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 شكر وعرفان

 
ي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدول القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 خالل عملية جمع البيانا .  ريق البحث 

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    قلقيلية سكانية  ي محا ظةهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  ال

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  وإعةداا المطة      قلقيلية هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة

  السةةكانية وتقيةةي   التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  اراسةةة الت معةةا         

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

طبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا ال يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    قلقيليةة  والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة    

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصااية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          قلقيليةة  يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي محا ظةة   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 عرب الرماضين الشماليقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة  3.23وعل  بعد  شمال مدينة قلقيلية    وتقعقرل محا ظة قلقيليةهي إحدل   اليقرية عرب الرماضين الشم

عرب أبو  راة ومدينة قلقيلية  ومن  ومن ال نوب  الشرق جيوسالشمال و يحدها من قلقيلية(. ومرك  مدينة القريةمرك  األ قية بين 

 .)1)أنظر المريطة رق   (2013أريج   - معلوما  ال ترا يةوحدة نظ  ال( )1441الترب الم  األخضر )أراضي عام 

 

 عرب الرماضين الشماليقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة     3.1.1السنوي لألمطةار  يهةا حةوالي    سطح البحر  ويبلغ المعدل   وق مترا 10عل  ارتفاع  عرب الرماضين الشماليقرية تقع 

 –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %33ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  14أما معدل ارجا  الحرارة  يصل إل  

 (. 2013أريج  

 

سةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفل  

الفلسطينية . وقد ت  تطوير هذا التقسي  اإلااري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  المحلةي  ال هةا     

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.

 

  تة  تعييةنه  مةن قبةل     اءعضة أ 4يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   2012عةام   عةرب الرماضةين الشةمالي    ي ة  قةروي م لةا  ت  تأسيا 

 م لةا )تراكتةور   2لكنه يمتلةك    كما ال يملك الم لا سيارة ل مع النفايا ملك.  اائ مقر  للم لا ويوجد الفلسطينية السلطة الوطنية 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي
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 نبذة تاريخية
 

جةل    ومةن أ قلقيليةة  مدينةة  عائلة الرماضين التي تسةكن منطقةة شةمال شةرق    سميت قرية عرب الرماضين الشمالي بهذا االس  نسبة إل  

عرب الرماضةين   قرويم لا ) عرب الرماضين الشمالي اضيفت كلمة الشمالي لتصبحالتميي  بينها وبين عرب الرماضين ال نوبي 

قةةروي عةةرب م لةةا )م. ويعةةوا أةةل سةةكان الت مةةع إلةة  بئةةر السةةبع   1443الت مةةع إلةة  عةةام  ويعةةوا تةةاريش إنشةةاء (2012  الشةمالي 

 .(1صورة رق  الأنظر ( )2012  الرماضين الشمالي

 

 عرب الرماضين الشماليقرية  من منظر: 1 صورة

 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

  عةرب الرماضةين الشةمالي    قةروي  م لةا ) القريةومناطق أثرية  ي  أماكن أو جدامسأية  عرب الرماضين الشماليقرية يوجد  ي ال 

 . (2)أنظر المريطة رق   (2012
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 عرب الرماضين الشماليقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

عةةرب قريةةة أن عةةدا سةةكان   .200عةةام للسةةكان والمسةةاكن الةةذي نفةةذه ال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني  ةةي عةةام  بةةين التعةةداا ال

أسةرة  وعةدا الوحةدا      13نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدا األسةر        33و نسمة من الةذكور   43نسمة  منه   4. بلغ الرماضين الشمالي

 وحدة. 11السكنية 

الفئات العمرية والجنس
 

 

  كةان كمةا   .200لعةام   عةرب الرماضةين الشةمالي   قريةة  أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   يانا  التعداا العام للسكان والمساكن  أظهر  ب

 33% ضةمن الفئةة العمريةة    2.3عامةا  و  34 -13% ضمن الفئةة العمريةة   1..3عاما   13% ضمن الفئة العمرية أقل من 23.3يلي  

%  ونسةةبة 34.4  أي أن نسةبة الةةذكور  114.4 100  هةةي القريةة بة الةذكور لإلنةةاث  ةةي  أن نسةة عامةا  مةةا  ةوق. كمةةا أظهةةر  البيانةا    

 %.43.3اإلناث 

 العائالت

 

  .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي)م لا  الرماضين عائلةة واحدة هي من عائل عرب الرماضين الشماليقرية يتألي سكان 
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 الهجرة 
 

ذ بداية انتفاضة األقص  منعائال  قد هاجر   3القدس )أريج(  أن هناك  -األبحاث التطبيقيةبين المسح الميداني الذي قام به معهد 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي)م لا  2000عام 

 

قطاع التعليم
 

 

%. ..33%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      21.3  حةوالي  .200عةام   عةرب الرماضةين الشةمالي   قرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا  ..12% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     23.4% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     23.1ومن م موع السكان المتعلمين  كةان هنةاك   

قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا اراسته  العليةا. ال ةدول رقة     1.3% انهوا اراسته  الثانوية  و3.3اراسته  اإلعدااية  

 ..200حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام   عرب الرماضين الشمالي

 

7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عرب الرماضين الشماليقرية  سكان: 1جدول 
 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 بينم
 المجموع

 36 1 0 1 0 0 0 4 6 8 10 6 ذكور

 27 0 0 0 0 0 0 0 2 8 5 12 إناث

 63 1 0 1 0 0 0 4 8 16 15 18 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

يوجد  ةي  ال    2011/2012اسي  ي العام الدر عرب الرماضين الشماليقرية  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 قلقيليةة   -)مديريةة التربيةة والتعلةي     من قبل و ارة التربية والتعلةي  العةالي الفلسةطينية    ايت  إاارته أو رياض لألطفال رسامد أية القرية

2012.) 

 

إليةاس    ةي النبةي    الممتلطةة  الثانويةة ليةاس  إالنبةي  مراحل تعليمية  ي الت مع   إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة  اية عدم تو روبسبب 

عةرب   قةروي )م لةا  كة    3كة   أو التوجةه إلة  مةدارس عة ون  حيةث يبعةدون عةن الت مةع حةوالي            3حيث تبعد عن الت مع حةوالي  

 .(2012  الرماضين الشمالي

 

  ماليعةرب الرماضةةين الشةة  قةةرويم لةا  )بعةةا العقبةا  والمشةةاكل   عةرب الرماضةةين الشةمالي  قريةةة يواجةةه قطةاع التعلةةي   ةي   كمةا  

   منها (2012

 

  للطالب   تمنع حرية الحركةالبوابا  الموجواة عل  ال داروجوا. 

 عدم تو ر مواةال  ااخل الت مع لنقل الطالب ال  مدارسه  خارج القرية. 

 مما يواجه الطالب ةعوبا  بالوةول إليها.  وذلك ألن مدرسة النبي إلياس تقع خلي ال دار  عدم اعطاء التصاريح 

 

 صحةقطاع ال
 

 ةةإن  لمةدما  الصةحية المطلوبةة  ةي القريةة     و ةي حةال عةدم تةةو ر ا     مرا ةق ةةحية   أيةةة عةرب الرماضةين الشةمالي   قريةة  تتةو ر  ةي   ال 

  مركة  ةةحي قلقيليةة    التوجةه إلة    وأ الوكالةة مستشةف    التوجه إل  وقلقيلية أمدينة مستشف  ارويش ن ال  ي ل  إ يتوجهون المرض 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي م لا)ك   3حوالي  عن الت مع جميعه  حيث يبعدون
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  عةرب الرماضةين الشةمالي    )م لةا قةروي   الكثيةر مةن المشةاكل والعقبةا      عةرب الرماضةين الشةمالي   قريةة  يواجه قطاع الصةحة  ةي   

   أهمها  (2012

 

 .عدم تو ر أية مراك  ةحية  ي الت مع 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  ال  المراك  الصحية خارج القرية التوجهلمرض  من الحواج  التي تعيق اوجوا. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 % من القول العاملةة 44 ستوعبيحيث   ال راعةقطاع  عدة قطاعا  أهمها  عل  عرب الرماضين الشماليقرية االقتصاا  ي يعتمد 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي م لا) (1)انظر الشكل رق  

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2012به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام المسح الميداني وقد أظهر  نتائج

 ما يلي ك  عرب الرماضين الشماليقرية حسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة44قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة1سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 

 قرية عرب الرماضين الشمالي: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2012  م لا قروي عرب الرماضين الشمالي المصدر:

 

 قةروي م لةا  ) أيةة منشةآ    عةرب الرماضةين الشةمالي   قريةة  يوجةد  ةي   ال صةااية والت اريةة  ة   من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي
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نتي ةة   القريةة وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.20إل   عرب الرماضين الشماليقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و

   هي عل  النحو التالي (2012  عرب الرماضين الشمالي قروي م لا) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 

 قطاع ال راعة. 

 . قطاع المدما 

 

 القوى العاملة 

 

% من 30.1  أن هناك .200عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 23.1% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  44.2% يعملون(. وكان هناك ..43السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 2انظر ال دول رق  ( )مال المن ل% من المتفررين ألع...3و الطالب 

 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عرب الرماضين الشمالي سكان :7جدول 

 

 راعةقطاع الز

 

اونمةا أراض   35و هةي أراض قابلةة لل راعةة    اونة   1,933  منهةا  اونمةا  2,539حةوالي   عرب الرماضين الشةمالي قرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    3نظر ال دول رق  أ) سكنية

 

 (بالدونم المساحة) عرب الرماضين الشماليقرية  في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

 (1,933) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

156 7 406 0 0 400 560 2 971 35 2,539 

 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية مصدر:ال   

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 36 0 4 1 0 1 0 2 32 0 2 30 ذكور

 27 0 27 0 0 0 21 6 0 0 0 0 إناث

 63 0 31 1 0 1 21 8 32 0 2 30 المجموع
.2004ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 عرب الرماضين الشماليقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

اشةي   ويقومةون بتربيةة الم   عةرب الرماضةين الشةمالي    قريةة  سةكان  مةن % 100 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.4)انظر ال دول رق   (2012  عرب الرماضين الشمالي قرويم لا ) األرنامو الماع  مثل

 

عرب الرماضين الشماليقرية  في الحيوانية الثروة: 4 جدول
  

غناماأل الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل  األبقار* 

0 0 0 0 0 0 0 50 250 0 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
 

 (2012  عةرب الرماضةين الشةمالي    قةروي  م لةا ) ك  طرق  راعيةة  13.3   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(3)انظر ال دول رق  

 

 وأطوالها عرب الرماضين الشماليقرية  في الزراعية الطرق حالة بيني: 5جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 3 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 4.3 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 3 رير ةالحة

 2012  عرب الرماضين الشمالي قرويم لا المصدر: 
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   منها (2012  عرب الرماضين الشمالي قروي م لا) المشاكل بعا عرب الرماضين الشماليقرية ال راعي  ي ه القطاع يواج

 

 .قلة األيدي العاملة 

 .قلة مصاار المياه 

  وذلك كونها مصنفة أراضي )ج(.  األراضي إل الوةول ةعوبة 

 .عدم تو ر رأس المال الستتالله  ي االستثمارا  ال راعية 

 المع ولة ةال راعي التنسيق من أجل العمل ااخل األراضي ةعوبة. 

 . ةعوبة إاخال مدخال  اإلنتاج ال راعي لوجوا الحاج 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا  الم تمةع       محليةة  ملسسةة ولكةن هنةاك     أية ملسسا  حكوميةة  قرية عرب الرماضين الشمالي ال يوجد  ي

 وهي  (  2013ا قروي عرب الرماضين )م ل قا ية ورياضية وريرهاو ي عدة م اال  ث

  

    االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل   م  2012عةام   تأسةا  :مجلس قروي عررب الرماضرين الشرمالي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية 

 

 مصادر الطبيعية البنية التحتية وال

 الكهرباء واالتصاالت

 

 .(2012  عرب الرماضين الشمالي قروي م لا)هاتي وال شبكة  شبكة كهرباء عامة عرب الرماضين الشماليقرية يوجد  ي ال 

 النقل والمواصالت

 

ه الركةاب عةدم تةو ر وسةائل     ومن العوائق التةي تواجة    تقوم بنقل المواطنين أية وسائل نقل عرب الرماضين الشماليقرية يوجد  ي ال 

م لةا  ) يقةوم المةواطنين باسةتمدام السةيارا  علة  الشةارع الرئيسةي         هةذه الحالةة   و ةي   مواةال   ووجوا جدار الفصل العنصةري 

 (.2012قروي عرب الرماضين الشمالي  

 

 المياه

 

الميةاه   ا القريةة بشةراء الميةاه عبةر تنكة     وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي      الشةمالي شةبكة ميةاه عامةة     نالرماضةي عةرب   ال يتو ر  ةي قريةة  

 (.2012الشمالي   نالرماضيمرتفعة )م لا قروي عرب  بأسعارالماةة 

 

 الصرف الصحي

 

الشمالي شةبكة للصةر  الصةحي  حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه             نالرماضيال يتو ر  ي قرية عرب 

 (.2012لي  )م لا قروي عرب الرمضين الشما العاامة

 

القريةة ريةر ممدومةة بمدمةة ت ويةد الميةاه وبشةبكة         أنوحيث انه ال تتو ر تقديرا  لالستهالك اليومي من المياه للفرا  ي القرية بسبب 

ة الحفةر  يةت  ت ميعهةا بواسةط   الميةاه العاامةة التةي    كمةا أن  ال يمكن تقدير كمية المياه العاامة النات ة يوميا  ي القريةة.    انهالمياه العامة  

حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم ةاورة    االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح
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. وهنا ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة الميةاه العاامةة النات ةة سةواء عنةد المصةدر أو عنةد مواقةع الةتملص  ممةا           اون مراعاة للبيئة

  (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

ا  الصلبة  حيةث يقةوم كةل مةواطن بت ميةع النفايةا  النات ةة عةن من لةه          النفاي إاارةالشمالي خدمة  نالرماضيال يتو ر  ي قرية عرب 

 (.2012الشمالي   نالرماضي)م لا قروي عرب وحرقها ب وار المن ل 

 

كت    ..0الشمالي  نالرماضيأما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرا اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية عرب 

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة طن  20ي تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة سنويا عن سكان القرية بحوالي وبالتال

 

 األوضاع البيئية

 
الشمالي كتيرها من بلدا  وقرل المحا ظة من عدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا           نالرماضيتعاني قرية عرب 

 صرها بما يلي  والتي يمكن ح

 

 أزمة المياه

 

   .مرتفعة بأسعارعدم وجوا خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجوا شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه 

 

 إدارة المياه العادمة

 

المياه العاامة  وقيام بعا  عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  ي القرية  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من

المواطنين بتصريي المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة 

لمياه ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث ا بمكارةلنضحها  يتسبب 

ها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي عل

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العاامة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العاامة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر  استمدام

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 لصلبةإدارة النفايات ا

 

النفايةا    إاارةالقريةة ال يتةو ر  يهةا خدمةة      أنالنفايا  الصةلبة حيةث    إاارةالشمالي من مشاكل كثيرة  ي  نالرماضيتعاني قرية عرب 

بت ميع النفايا  وحرقهةا ب ةوار المنةا ل ممةا يعتبةر مكرهةة ةةحية مسةببة تكةاثر الةذباب والحشةرا              الصلبة وبالتالي يقوم المواطنين

ران باإلضةا ة إلة  الةروائح الكريهةة والتةا ا  السةامة والةدخان األسةوا المنبعةث منهةا عنةد حرقهةا  هةذا األمةر لةه أثةاره                 الضارة والفئ

 الضارة عل  الصحة البشرية والبيئية. 

 

 ةي   عدم وجوا مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة قلقيلية والتي يت  التملص من نفاياتهةا  أنكما 

وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي       ك  من مرك  محا ظة قلقيلية( 3..2)حوالي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين

  يمدم معظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

 

 

 
 



 يةقلقيل محافظة                                    دراسة التجمعات السكانية                                                                              

 

 13 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 

 تجمع عرب الرماضين الشماليالوضع الجيوسياسي في 
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1443ع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    بةةالرجو

)ج(  اونما  ةي المنةاطق المصةنفة     23334والبالتة مساحتها أراضي ت مع عرب الرماضين الشمالي جميع  تقعالفلسطينية وإسرائيل  

ة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةتفااة منهةا        وهي المناطق التي تقع تحت السيطر

بأي شكل من األشكال إال بتصريح من اإلاارة المدنية اإلسرائيلية. ومن ال دير بالةذكر أيضةا أن معظة  األراضةي الواقعةة  ةي منةاطق        

اعيةةة ومنةةاطق مفتوحةةة باإلضةةا ة إلةة  األراضةةي المصةةاارة لألرةةراض      ج   ةةي ت مةةع عةةرب الرماضةةين الشةةمالي هةةي أراض  ر   

 (.6)انظر ال دول رق  الممتلفة كالمستوطنا  والقواعد العسكرية االسرائيلية االستيطانية

 

 1995: تصنيف األراضي في تجمع عرب الرماضين الشمالي اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 6جدول 

 % من المساحة الكلية للقرية دونمالمساحة بال تصنيف األراضي

 0 0 مناطق أ

 0 0 مناطق ب

 100 23334 مناطق ج

 0 0 محمية طبيعية

 100 23334 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 تجمع عرب الرماضين الشمالي في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

حيةث أنةه خةالل سةنوا  االحةتالل اإلسةرائيلي لألراضةي          حصتها من المصاارا  اإلسةرائيلية  عرب الرماضين الشمالينالت ت مع 

اونما من م موع أراضي ت مع عرب الرماضين الشمالي وذلك إلقامة مستوطنة تسو ي  اإلسرائيلية هذا  24الفلسطينية  ت  مصاارة 

   يدع  معسكر نحشون. 1441 ي العام  المستوطنةباإلضا ة إل  معسكر إسرائيلي إل  الترب من 

 

  تجمع عرب الرماضين الشماليمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 

الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصل األحااية ال انب  2002العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا  إلة   شةمالها  مةن  تمتةد   التربيةة  الضةفة  مةن  التربةي  ال ة ء  يع ل  ة  منطقة إي اا خالل من المحتلة

عةن بعضةها الةبعا مةن خةالل ربة  معظة  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية  ةي محاولةة             الفلسةطينية  الت معةا    لوعة  خصةوبة   ال راعيةة 

   الفلسةطينية  المةدن  و القرل بين اإلقليمي لتكاملل مقوضة إلضفاء الشرعية عل  مسار ال دار الفاةل ااخل أراضي الضفة التربية 

أقةدمت إسةرائيل علة  إجةراء       متماايةة  ةي ت اهلهةا للقةرار االستشةاري لمحكمةة العةدل الدوليةة        و . الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسةيطرة 

ءه وتعةويا المتضةررين منةه    بتفكيةك مةا تة  بنةا     أن تلتة م تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية عل  مسار ال دار  ي الضفة التربية بدال من 

ومةع ذلةك   ةي الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن         . 2004تمو  عةام   4بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريش 

 من خةالل تنفيةذ   ن  بدال من تعديل المسار للحد من األضرار عل  هذه القرل   ت اهلت إسرائيل حقوق االنسان للفلسطينيي.200العام 

هذه التتيرا   حيث أنها تهد  إل  رب  المستوطنا  اإلسرائيلية مع بعضها البعا  وأةبحت الت معا  الفلسطينية أكثر ع لة عةن  

كة  مةن جةدار     ..2ن تبةين أ بعضها البعا.  وبحسب آخةر تعةديل لمسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي األراضةي الفلسةطينية المحتلةة            

اونما مةن   .241 ما مساحتهت مع عرب الرماضين الشمالي ليضع رالبية أراضي الت مع )راضي أبنائه عل  قد ت   الع ل العنصري

( ااخل منطقة الع ل التربيةة التةي تسةع  إسةرائيل إلة  ضةمها بصةورة ريةر قانونيةة          (% من مساحة الت مع الكلية41أراضي القرية )

ر العة ل العنصةري. وتشةمل األراضةي المع ولةة األراضةي       وأحااية ال انةب إلة  حةدواها ال ديةدة التةي ترسةمها مةن خةالل بنةاء جةدا          

 (.7)انظر ال دول رق  ال راعية والمناطق المفتوحة 
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 تجمع عرب الرماضين الشمالي: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في 7جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

  .1 مناطق مفتوحة 432

  .2 ق  راعيةمناط 13334

  .3 مستوطنا  إسرائيلية 24

  .4 محاجر وحفريا  .

  .5 منطقة جدار 34

  .6 منطقة عمرانية  لسطينية 33

  .7 معسكر اسرائيلي 40

 المجموع 784,2

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 ضين الشماليتجمع عرب الرما سرائيلية سابقة على أراضي وممتلكاتإ اعتداءات

 

سرائيلي الالمتناهية بقصد إيقا  التطور من سياسا  االضطهاا اإلالمناطق المصنفة  ج  تعاني الت معا  الفلسطينية الواقعة  ي 

طق والتنمية االقتصااية للفلسطينيين وته يره  من أماكن سكناه  حت  يتسن  لها تنفيذ ممططاتها االمنتلك العمراني الفلسطيني  ي 

عائقا أمام نمو الت معا  الفلسطينية  ي ة  عال راضي الفلسطينية المحتلة. وقد شكلت هذه السياسطانية و تع ي  وجواها  ي األاالستي

سرائيلية. كما استن  ت اارة المدنية اإلال بتصريح ةاار عن اإلإب وقوع معظمها  ي مناطق يمنع البناء  يها ببستلك المناطق 

بار و الينابيع( وتحويلها لصالح ال راعية و مصاار المياه الطبيعية )اآل كاألراضيالموجواة  يها سرائيل المصاار الطبيعية إ

الفلسطينيين عل  الرحيل. و قد تماشت السياسا   إلجبارو ذلك  االرتوا يةبار سرائيلية الم اورة من خالل بناء اآلالمستوطنا  اإل

لتلكد عل  ع م المصنفة  ج  طق امنالسرائيلية  ي   سياسة الهدم اإلءكما جا. راضيل  االستيالء عل  األإسرائيلية الرامية اإل

منية و الضرورا  نها ل  تكن أبدا عل  أساس االحتياجا  األأسرائيلية بالمضي قدما بتنفيذ ممططاتها االستيطانية حيث الحكومة اإل

وكان ت مع  .همها بناء المستوطنا  اإلسرائيليةأيلية و سرائألسباب تهد  المصالح اإل  والبناء التير مرخص بل جاء  العسكرية

   يما يلي بعا من االنتهاكا  اإلسرائيلية التي طالت أهالي التي ت  استهدا هاعرب الرماضين الشمالي من الت معا  الفلسطينية 

  -ت مع عرب الرماضين الشمالي 

 

عائال   لسطينية  ي ت مع عرب الرماضين خمسة    2001 عاماإلاارة المدنية اإلسرائيلية  ي بداية شهر آذار من السلمت  -

الممطرة لكل وتعوا المنشآ  ذريعة البناء التير مرخص. هدم منشآته  السكنية ببعسكرية تقضي  أوامرالشمالي 

محمد خالد محمد سلمان  و خالد محمد الرماضين و عبد اهلل محمد سليمان الرماضين و سليمان محمد سلمان رماضين من

  .رماضين

 

عل  تسلي    2001 من العام أيارالثالث عشر من شهر  ي التابعة لإلاارة المدنية اإلسرائيلية أقدمت ل نة التنظي  والبناء  -

اإلاارة وذلك خالل جولة نظمها موظفي  للمنشاة التي يملكهاللمواطن عمار جبر ال مارمة يتضمنان وقي البناء إخطارين 

ذريعة البناء التير مرخص لوقوع حيث ت  إنذار عائلة ال مارمة ب مع عرب الرماضين الشمالي  المدنية اإلسرائيلية  ي ت

  والتي تمضع 1443المنشا  المستهد ة  ي المناطق المصنفة ج بحسب اتفاقية أوسلو الثانية الملقتة والموقعة  ي العام 

حظيرة أرنام  تعوا ملكيتها لورثة ( 1آ  المستهد ة  )للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة  أمنيا وإااريا.  يما يلي وةي للمنش

م 101المرحوم جبر محمد ال مارمة   و هي عبارة عن بناء بمساحة 
2
أوي نحو يو 2003عام الشهر أيار من ت  بناءه  ي   

ع  َمضا ة ألهالي ت مع عرب الرماضين الشمالي وال وار من خارج الت م (2. )رأس من األرنام ومم ن لألعال  200

 .200عام الإل  شهر تشرين الثاني من المضا ة يعوا بناء . وحيث تعوا ملكيتها لورثة المرحوم جبر محمد ال مارمة

التاسع عشر من شهر  أةحاب المنشآ  حت  تاريشاإلاارة المدنية اإلسرائيلية أمهلت يشار إل  أن  .م302بمساحة و

 الممطرة بالهدم. لمنشآ  للتصويب األوضاع القانونية  2001ح يران من العام 

 

من ل    بإنذار 2001من العام تمو  شهر  ي يوم التاسع من لإلاارة المدنية اإلسرائيلية أقدمت ل نة التنظي  والبناء التابعة  -

والعمل بذريعة البناء التير مرخص لوقوع المنشا  الممطرة  ي الرماضين الشمالي بوقي البناء  عرب ت مع وبركا  ي

قدر جبر مصنفة  ج  والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة  أمنيا وإااريا. وتعوا المنشآ  الممطرة للمواطن المنطقة ال

 .  محمد جمارمة
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عائال   ست 2010من العام  شباطشهر  ي الثاني من  ةاإلسرائيلي لإلاارة المدنيةسلمت ل نة البناء والتنظي  التابعة  -

والحيوانية وأخرل  منشآ  السكنيةعداا من البهدم وإخالء تقضي الشمالي إخطارا   عرب الرماضينت مع من  لسطينية 

ذريعة البناء التير مرخص لوقوع المنشآ  المستهد ة  ي المناطق المصنفة )ج( بحسب اتفاقية أوسلو الثانية ب ي الت مع 

اإلخطارا  وتتضمن منيا وإااريا. والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة  أ 1443الملقتة والموقعة  ي العام 

عائال  ألربعة لتصويب أوضاع وقانونية المنشآ  لدل اإلاارة المدنية اإلسرائيلية إعطاء  رةة إضا ية  اإلسرائيلية 

من العام بداية شهر آذار  سابقة حيث ت  إعطائه   رةة حت  ي  ترا  بحق منشاته  ةدر  كانت قد والتي  لسطينية 

. وتعوا المنشآ  نشاءاإلقيد إخطارا  تتعلق بوقي البناء  ي منشآته  التي تعتبر سلي  عائلتين  ي القرية  .  يما ت  ت2010

محمد خالد ال مارمة وسليمان محمد سليمان ال مارمة وعبد اهلل سليمان و خالد سليمان ال مارمةالممطرة لكل من 

 .عمار جبر ال مارمةو نعمان خالد جمارمةو ال مارمة

 

ضمن مسلسل االعتداءا   اجديد ااعتداء  2011 ي شهر تشرين أول من العام د ت مع عرب الرماضين الشمالي شهكما  -

بهدم خيمتين وبركسين  راعيين  ي اإلسرائيلي االحتالل الت مع من وقت إل  آخر حيث قام جيش  طالتاإلسرائيلية التي 

ة  ي المناطق المصنفة )ج( بحسب اتفاقية أوسلو الثانية ذريعة البناء التير مرخص لوقوع المنشآ  المستهد الت مع ب

والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة  أمنيا وإااريا. وتعوا المنشآ  المستهد ة لكل  1443الملقتة والموقعة  ي العام 

 .جبر قدر جبر جمارمة و قدر جبر محمد جمارمةمن 

 

الحاج خالد سلمان المواطن  من ل 2012 من العام من شهر أيلول السااس ي يوم آليا  االحتالل اإلسرائيلي هدمت  -

 عبد اهلل سليمان ال مارمةومن ال آخر يعوا للمواطن  المصنوع من الميش باإلضا ة إل  بركسه ال راعي ال مارمة

  بذريعة البناء التير مرخص.

  

  
 

 ن الشماليعرب الرماضيقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في  

 المشاريع المنفذة

 .(2012م لا قروي عرب الرماضين الشمالي  ) الشمالي الرماضينعرب  يةقر  ي أية مشاريعل  يت  تنفيذ 

 

 المشاريع المقترحة
 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع       القريةة ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي        وبالتعاون مععرب الرماضين الشمالي قروي يتطلع م لا

والتي  القريةالمشاركة التي ت  عقدها  ي تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب األعوام القاامة  حيث ت  خالل

القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشةاريع  مرتبةة حسةب األولويةة مةن وجهةة نظةر المشةاركين  ةي           -قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية

 الورشة 

 

ك  يت  ربطها  2.3من ل من خالل خطوط ناقلة بطول  33  إنشاء شبكة مياه عامة لتوةيل المياه ال  حوالي الحاجة إل -1

 عل  اآلبار االرتوا ية الموجواة  ي الت مع.

 ةحية  ي الت مع مثل عيااة ةحية أو سيارة اسعا .الحاجة إل  تو ير خدما   -2

 رباء.من ل بالكه 33تركيب خاليا شمسية لت ويد الحاجة إل   -3

 ك  تقريبا. 2استصالح طرق ااخلية بطول  الحاجة إل   -4

 نشاء أخرل جديدة.القائمة  ي الت مع وذلك لصعوبة إ والبركسا  ترمي  البيو  البالستيكية الحاجة إل   -3

 تو ير مهن ممتلفة لتشتيل األيدي العاملة الموجواة  ي الت مع. الحاجة إل   -3
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 كوب. 4ة ةهاريج مياه بسع 3تو ير  الحاجة إل   -.

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    للقريةة    األولويا  واالحتياجةا  التطويريةة  8نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من  القريةتعاني 

 .قرويال نظر الم لا

 

 شماليعرب الرماضين القرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 8جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  *   شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   بيع أو آبار جو يةترمي / إعااة تأهيل ينا 5

م 200   * بناء خ ان مياه 6
3
 

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي .

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *     ةحية جديدةبناء مراك / عيااا 1

  *   إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

  *   الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

  *   إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

  *   ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  20   * تصالح أراض  راعيةاس 1

 بئر 33   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 33   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 200   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 3

  *   إعااة تأهيل بيو  بالستيكية .

    *  لحهبذور  1

    * ومواا  راعيةنباتا   4

  2012  عرب الرماضين الشمالي م لا قرويالمصدر:        
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 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2004ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. .200  

  2012  عرب الرماضين الشمالي قرويم لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2013( )أريةج ) القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2012األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

 قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2013القدس )أريج( ) –ة معهد األبحاث التطبيقي  

  لسطين. -

  2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةة محا ظةةة –  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي  (2012)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -قلقيلية (.2012

 و ارة ال راع( ة الفلسطينيةMOA( )2010بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -قلقيلية .(2010-2004) قلقيلية   

 


