
*

3

ت هياا تعليمية

1
2

استصال أراض راعية
لنشاء آبار جمع مياه

*

3

بناء حظائر /بركطا مواشي

*

4
5
5
5
.
1

خدما بيطرية
أعال وتبن للماشية
لنشاء بيو بالستيكية
لعااة تأهيل بيو بالستيكية
بذور لحه
نباتا ومواا راعية

*

1
2

*
*

*
مدرسة بنا ح ة األساسية
ومدرسة ذكور ح ة الثانوية
جميع المدارس

*

االحتياجات الزراعية
 110اون
*
 20بركا
 .00طن سنويا

*
*
*
*
*

^ .ك طرق رئيطية  3ك طرق ااخلية و 21ك طرق راعية.
المصدر :م لا قروي ح ة .2012
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المراجع:








 .2005رام اهلل -لططين.

ال ها المركاي لإلحصاء الللططيني ( )2001التعداا العام للطكان والمطاكن والمنشآ
م لا قروي ح ة .2012
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)  .2013قاعدة بيانا وحدة نظ المعلوما ال ترا ية واالستشعار عن بعد .بيت
لح  -لططين.
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)  .2013وحدة نظ المعلوما ال ترا ية واالستشعار عن بعد .تحليل استمداما
األراضي لطنة  - 2010بدقة عالية نصي متر .بيت لح  -لططين.
معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) ( )2013قاعدة بيانا قط أبحاث المياه والبيئة .بيت لح  -لططين.
و ارة التربية والتعلي العالي  .2012بيانا مديرية التربية والتعلي  -محا ظة قلقيلية قاعدة بيانا المدارس
( .)2012/2011القدس -لططين.
و ارة الاراعة الللططينية ( .2010 )MOAبيانا مديرية راعة محا ظة قلقيلية ( .)2010/2001القدس -لططين.
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