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 شكر وعرفان

 

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قلقيليةمحافظة                                                                              دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 2 

 

 

 

 مقدمة

 

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    قلقيلية ن الت معا  السكانية  ي محا ظةهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة ع

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

رة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةة يهةةد  المشةةروع 

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

ضةةاع السياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األو  

 .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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تضم تجمعي عسلة وعزبة الطبيب() بلدة عزوندليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

يتراوح ما وعل  بعد   ررب مدينة قلقيلية   وتقعقلقيليةمحا ظة  بلدا هي إحدل   تض  ت معي عسلة وع بة الطبيب() بلدة ع ون

 ومن ال نوب  كفر الق   ووااي قاناالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  البلدةمرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  9-7 بين

أنظر ( )2113أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية جيوس وخربة ةيرمن الشمال   والنبي الياس   ومن التربكفر ثلث

 .)1المريطة رق  

 

 البلدة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة     789-787 لبحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حةوالي سطح ا  وق مترا 244 -222يتراوح ما بين عل  ارتفاع تقع البلدة 

 –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %22ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  19أما معدل ارجا  الحرارة  يصل إل  

 (. 2113أريج  

 

مةع الت مةع األكبةر وهةو      2112ت  ام ها  ةي عةام   والتي   ل نة مشاريع   أشر  عل  ت معي عسلة وع بة الطبيب2112حت  العام 

. وعلية  أةةبح   2112ت مع ع ون وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة الحك  المحلي  ي عةام  

 ت معي عسلة وع بة الطبيب تحت إاارة م لا بلدي واحد وهو م لا بلدي ع ون.

                                                 
1
لمحلي لدمج بلدة ع ون مع ت معي ؛ بناءا عل  قرار الحك  اتشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة ع ون وت معي عسلة وع بة الطبيب 

 .2112عسلة وع بة الطبيب  ي عام 
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لسةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة  لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةني  حةةدوا المنةةاطق ا 

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

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

 

ن قبةل السةلطة الوطنيةة      تة  تعييةنه  مة   عضةوا  11يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1992عةام   بلدي  ي بلدة عة ون  ت  تأسيا م لا

كمةا   .المةدما  المشةترا األوسة    م لةا    ويقةع ضةمن   ملةك  اائة  مقةر   للم لا يوجدو  موظ  37 كما يعمل  ي الم لا  الفلسطينية

 .(2112  ع ونم لا بلدي ) باجروباإلضا ة إل  سيارة بيك أب    ل مع النفايا  تلك الم لا سيارتينيم

 

   ما يلي (2112  ع ون م لا بلدي) قوم بهاي التي الم لا البلديومن مسلوليا  

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

    لشوارع  شق وتأهيل وتعبيد الطرق.تنظي  اجمع نفايا 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 تو ير مقرا  للمدما  الحكومية. 

 .حماية األمالا الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع واراسا 

 .تو ير سيارة اطفائية 

 . تو ير سيارة إسعا 

 . تو ير وسائل مواةال 

  رياض لألطفالتو ير. 

 صحي.الصر  الشبكة ج ء من  ير تو 

 

 نبذة تاريخية
 

وتعةوا تسةمية    .وبعةد ذلةك حر ةت إلة  عة ون        يهةا  لكثرة األش ار المثمةرة والمنتشةرة    عين الع   ي بداية األمر  بلدة ع ونسميت 

ة إلة  جةد عائلةة الطبيةب     ألنها كانت مشهورة بإنتاج الدبا المأخوذ من العنب  وع بة الطبيب سميت بهذا االسة  نسةب   س اال بهذاعسلة 

عام إل   الحالي يعوا تاريخ إنشاء الت معو ومن ال دير ذكره أن ع بة الطبيب تض  منطقة محطة حسين منصور.الملقب بهذا االس   

صةورة  الأنظةر  ( )2112  عة ون م لا بلةدي  ) م( 1948منطقة قيصر )و  بالا الح ا إل   بلدة ع ون أةل سكان ويعوا .م 1187

 .(1رق  
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 البلدة من منظر: 1 رةصو

 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

د عمةر بةن   ح الةدين  مسة   يمان  مس د ةةال مس د ع ون الكبير  المس د القدي   مس د حذيفة بن ال  ه   مساجد تسعة البلدةيوجد  ي 

يميةةة واألثريةةة مةاكن التار لأل ةأمةا بالنسةةب . بيةةبد ع بةة الط مسةة و  مسةة د عسةلة القةةدي    مسةة د الصةحابة المطةاب  مسةة د المنصةور    

 .(2أنظر المريطة رق  ( )2112  م لا بلدي ع ون) األثري برشونة  قبور الشهداء وموقع   اار الصالح  منهاالمشهورة  ي البلدة
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 البلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2113  جأري - را يةوحدة نظ  المعلوما  ال ت المصدر:
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 السكان 
 

 85271بلةغ   البلةدة أن عةدا سةكان     2117بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةام  

 15221أسةرة  وعةدا الوحةدا  السةكنية      15482نسمة من اإلناث  ويبلةغ عةدا األسةر     45181و نسمة من الذكور  45429نسمة  منه  

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة   43.1  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   البلةدة  أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي  أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

ظهةر   عاما  ما  وق. كمةا أ  27% ضمن الفئة العمرية 3.4عاما  و 24 -17% ضمن الفئة العمرية 72.8عاما   17العمرية أقل من 

 %.48.3%  ونسبة اإلناث 71.7أي أن نسبة الذكور   112.9 111هي   البلدةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 

 العائالت

 

ن  عائلةة أبةو هنيةة     عائلة رضوان  عائلة سلي   عائلة حسةين  عائلةة سةويدا     عدوانلة   عائوهي  عدة عائال من  البلدةيتأل  سكان 

 .(2112  م لا بلدي ع ون) عائلة أبو ايةولة سليمان  عائلة راضي  عائلة مسعوا  عائ  عائلة طبيب  عائلة عواة  عائلة هوشة

 

 

 الهجرة 
 

 الت مع قد هاجروا أو تركوا اشمص 27أن هناا   البلدة القدس )أريج(  ي –حاث التطبيقية بين المسح الميداني الذي قام ب  معهد األب

 (.2112م لا بلدي ع ون  ) 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان المتعلمةين      82%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها 7.4  حوالي 2117عام  البلدةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا  18.9ايةة   % انهوا اراسته  اإلعدا22.3% انهوا اراسته  االبتدائية  27.1% يستطيعون القراءة والكتابة  12.7كان هناا 

  حسب ال نا والتحصةيل العلمةي   البلدة  يبين المستول التعليمي  ي 1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  11.7اراسته  الثانوية  و

 .2117لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11)البلدة  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 3,209 1 4 18 3 235 166 646 877 828 385 46 ذكور

 2,950 2 0 5 4 191 97 520 742 719 386 284 إناث

 6,159 3 4 23 7 426 263 1,166 1,619 1,547 771 330 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدارس حكوميةة   تسعة البلدة يوجد  ي   2111/2112 ي العام الدراسي  البلدة والثانوية  ياألساسية  علي بملسسا  الت أما  يما يتعلق

انظر ال دول رقة   ( )2112  قلقيلية -التعلي )مديرية التربية وو ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية شر  عليه  ت  ومدرسة خاةة

2). 
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 7111/7117المشرفة للعام الدراسي  حسب نوع المدرسة والجهة البلدة : توزيع المدارس في7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ذكور حكومية  ذكور عزون الثانويةمدرسة 

 إناث حكومية  الثانويةنات فاطمة سرور ب مدرسة

 ذكور حكومية  األساسيةذكور عزون  مدرسة

 إناث حكومية ةاألساسيبنات عزون  مدرسة

 إناث حكومية  األساسيةبنات فاطمة غزال  مدرسة

 ذكور حكومية  األساسيةذكور الشهيد ياسر عرفات  مدرسة

 ذكور حكومية ةذكور عزون المتوسط مدرسة

 ممتلطة خاةة  ة الخاصةاإليمان األساسي مدرسة

 ممتلطة حكومية  المختلطة األساسيةعسلة  مدرسة

 ممتلطة حكومية عزبة الطبيب األساسية المختلطةمدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  علمةا ومعلمةة   م 173طالبا وطالبةة  وعةدا المعلمةين     25928  وعدا الطالب اةّف 117 البلدةيبلغ عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة     17يبلةغ   لبلةدة ا(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2112  قلقيلية -التربية والتعلي 

 .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  28وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

  بلةدة ال  ةي ال يوضةح تو يةع ريةاض األطفة      3ال ةدول رقة     فال تشةر  علةيه  جهةة خاةةة.    خمسة روضا  لألط البلدة كما يوجد  ي

 .س واالحسب ال هة المشر ة 

 

 المشرفة والجهة االسم حسب البلدة في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة  4 3 النهضة أطفالروضة 

 جهة خاةة 3 3 الخيرية واإلصالحالبر  روضة جمعية

 جهة خاةة 7 4 اإليمانبراعم روضة 

 جهة خاةة 3 2  روضة الرشيد

 جهة خاةة 3 2  عسلة أطفالروضة 

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

 منها   (2112  م لا بلدي ع ون) بعض العقبا  والمشاكل البلدة يواج  قطاع التعلي   ي

 

  التر  الصفية  ي المدارس األساسيةنقص. 

 عدم كفاية الساحا  والمالعب  ي المدارس. 

  عدم تو ر األجه ة والمعدا  الال مة للتعلي. 

  لصقل شمصية الطالب.نقص األنشطة الالمنه ية 

  للطالب.عدم مالئمة بعض المناهج 

 .عدم تو ر باص خاص لنقل الطالب من ت مع عسلة إل  مدارس بلدة ع ون 

 من خالل وجوا حواج  اائمة وطيارة وعدم  والمستوطنين لمضايقا  قوا  االحتاللالبلدة بعض المدارس  ي  تعرض

 سية ومدرسة ذكور ع ون الثانويةمنها  مدرسة الشهيد ياسر عر ا  األسا  المقدرة للوةول إل  المدارس بسهولة

 .وريرها
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 قطاع الصحة
 

  عيااة طبيب عام حكومية  ممتبر تحاليل طبية مرك  الشهيد عمر القاس  التمصصي حيث يوجد  عدة مرا ق ةحية البلدةيتو ر  ي 

و ي حال ل معية الهالل األحمر. باإلضا ة إل  تو ر سيارة إسعا  تابعة   حكومية ةحكومي  مرك  أمومة وطفولة حكومي  وةيدلي

حيث يبعد عن   قلقيلية دينة ال  ي منتشف  ارويش مس  إن المرض  يتوجهون إل  البلدةعدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي 

م لا بلدي ع ون  ) أو التوج  إل  مستشف  الوكالة  ي مدينة قلقيلية  أو التوج  إل  مديرية ةحة قلقيلية  ك  11حوالي ما  البلدة

2112). 

 

 ا أهمه  (2112  ع ون م لا بلدي) الكثير من المشاكل والعقبا  البلدةيواج  قطاع الصحة  ي 

 

 عدم تو ر عيااا  تمصصية. 

  عيااة تتذية .........الخسكريعيااا  حكومية ممتصة مثل عيااة عدم تو ر  . 

 عدم تو ر الكثير من األاوية  ي الصيدلية. 

 عدم مالئمة وكفاية المبن  لتقدي  المدما  الصحية. 

 عدم تو ر مرك  أشعة. 

 

  ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا بلةدي عة ون      مةن القةول العاملةة    %72 سةتوعب ي حيةث ال راعةة  قطةاع     عدة قطاعةا   أهمهةا  عل البلدة االقتصاا  ييعتمد 

 .(1انظر الشكل رق  ( )2112

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2112ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  ةالبلد حسب النشاط االقتصااي  ي

 

  من األيدي العاملة %72قطاع ال راعة  ويشكل. 

  من األيدي العاملة21قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة %12سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

  من األيدي العاملة.2  ويشكل الت ارةقطاع % 

  من األيدي العاملة3   ويشكلالمدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.2قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 البلدة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112  م لا بلدي ع ون المصدر:

 

بقاال  لبيع المضار  7مالح    4 مماب   7   قالب 77 البلدة  يوجد  ي  صااية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

معصرة  يتون  محل واحد لبيع  3  ح رلل مناشير 4محل لتقدي  المدما  العامة   23  لتقدي  الصناعا  المهنيةمحل  21  والفواك 

 .(2112)م لا بلدي ع ون   مشارل خياطة 4  األاوا  ال راعية  مشتل  راعي

 

 

 

 

نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية     البلةدة  يوقد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ة       %.39إل  لبلدة اةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 هي عل  النحو التالي   (2112)م لا بلدي ع ون  

 

 قطاع ال راعة. 

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع الصناعة 

 . قطاع المدما 

 

 القوى العاملة 

 

% من 32.4  أن هناا 2117عام  فلسطينيالذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء ال المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 78.7% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  27.4 % يعملون(. وكان هناا82.2السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %31.2الطالب  
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) البلدة سكان :4جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

 

)انظةر ال ةدول    اونما أراض سكنية 1,028و أراض قابلة لل راعة اون  هي 10,871منها اونما   14,902حوالي البلدة  تبلغ مساحة

 (.3وخريطة رق    7رق  

 

 (بالدونم المساحة) البلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 مقبرة

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(10,871) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

7 485 90 1,841 582 0 1,600 710 70 8,491 1,028 14,902 

 2113  جأري - ال ترا يةوحدة نظ  المعلوما   المصدر:   

 

 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

 3,209 7 1,510 71 37 154 2 1,246 1,692 176 129 1,387 ذكور

 2,950 6 2,642 20 10 169 1,251 1,192 302 29 11 262 إناث

 6,159 13 4,152 91 47 323 1,253 2,438 1,994 205 140 1,649 المجموع
.2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 البلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 األبةةيض والفقةةوس الملفةةو عتبةةر ي. والبلةةدةالبعليةةة والمرويةةة المكشةةو ة  ةةي  المضةةراوا   يبةةين األنةةواع الممتلفةةة مةةن 2ال ةةدول رقةة  

 اونما من البيو  البالستيكية م روع معظمها بالميار 192  كما ويوجد  ي البلدة  . ي البلدةأكثر األنواع  راعة  والفول األخضر

 

 )المساحة بالدونم(البلدة البعلية والمروية المكشوفة، في  بالخضروات: مساحة األراضي المزروعة 6جدول      

الخضراءات البقولي األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية الخضروات  الثمرية الخضروات   

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

79 43 15 0 0 7 9 19 27 0 8 17 

 .2111  قلقيلية -  و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر     

 

اونةة   10,593حيةةث يوجةةد حةةوالي   ل يتةةونب راعةةة ا تشةةتهرو .البلةةدة   يبةةين أنةةواع األشةة ار المثمةةرة ومسةةاحاتها  ةةي  7ال ةةدول رقةة  

  يتون.م روعة بأش ار ال

 

 )المساحة بالدونم(البلدة : مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في 2جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

83 10,646 5 24 0 12 0 0 2 17 72 0 0 10,593 
 .2111  قلقيلية -  و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر

 

 (.8)أنظر ال دول رق   اون   وأهمها القمح 217 إن مساحة الحبوب تبلغ   البلدةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( لبلدةاوالعلفية المختلفة في  ضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية: مساحة األرا8جدول 

 المجموع 
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

45 331 25 15 0 0 0 80 0 2 0 13 20 6 0 215 

 .2111 قلقيلية  -  و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر

 

 

األبقةار  و والمةاع   األرنةام  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    السةكان  مةن % 12 بةين المسةح الميةداني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قةد  

 (.9)انظر ال دول رق   وريرها

 

 البلدة في الحيوانية روةالث: 9 جدول

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

42 4,000 168,000 0 0 0 0 348 2,207 77 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

 .(11)انظر ال دول رق   (2112  م لا بلدي ع ون) ك  طرق  راعية 33   يوجد حوالي البلدة ة  يالطرق ال راعيأما من حيث 

 

 وأطوالها لبلدةفي ا الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 11 ةالحة لسير المركبا 

 13 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 الدواب  ق  ةالحة لمرور

 4 رير ةالحة

  2112  ع ون م لا بلديالمصدر: 

 

 منها   (2112  ع ون م لا بلدي) المشاكل بعضالبلدة ال راعي  ي يواج  القطاع 

 

 .مصاارة األراضي 

 .عدم ال دول االقتصااية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .عدم تو ر مصاار المياه 

 .عدم تو ر مراعي ومساحا  خضراء 

 األعال . رالء أسعار 

 . رالء أسعار المبيدا 

 .وجوا ج ء من األراضي ااخل ال دار 

 ال راعية عدم القدرة عل  استصالح األراضي. 
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 المؤسسات والخدمات قطاع
 

كمةا   .  منها  مكتب بريد  مكتةب الشةلون االجتماعيةة  مركة  اطفائيةة  ومركة  أمةن وطنةي        حكوميةالملسسا  ال بعض البلدةيوجد  ي 

 تقدم خدماتها لممتلة   ئةا  الم تمةع و ةي عةدة م ةاال  ثقا يةة ورياضةية وريرهةا          التي  معيا الو محليةاللسسا  مال منعدا  يوجد

  منها   (2112  م لا بلدي ع ون)

  

  وتقدي  كا ة المدما  إل  البلدة االهتمام بقضايا  بهد   الحك  المحلي و ارة من قبل  م1992عام  تتأسس :عزون بلدية

 ضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.  باإلسكانها

 :م  مةةن قبةةل أهةةالي البلةةدة  تعنةة  بتقةةدي  خةةدما  تنمويةةة واجتماعيةةة   1987عةةام  تأسسةةت جمعيةةة البةةر واإلصةةالر الخيريةةة

 وثقا ية.

   م  مةةن قبةةل شةةباب البلةةدة  تعنةة  بتقةةدي  خةةدما  شةةبابية وثقا يةةة      2111تأسسةةت عةةام  :واإلبةةداعجمعيةةة التنميةةة للتطةةوير

 ماعية.واجت

  :تتعلةق   وإرشةااية م  من قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  خةدما  توعويةة        1997تأسست عام جمعية الثروة الحيوانية

 بالثروة الحيوانية.

   :تعنةة  بتقةةدي  خةةدما  لتطةةوير نوعيةةة  يةةت      م  مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة  2111ت عةةام سةةتأسجمعيةةة الزيةةع العضةةوي

 ال يتون.

  وإرشااية.م  من قبل و ارة الداخلية  تعن  بتقدي  خدما   راعية  2111تأسست عام للمزارعين: جمعية االتحاد العام 

 :م  من قبل شباب البلدة  تعن  بتقدي  خدما  تثقيفية ورياضية. 1978عام تأسا  نادي شباب عزون الرياضي 

 تقدي  قروضتعن  م  من قبل و ارة الداخلية   2117 تأسست عام :الريفية جمعية التوفير والتسليف. 

 ةةي م  مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة  تقةةدم خةةدما  توعيةةة وإرشةةاا   2111  تأسسةةت عةةام جمعيةةة التنميةةة الحيوانيةةة والنباتيةةة 

 .الم ال الحيواني والنباتي

  :وتأهيةل   م  مةن قبةل اعة  خةارجي  يعنة  بتقةدي  خةدما  ةةحية وإرشةااا           2111تأسا عام مركز اإلرشاد الفلسطيني

 .للمعاقين

 م  من قبل أهل البلدة  تعن  بتقدي  المساعدا  لألسر الفقيرة واأليتام. 1993عام  تأسستنة زكاة عزون: لج 

  الت مع الالجئين. أهلم  من قبل اائرة الالجئين  وتعن  بمتابعة  2112تأسست عام  الالجئين:لجنة 

  مقاومة ال دار والممططا  اإلسرائيلية.م  من قبل أهالي الت مع  تعن  ب 2113تأسست عام  الشعبية:لجنة المقاومة 

   :م  مةن قبةل و ارة الشةلون االجتماعيةة  تعنة  بتقةدي  مشةاريع تنمويةة          2111تأسسةت عةام   جمعية ربوع الخير الخيرية

 للسيدا   باإلضا ة إل  تدريب وتثقي  النساء بعدة م اال .

     :بةة الطبيةب  تعنة  بةدع  السةيدا  باألعمةال       م  مةن قبةل سةيدا  ع    2111تأسسةت عةام    جمعيةة مكافحةة الفقةر النسةائية 

 اليدوية.

  :م  من قبل و ارة العمل. 2119تأسست عام جمعية عزبة الطبيب التعاونية 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

 .م علة  التةوالي   1987  م 1982  م1983 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      ت مةع عسةلة وت مةع ع بةة الطبيةب       بلةدة عة ون  يوجةد  ةي   

ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  بلدةالالمصدر الرئيا للكهرباء  ي  اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو

 كما تواج  البلدة بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء  أهمها   .111%

 

 مشكلة األسالا المكشو ة. 

 الحاجة إل  محوال  جديدة. 

 لشبكة القائمة قديمة بحاجة عل  إعااة تأهيل.ا 
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 .ارتفاع أسعار الكهرباء 

 .عدم تو ر رأس مال من أجل إقامة مشاريع بنية تحتية جديدة 

 .الحاجة إل  توسيع الشبكة لتصل إل  جميع المناطق ال ديدة 

 

% علة   21%  31  %91  وتقريبا لدةالبهات   تعمل من خالل مقس  آلي ااخل  شبكةعسلة وع بة الطبيب    ي ع ون كما ويتو ر

 . (2112)م لا بلدي ع ون    تمن الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاالتوالي 

 

 النقل والمواصالت

 

 إن السكان يتنقلون سيرا عل  األقدام أو عل    وسائل مواةال  تو رو ي حال عدم   تقوم بنقل المواطنين تاكسي 41 البلدةيوجد  ي 

والمةدما    قلةة المركبةا   ةي الت مةع      التنقل ومن العوائق التي تواج  الركاب أثناءخالل استمدام السيارا  الماةة. أو من   الدواب

 .(2112  م لا بلدي ع ون)   عدم أهلية الطرق الرئيسةوجوا حواج  عسكرية أو ترابية  التي تقدمها

 

م لةا بلةدي   ) مةن الطةرق الفرعيةة   كة    17.27مةن الطةرق الرئيسةة و   كة    34.7 البلةدة  يوجةد  ةي     البلةدة أما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رنظا( )2112  ع ون

 

 البلدة في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 13 2.27

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2.3 1.7

 طرق رير معبدة. .3 17 9.7

  2112  ع ون م لا بلدي: المصدر

 

 المياه

 

بالمياه عبر شبكة المياه العامةة منةذ عةام     البلدةكان بت ويد ساائرة مياه الضفة التربية وبلدية ع ون من خالل بئر ع ون الشمالي تقوم 

 .(2112  م لا بلدي ع ون)% 111  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  م1981

 

وبذلك يقةدر معةدل    .(2112  م لا بلدي ع ون)السنة متر مكعب/أل   488  حوالي 2112عام  للبلدةقد بلتت كمية المياه الم واة ل

ال يسةتهلك هةذه الكميةة مةن الميةاه  وذلةك        البلةدة وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي        .لترا/ اليوم 133ت ويد المياه للفرا بحوالي 

وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا        .(2112  م لةا بلةدي عة ون   ) %21اه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة       بسبب الفاقد مةن المية  

م لةا  ) لترا  ي اليوم 117 البلدةعدل استهالا الفرا من المياه  ي مو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ وخطوط النقل الرئيسة وشبكة الت

مةن قبةل منظمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة          لمقارنة بالحد األان  الموة  ب  جيد باويعتبر هذا المعدل . (2112  بلدي ع ون

بئةر   321حوالي  البلدة  كما يوجد  ي شيكل /متر مكعب 4ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  لتر للفرا  ي اليوم. 111

متةر مكعةب  كمةا     211متةر مكعةب والثالةث بسةعة      711ثنةان بسةعة   لة  ثالثةة خ انةا  للميةاه ا    إ باإلضا ةمن لي لت ميع مياه األمطار  

لة  بئةر آل   إ باإلضةا ة بالمياه عبر شبكة الميةاه العامةة    البلدةبئر ارتوا ي يسم  بئر ع ون الشمالي يقوم بت ويد سكان  البلدةيتو ر  ي 

  م لةا بلةدي عة ون   )دم لل راعةة  متةر مكعةب ويسةتم    311عدوان ال نوبي وهو ملك خاص ويبلغ معدل الضةخ اليةومي منة  حةوالي     

2112). 
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 الصرف الصحي

 

للتملص من والحفر الصماء  الحفر االمتصاةية   حيث يستمدم السكانصر  الصحيللشبكة عسلة  ت معبلدة ع ون ويتو ر  ي ال 

عام حي ت  إنشاؤها شبكة عامة للصر  الصها يتو ر  يع بة الطبيب  أما  ي ت مع  .(2112  م لا بلدي ع ون) المياه العاامة

أما باقي الوحدا   تستمدم الحفر  .%47إل   الت معتصل نسبة الوحدا  السكنية المتصلة بشبكة الصر  الصحي  ي . حيث 2113

 (.2112)م لا بلدي ع ون   تصاةية للتملص من المياه العاامةاالم

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      872لمياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     واستنااا إل  تقديرا  االستهالا اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية ا

 لتةرا  ةي اليةوم.    87   قد قدر معدل إنتاج الفرا من المياه العاامة بحةوالي  لبلدةامتر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي أل   312

الحفةةر  عاامةةة المتبقيةةة  يةةت  ت ميعهةةا بواسةةطةمةةا الميةةاه الشةةبكة الصةةر  الصةةحي أ الميةةاه العاامةةة بواسةةطة جةة ء مةةن يةةت  ت ميةةع حيةةث

حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المنةاطق المفتوحةة     ومن ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحوالحفر الصماء  االمتصاةية

نات ة سواء عند المصدر أو عنةد  . وهنا ت در اإلشارة إل  أن  ال يت  معال ة المياه العاامة الأو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

  .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة

 

 النفايات الصلبة

 

عةةن إاارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن   المسةةئولةال هةةة الرسةةمية يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترا للنفايةةا  الصةةلبة وبلديةةة عةة ون  

  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منهةا. ونظةرال لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة       لبلدةا  ي األخرلالمواطنين والمنشآ  

تبلةغ نسةبة    حيةث  شةيكل لالشةتراا  ةي الشةهر      17تبلةغ  عل  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا         شهريةمكلفة  ت   رض رسوم 

 .(2112  م لا بلدي ع ون)% 71تحصيل هذه الرسوم 

 

من خدمة إاارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحةال  الت اريةة    البلدةينتفع معظ  سكان 

متةر   1حاويةة بسةعة    129يبلةغ عةداها   البلةدة  ت مةع بعةد ذلةك  ةي حاويةا  منتشةرة  ةي أنحةاء          والساحا  العامة  ي أكيةاس بالسةتيكية   

  ونقلهةا  ثةالث مةرا   ةي األسةبوع     بواقةع المدما  المشترا للنفايةا  الصةلبة   وم لا بلدية ع ون ومن ث  يت  جمعها من قبل  مكعب 

  حيت يةت  الةتملص مةن    لت معك  عن ا 71 -71مكب  هرة الفن ان  ي محا ظة جنين والذي يبعد حوالي  بواسطة سيارة النفايا  إل 

 .(2112  م لا بلدي ع ون)ا نها بطريقة ةحية طريق  النفايا   ي هذا المكب عن

 

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.17 البلةدة أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي       

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      سةنويال طنةا   35841أي بمعةدل    طةن  11.7بحوالي  البلدةالنفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان 

2113). 

 

 األوضاع البيئية

 
المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها بمةا            بلدا  وقرلمن  اكتيره تعاني البلدة

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

الهيمنةة اإلسةرائيلية علة  مصةاار الميةاه      الة     ويعةوا ذلةك   البلةدة  عةن طويلةة  لفتةرا   من قبل اائةرة ميةاه الضةفة التربيةة      انقطاع المياه

 ةي تنظةي  ضةخ الميةاه وتو يعهةا بةين الت معةا  السةكانية. لةذا  هةي تقةوم             اائةرة ميةاه الضةفة التربيةة     الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمةام 

باإلضا ة إل   ال تكفي لسد احتياجا  السكان. المتاحة الذاتية بتو يع المياه إل  المناطق الممتلفة بشكل اوري  وذلك ألن كميا  المياه

 البلةدة الة  ان   باإلضةا ة ذلك تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشراء المياه مةن الشةركا  اإلسةرائيلية لسةد احتياجةا  السةكان مةن الميةاه.         

 تفعة.  عااة ترمي  شبكة المياه العامة ألنها قديمة ونسبة الفاقد  يها مرإل  بحاجة إ
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 إدارة المياه العادمة

 

للتملص من  استمدام الحفر االمتصاةية  وبالتالي البلدة عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي تتطي جميع الوحدا  السكنية  ي

 المياه العاامة  وقيام بعض المواطنين بتصري  المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من

 كما أن استمدام الحفر .البلدةتتطية التكالي  العالية الال مة لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل 

يهدا بتلويث المياه ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه  االمتصاةية

لعاامة  مما ي علها رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العاامة إل  مع المياه ا

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

بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األخذ بعين االعتبار ت ميعها من الحفر االمتصاةية 

  األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

الصةلبة يقومةان   النفايا   إلاارةالمشترا  المدما  من مشاكل  ي ااارة النفايا  الصلبة حيث ان بلدية ع ون والم لاتعاني البلدة ال 

بعملية جمع النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي 

  ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.البلدة الرئيا الذي يمدم 

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 عزون دةبل الوضع الجيوسياسي في

 

بين السلطة الوطنية  1997بالرجوع إل  اتفاقية أوسلو الثانية الملقتة والموقعة  ي الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 

% من 24.7اونما ) 25342ع ون إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث ت  تصني  ما مساحت   بلدةالفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي 

كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و  الكلية( البلدةمساحة 

تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقرل وبعض المميما . 

 75131ع ون  يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما ت  تصني  ما مساحت   بلدةن  ي السكا رالبيةومن ال دير بالذكر أن 

ج(  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية أمنيا و ) الكلية( كمناطق البلدة% من مساحة 77.3اونما )

ي شكل من األشكال إال بتصريح من اإلاارة المدنية اإلسرائيلية. ومن إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بأ

ع ون هي أراض  راعية ومناطق مفتوحة باإلضا ة إل   بلدةال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق  ج   ي 

 (.12)انظر ال دول رق   ي المصاارة لألرراض االستيطانيةاألراض

 

 1995عزون اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  بلدة: تصنيف األراضي في 12جدول                          

 للبلدة% من المساحة الكلية  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 74.2 7347 مناطق ب

 25.3 2131 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 9427 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية  المصدر: قاعدة بيانات وحدة
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 عزون بلدةفي ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ال

 

كان منها   لصالح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة بلدةالاستهد ت أراضي حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي ع ون  بلدةنالت 

بناء جدار ممط  باإلضا ة إل  هذا  بلدةالتفا ية االسرائيلية عل  أراضي بناء المستوطنا  االستيطانية االسرائيلية والشوارع االل

 يما يلي تفصيل . بلدةالوالذي من شأن  ان يع ل اال  الدونما  من االراضي ال راعية والمناطق المفتوحة  ي الع ل العنصري 

  ع ون بلدةللمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي 

 

ة معالي  شمرون االسرائيلية  والتي من أجل إقامة مستوطنع ون  بلدة%( من أراضي 2.8) اونما 228 ةاار  إسرائيل ما مساحت 

علة   ة معالية  شةمرون  قة  تة  اقامتهمةا      مسةتوطن جة ءا مةن   وال ةدير بالةذكر أن   هي ج ء من ت مع شمرون االسةتيطاني االسةرائيلي.   

كةل مةن قةرل كفةر ثلةث وايةر اسةتيا. وتعتبةر مسةتوطنة          علة  أراضةي   ة    يما تقوم األج اء األخرل من المسةتوطن ع ون بلدةأراضي 

كرني شمرون احدل المستوطنا  المكونة لت مع كيدومي  االستيطاني االسرائيلي الذي تسع  اسرائيل ال  ضم  ال  حدواها ال ديةدة  

 التير قانونية واالحااية ال انب من خالل بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة. 

 

  عزون بلدةإلسرائيلي في اممارسات االحتالل 

 

   عزون بلدةعلى أراضي مخطط جدار العزل العنصري 

 

الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصةل األحاايةة ال انةب    2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي بدأ 

 األراضةي  أكثةر  متتصةبة  جنوبهةا  إلة   شةمالها  مةن  دتمتة    التربيةة  الضةفة  مةن  التربةي  ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المةدن  و القةرل  بةين  اإلقليمةي  للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيةوب )جيتوهةا    إل  الفلسطينية وعا لة الت معا  خصوبة  ال راعية

شةرعية علة  مسةار    و ةي محاولةة إلضةفاء     . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

أقةدمت إسةرائيل علة        متماايةة  ةي ت اهلهةا للقةرار االستشةاري لمحكمةة العةدل الدوليةة        جدار الع ل العنصةري  ةي الضةفة التربيةة و    

تلتة م بتفكيةك مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةررين        إجراء تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية عل  مسار ال دار  ي الضفة التربية بةدال مةن   

. وكةان أخةر تعةديل مةا أعلةن عنة   ةي        2114تمةو  عةام    9مةا جةاء  ةي القةرار االستشةاري لمحكمةة العةدل الدوليةة بتةاريخ          من  بحسب 

حيةث تركة   التعةديال  ال ديةدة علة       عل  الصفحة االلكترونية لةو ارة الةد اع االسةرائيلية     2117الثالثين من شهر نيسان من العام 

ا ية لمسار ال دار  ي الضفة التربيةة حيةث ارتكة   علة  حةل مشةاكل اعتبةر  عثةرة         مسار ال دار  ي مناطق أثار  معضال  جتر

مةن جةدار    كة   2.1ن تبةين أ  االخير لممطة  جةدار العة ل العنصةري      وبحسب التعديل أمام سعي إسرائيل االستمرار  ي بناء ال دار. 

كة  اخةرل مةن     1.2للقرية  يما تمط  اسرائيل لبناء  ع ون من ال هة ال نوبية الشرقية بلدةبنائ  عل  أراضي قد ت   الع ل العنصري

 بلدةالنتهاء من بنائ  عل  أراضي سو  يع ل ال دار خال اال ل هة ال نوبية التربية. وبالم مل ع ون من ا بلدةال دار عل  اراضي 

ع ون  بلدةيت  بناءه عل  أراضي (. وت در االشارة أيضا أن ال دار الذي للبلدة% من المساحة الكلية 14اونما ) 15321ما مساحت    

م   حةال االنتهةاء مةن بنةاء ال ةدار       يأتي  ي اطار ممط  ال دار الذي تقوم اسرائيل ببنائ  ليحي  بت مع كيدومي  االستيطاني ويةت  ضة  

 (.13)انظر ال دول رق   نونية واالحااية ال انب إلسرائيلل  الحدوا ال ديدة التير قاإ
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 عزون بلدةالعنصري في تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل : 13جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنة اسرائيلية 228

 2 رابا  72

 3 مناطقة مفتوحة 111

 4 أراضي  راعية 817

 7 أش ار رعوية 91

 6 منطقة عمرانية  لسطينية 2

 المجموع 1,371

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية ات وحدة المصدر: قاعدة بيان

 

 

 

 ألسبابراضي الفلسطينية المحتلة يعوا ء بناء جدار الع ل العنصري  ي األن الهد  من وراأسرائيلي بتدعي اولة االحتالل اإلو

ة التي سو  يت  ع لها ما بين تبلغ مساحة االراضي الفلسطيني  ولكن عل  أرض الواقع  عة حماية المواطنين االسرائيليينأمنية بذري

% من المساحة الكلية للضفة 13أي ما نسبت    كل  مربع 733 )الم  االخضر(  1949جدار الع ل العنصري وخ  الهدنة للعام 

سرائيليين القاطنين  ي % من عدا المستوطنين اإل87 سرائيلية تض  أكثر منإمستوطنة  117ال  ض   باإلضا ةالتربية هذا 

تحقيق  من ال    المرحلة الثانية لما تسع  أسرائيل قد بدإن أيبدو ونحاء الضفة التربية المحتلة. أ  االسرائيلية  ي جميع المستوطنا

سرائيل باستتالل إتقوم   لت معا  الكبرل  ي الضفة التربيةراضي الفلسطينية عن ادار الع ل العنصري    بعد ع ل األبناء جخالل 

سرائيل إن أذي ت   ي  بناء المستوطنا . رير سرائيل وذلك باتباع نفا النم  الإل  إبالسكان وضمها  لةالمأهووضع المساحا  رير 

)خ  سرائيلية المحاذية للم  االخضر معا  اإل سرائيلية  ي الضفة التربية بالمدن والتلمرة تسع  ال  رب  المستوطنا  اإلهذه ا

رض من عل  األ عااة ترسيم  ليتناسب مع ما تفرض إيض وضع الم  االخضر ونها ال  تقووذلك  ي مسع  م( 1949الهدنة للعام 

ا وذلك ضمن ما تقوم ب  من خطوا  سرائيل من خالل  ال  ترسي  الحدوا الشرقية لهإجدار الع ل العنصري والذي تسع   وقائع مثل

  حااية ال انب لفرض رؤيتها وممططاتها عل  عملية السالم.أ

 

 عزون  بلدة سرائيلية على أراضيالطرق االلتفافية اإل

 

التي ت  توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية  1993أيلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفا ية' بالظهور مع مرحلة اتفاقيا  أوسلو

سرائيلية  ي واسرائيل( لإلشارة إل  الطرق التي أقامها اإلسرائيليون  ي المناطق الفلسطينية المحتلة بهد  رب  المستوطنا  اإل

كثفت اسرائيل من جهواها ل يااة ح   الطرق االلتفا ية  ي   منذ ذلك الحين  يل.الضفة التربية بعضها ببعض وتلك ااخل إسرائ

األراضي الفلسطينية المحتلة ك  ء من سياستها لفرض حقائق عل  أرض الواقع والتي  ي النهاية سو  تلثر عل  نتائج المفاوضا  

سرائيل من إتمكنت   42ياة. وخالل سنوا  االحتالل ال بما  ي ذلك إنشاء اولة  لسطينية متصلة جترا يا و قابلة للح مع الفلسطينيين 

كيلومترا من الطرق االلتفا ية لتسهيل تواةل المستوطنا  اإلسرائيلية رير القانونية  ي الضفة التربية المحتلة. وو قا  811شق 

 قد سمح للفلسطينيين باستمدام هذه الطرق اال أن  عقب اندالع االنتفاضة   لسطينيين واالسرائيليينة بين الفالتفاقيا  أوسلو الموقع

منعت سلطا  االحتالل االسرائيلي الفلسطينيين من استمدام هذه الطرق تحت ذريعة   2111أيلول من العام  31ة بتاريخ الثاني

اللتفا ية االسرائيلية  ي األراضي الفلسطينية المحتلة عملت عل  كبح تنمية 'الدواعي األمنية'. و ال دير بالذكر أن إقامة الطرق ا

  2114الممصصة للتنمية. و ي العام الم تمعا  المحلية الفلسطينية  ي الضفة التربية من خالل خلق واقع من العوائق  ي المناطق 

ل  شبكة إن الطرق االلتفا ية االسرائيلية يين مقامت اسرائيل بطرح ممط  شبكة طرق مقترحة ستعمل عل  تحويل سير الفلسطين

طرق منفصلة كليا عن الشوارع االلتفا ية االسرائيلية لتضمن التفرا اإلسرائيلي المطلق لهذه الطرق مما سو  يساعد اسرائيل  ي 

حركة والتنقل ااخل االراضي احكام سيطرتها عل  الطرق االلتفا ية االسرائيلية  ي الوقت نفس  حرمان الفلسطينيين حقه   ي حرية ال

ع ون الفلسطينية نصيبا مماثال للقرل الفلسطينية االخرل  ي بلدة نون الدولي االنساني. وكان لالفلسطينية المحتلة كما يكفل  له  القا

ليقتطع  77لشق الطريق االلتفا ي االسرائيلي رق   1989االراضي الفلسطينية المحتلة التي شهد  مصاارة أراضيها  ي العام 
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شدا  سلطا    2111ي أواخر شهر أيلول من العام من منتصفها. وعقب اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية   البلدةأراضي 

ع ون والقرل  بلدةوبدأ  بمنع المواطنين الفلسطينيين من اهالي  77االحتالل االسرائيلي من سيطرتها عل  الشارع االلتفا ي رق  

بذريعة العن  ورمي الح ارة عل  المستوطنين االسرائيليين الذين يستمدمون  77من استمدام الطريق االلتفا ي الفلسطينية الم اورة 

 هذا الشارع للدخول ال  اسرائيل وبالعكا. 

 

 عزون بلدةاعتداءات اسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات 

 

 ي يوم السابع عشر من شهر كانون الثاني من العام ة  ي الضفة التربية إلاارة المدنية اإلسرائيليلل نة التنظي  والبناء التابعة ت سلم

ذريعة البناء التير  ي منشآته  الصناعية والسكنية وذلك بوالعمل إخطارا  بوق  البناء  أهالي بلدة ع ون عائال  عداا من  2111

إبراهي  و محمد عبد اللطي  سويدانرة لكل من الممط المنشآ المستهد ة  ي المنطقة المصنفة  ج . وتعوا  المنشآ مرخص لوقوع 

 . حسين رنام

  

 من شهر تمو  الثامن عشريوم االسرائيلية  ي إلاارة المدنية لل نة التفتيش الفرعية التابعة من االحتالل اإلسرائيلي  سلطا سلمت 

بذريعة البناء التير وري لمنشآته  السكنية الف والعمل ع ون إخطارا  عسكرية تل مه  بوق  البناء بلدةعائلتين من  2112 من العام

الملقتة والموقعة  ي العام  المستهد ة ضمن المنطقة المصنفة  ج  والتي بحسب اتفاقية أوسلو الثانية المنشآ لوقوع  مرخص 

الح  اروق ةو هاني ةالح شبيطةالممطرة لكل من  المنشآ أمنيا واااريا. وتعوا  مضع للسيطرة االسرائيلية الكاملة ت  1997

 . شبيطة

 

وهدم ج ء من مداهمة المدخل التربي لبلدة ع ون ا  ب را البر قة عدا كبير من اآلليا  العسكرية و أقدم جيش االحتالل اإلسرائيلي

ار  ي المنطقة لوقوع المنش بذريعة البناء التير مرخص  تعوا ملكيت  إل  المواطن إبراهي  حسين رنام البلدةللح ر يقع  ي منشار 

تمضع للسيطرة االسرائيلية الكاملة. وال دير بالذكر ان المنشاة  تة للعام بحسب اتفاقية أوسلو الثانية الملق المصنفة  ج  والتي

اال أن سلطا  االحتالل االسرائيلية تتعمد المماطلة  ي  ذريعة البناء التير مرخص سبق وإن ت  إنذارها بوق  العمل بالمستهد ة 

االمر الذي يحول اون حصول  الواقعة ضمن المنطقة المصنفة  ج  راءا   يما يمص تراخيص البناء للمنشآ  الفلسطينية االج

  عل  التراخيص الال مة وبالتالي يكون مصيرها الهدم. المنشآ أةحاب هذه 

 

ع ون وكان منها  ي  بلدةشرق  لي  شمرونع ون من اعتداءا  المستوطنين االسرائيليين القاطنين  ي مستوطنة معا بلدةكما ل  تسل  

ش رة  يتون تعوا ملكيتها للمواطنين  311حيث قام المستوطنون بإتال   2113 من العام تشرين أولالحااي والثالثين من شهر يوم 

   التي جرل استهدا ها.  عن أرضهم 311محمد رضوان والتي ال تبعد سول وأحمد ةالح 

 

 ية الحواجز العسكرية االسرائيل

 

سرائيلية من اجراءا  الحصار   شدا  السلطا  اإل2111انية  ي شهر أيلول من العام اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثعقب 

الذي يصلها  ل الفلسطينيةخل القراسرائيلية بإرالق مدقامت قوا  االحتالل اإل واالرالق ت اه المدن والقرل الفلسطينية حيث

إل  الفلسطينية  لاالمر الذي اضطر أهالي القر تلك التي يستمدمها المستوطنون اإلسرائيليون أيضا(وخصوةا ) ةارع الرئيسيوبالش

. كما قامت سلطا  االحتالل االسرائيلية اه مسا ا  طويلة وذلك  ي محاولة منه  إلي اا بديل للمروج من أو الدخول ال  قر السير

. وكان هذا ةاالسرائيلي ةارع االلتفا يوق أسفل الشانفأمن خالل حفر عضها البعض بوذلك للتواةل مع الفلسطينية  لقرللل ائبإي اا بد

من قبل اإلسرائيليين وال يش والذي هو ج ء من سياسة الع ل التي تنته ها  ةارع االلتفا يوضمن االستمدام المطلق للشاالجراء قد 

وتضمنت بناء  2114د أعلنت عنها  ي شهر تشرين اول من العام الحكومة االسرائيلية  ي االراضي الفلسطينية المحتلة والتي كانت ق

ير متواةلة شبكة من الطرق البديلة للفلسطينيين  ي الضفة التربية مو عة بطريقة من شأنها أن تفصل الضفة التربية إل  معا ل ر

 البلدا ع ون احدل  بلدةوكانت المطلق.  االحتفاظ بالشوارع االلتفا ية االسرائيلية لالستمدام االسرائيلي  جترا يا  ي نفا الوقت

انية  ي شهر أيلول من العام عقب اندالع االنتفاضة الفلسطينية الث قبل سلطا  االحتالل االسرائيلية  الفلسطينية التي ت  استهدا ها من

يين القاطنين  ي ع ون . مانعة الفلسطين77التحك  عل  الطريق االلتفا ي رق  شدا  السلطا  االسرائيلية من اجراءا    2111

حيث من كان يمال  ويسلك هذا الطريق كان يتعرض العتداءا  عنيفة من  استمدام هذا الطريق والقرل الفلسطينية الم اورة من 

اتفاقية أوسلو الثانية الملقتة والموقعة  ي الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام  وبناءا عل  المستوطنين مثل رميه  بالح ارة.

ولكن عقب بدء االنتفاضة  ن باستعمال هذه الطرق االلتفا ية وإسرائيل  ان  يسمح للفلسطينييبين السلطة الوطنية الفلسطينية  1997
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من استمدام تللك الطرق تحت  ن ان سلطا  االحتالل االسرائيلي منعت الفلسطينيي  2111الثالثين من شهر أيلول عام  الثانية  ي

اقامة الطرق االلتفا ية ساه   ي الحد من تطور الم تمعا  الفلسطينية  ي الضفة  نأ  . ومن ال دير بالذكر منيةالدواعي اال” ذريعة  

 التربية عن طريق خلق عوائق  ي المناطق المحداة للتنمية الفلسطينية. 

 

 

 عزون الفلسطينية بلدةالتي صدرت بحق اراضي  االوامر العسكرية االسرائيلية

 

  ويصاار ما  2117/    ةدر بتاريخ السااس عشر من شهر شباط  من العام 12/17االسرائيلي رق  االمر العسكري

 ع ون وكفر الق  لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  بلدةاونما من أراضي  24.2مساحت  

   ويصاار ما مساحت   2117/    ةدر بتاريخ السااس من شهر شباط  من العام 17/19االمر العسكري االسرائيلي رق

 ع ون وجيوس لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  بلدةاونما من أراضي  79.2

   2112/    ةدر بتاريخ الماما والعشرين من شهر كانون أول من العام 17/12االمر العسكري االسرائيلي رق 

 اء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة. ع ون وكفر الق  وح ة لترض بن اونما من أراضي 279ما مساحت  ويصاار 

   (  ةدر بتاريخ الماما عشر من شهر شباط من العام 2/  )تعديل حدوا رق  17/12االمر العسكري االسرائيلي رق

اونما من أراضي ع ون وكفر الق  لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  42.2ويصاار ما مساحت   2117

 قطع من جدار الع ل العنصري المنوي اقامت  عل  اراضي القريتين.وجاء هذا االمر لتعديل م

   ويصاار ما  2112/   ةدر بتاريخ السااس والعشرين من شهر أيلول من العام 32/12االمر العسكري االسرائيلي رق

 اونما من أراضي ع ون وحبلة ورأس عطية لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  449مساحت  

 ويصاار ما مساحت   2112/   ةدر بتاريخ الماما من شهر شباط من العام  37/12العسكري االسرائيلي رق   االمر

 اونما من أراضي ع ون وجيوس وقلقيلية لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  721

   ويصاار ما  2112لعام /   ةدر بتاريخ الثامن من شهر تشرين الثاني من ا43/12االمر العسكري االسرائيلي رق

 اونما من أراضي ع ون وحبلة وقلقيلية لترض بناء جدار الع ل العنصري  ي المنطقة.  239.7مساحت  

   ويصاار ما  2117/   ةدر بتاريخ السااس من شهر تشرين اب من العام 27/17االمر العسكري االسرائيلي رق

 جدار الع ل العنصري  ي المنطقة. اونما من أراضي ع ون وكفر ثلث لترض بناء  224مساحت  

   (  ةدر بتاريخ السااس والعشرين من شهر ايلول من العام 2/  )تعديل حدوا رق  41/12االمر العسكري االسرائيلي رق

اونما من أراضي ع ون وحبلة وكفر ثلث. وجاء هذا االمر العسكري لتعديل مقاطع  894.7ويصاار ما مساحت   2112

 صري عل  راضي القرل السابقة الذكر. من جدار الع ل العن

   17.4ويصاار ما مساحت   1997/   ةدر بتاريخ االول من شهر شباط من العام 97/21االمر العسكري االسرائيلي رق 

 ألجل اقامة معسكر اسرائيلي.   ية اونما من أراضي ع ون ومدينة قلقيلية  ألرراض عسكر

 

 

 الوضع الجيوسياسي في قرية عسلة

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1997وع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    بةةالرج

% مةن  7.7اونمةا )  217الفلسطينية وإسرائيل  تة  تقسةي  أراضةي قريةة عسةلة إلة  منةاطق )ب( و)ج(  حيةث تة  تصةني  مةا مسةاحت              

المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و     مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي 

تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية وتشكل معظ  المناطق الفلسطينية المأهولة من البلديا  والقرل وبعةض المميمةا .   

اونمةا   25229رك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما ت  تصني  ما مساحت  يتم ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية عسلة 

ج(  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و إااريةا       ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق92.7)

 بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن ال ةدير       حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال      

بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق  ج   ي قرية عسلة هي أراض  راعية ومناطق مفتوحة باإلضا ة إل  األراضةي  

 (.14)انظر ال دول رق   االسرائيلية المصاارة لألرراض االستيطانية
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 1995: تصنيف األراضي في قرية عسلة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 14ل جدو                         

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 2.5 712 مناطق ب

 97.5 7,669 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 7,886 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –معلومات الجغرافية نظم الالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 

 قرية عسلة في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي ال

 

سةرائيلية  منهةا بنةاء المسةتوطنا  اإل   لصةالح االرةراض االسةتيطانية الممتلفةة      حصةتها مةن المصةاارا  اإلسةرائيلية      نالت قرية عسةلة 

 صاارا  اإلسرائيلية ألراضي قرية عسلة  يما يلي تفصيل للموبناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي القرية. 

 

وال ةدير  ة الفي  مناشي  اإلسرائيلية. من أجل إقامة مستوطن %( من أراضي قرية عسلة4.7اونما ) 131 ةاار  إسرائيل ما مساحت 

علة  أراضةي    ة   يما تقوم األجة اء األخةرل مةن المسةتوطن    عسلةعل  أراضي قرية  ق  ت  إقامت   ةهذه المستوطنج ء من بالذكر أن 

وتعتبةر مسةتوطنة    كل من قرل رأس الطيرة وعرب الرماضين ال نوبي وعرب أبو  راة والنبي إلياس وع بةة األشةقر ووااي الرشةا.   

وكبةر    أوال االسةتراتي ي  كبرل إلسرائيل بسبب موقعها ال ترا يالهمية الفي  مناشي  اإلسرائيلية من المستوطنا  اإلسرائيلية ذا  األ

كمةةا أن  .أيضةةا ذ انهةةا تعتبةةر أكبةةر المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية  ةةي محا ظةةة قلقيليةةة مةةن حيةةث المسةةاحة والسةةكان    إي تحتلهةةا المسةةاحة التةة

المستوطنا  اإلسرائيلية المكونة للت مع االستيطاني اإلسرائيلي  ارئيل كيدومي   الةذي  مستوطنة الفي  مناشي  تتبع  من حيث موقعها  

إل  حدواها من خةالل بنةاء جةدار العة ل العنصةري  ةي أراضةي الضةفة         ر قانوني وأحااي ال انب بشكل ريتسع  إسرائيل إل  ضم  

 التربية. 

 

 'األولوية الوطنية' سرائيلية ذاتاإل  المستوطنات

  

عل  خريطة جديدة ت  طرحها من قبل  اإلسرائيليةااق م لا الو راء   2119 ي الثاني عشر من شهر كانون أول من العام 

ضا ية لعشرا  إسرائيل وتقرر منح اعتمااا  إسرائيلي بنيامين نتنياهو للمناطق ذا  األولوية الوطنية  ي  راء اإلرئيا الو

 111منها   مليار شيكل 2راضي الفلسطينية المحتلة. وتبلغ المي انية اإلجمالية لهذا الممط  حوالي سرائيلية  ي األالمستوطنا  اإل

مستوطنة  91راضي الفلسطينية المحتلة. و قد شملت المريطة سرائيلية  ي األ ي المستوطنا  اإل مليون شيكل للمستوطنين القاطنين

ل  إسرائيلية ن   ي الوقت الذي تسع   ي  الحكومة اإلأ. وال دير بالذكر  ألفي  مناشي منها مستوطنة   سرائيلية  ي الضفة التربيةإ

راضي الفلسطينية المحتلة و باألخص  ي المستوطنا  الواقعة  ي منطقة ية  ي األسرائيلتع ي  البناء االستيطاني  ي المستوطنا  اإل

الع ل الشرقية وتحويلها إل  منطقة جذب استثماري من خالل تو ير احتياجا  المنطقة الال مة وتحقيقا ل ذب الم يد من المهاجرين 

سرائيلية  إنها ال تتوان  التربية وتلك  ي منطقة الممرا  اإلسرائيلية  ي منطقة الع ل والمستوطنا  اإل  اليهوا للعيش والعمل  يها

راضي المحتلة ومنطقة عن ته ير  لسطيني المنطقة وتت اهل معيقا  التنمية والتطوير والبناء التي تفرضها عل  الفلسطينيين  ي األ

ل  اياره  إ 1927سرائيلية  ي العام اإل الع ل الشرقية كما وتت اهل قضية عواة الالجئين الفلسطينيين الذين ن حوا جراء الحرب

  الفلسطينية وتر ض االقرار بحقه  بالعواة و تستمر بالتالعب بديموررا ية المنطقة لصالح مطامعها االستعمارية. 
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 عسلة قرية مخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 

الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  لفصةل األحاايةة ال انةب   بتنفيذ سياسة ا 2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

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

 المةدن  و القةرل  بةين  قليمةي اإل للتكامةل  مقوضةة  كانتونةا (    جيةوب )جيتوهةا    إل  الفلسطينية وعا لة الت معا  خصوبة  ال راعية

و ةي محاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةار        . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

 أقدمت إسرائيل عل  إجةراء   متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدوليةجدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

تلتة م بتفكيةك مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةررين منة          تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         

خر تعديل ما أعلن عن   ي الثالثين من آ. وكان 2114تمو  عام  9بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثةار  معضةال  جترا يةة لمسةار ال ةدار       2117شهر نيسان من العام 

وبحسةب آخةر تعةديل     ي الضفة التربية حيث ارتك   عل  حل مشاكل اعتبر  عثرة أمام سعي إسرائيل االستمرار  ي بنةاء ال ةدار.   

بنائة  علة    مةن الممطة     ك  من جدار العة ل العنصةري   4.8ن تبين أة  لمسار جدار الع ل العنصري  ي األراضي الفلسطينية المحتل

ة الشرقية للقرية. و ي حال تنفيذ ممط  الع ل اإلسرائيلي عل  أراضي قرية عسةلة  سةو  يعة ل     هالوذلك من  عسلة يةرأراضي ق

ألراضةةي ال راعيةةة والمنةةاطق % مةةن المسةةاحة الكليةةة للقريةةة وتشةةمل ا 79.2اونمةةا مةةن أراضةةي القريةةة   15722ال ةةدار مةةا مسةةاحت  

المفتوحة التي تعتبر المتنفا الوحيد ألهالي القرية للبناء والتوسع  ي المسةتقبل هةذا باإلضةا ة الة  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية. وال ةدير        

وذلةك   بالذكر أن إسرائيل تسع  للسيطرة عل  أكبر مساحة ممكنة  من األراضي الفلسطينية من خالل ممط  جدار العة ل العنصةري  

 ي محاولة منها لضمان توسيع رقعة المستوطنا  اإلسرائيلية حت  بعد ضةمها إلة  حةدواها ال ديةدة التيةر قانونيةة واالحاايةة ال انةب         

 (.15)انظر ال دول رق  

 

 عسلة: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية 15جدول رقم 

 دالعد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 رابا  241

 2 مناطق مفتوحة 723

 3 مناطق  راعية 771

 4 مستوطنا  اسرائيلية 131

 7 منطقة جدار 77

 6 منطقة عمرانية  لسطينية 1

 المجموع 1,277

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

 

 

 الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في قرية عسلة

 

ول  يكن حت    راضي الفلسطينية المحتلةسرائيلية إجراءا  موحدة ل يش االحتالل اإلسرائيلي  ي األالحواج  العسكرية اإل تعتبر

سرائيلي من عدا حواج  التفتيش إل  حت  ر ع جيش االحتالل اإل   2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي شهر أيلول من العام 

قيوا المفروضة عل  الشعب الفلسطيني  ي محاولته  عبور هذه الحواج . عالوة عل  ذلك  تشهد مستويا  رير مسبوقة إل  جانب ال

بحق المواطنين الفلسطينيين من جميع  وقائع من التنكيل واالنتهاكا  القاسية التي يمارسها ال نوا اإلسرائيليونالحواج  العسكرية 

لطبيين والموظفين والتي تنطوي عل  الضرب واإلهانة و ت ريد المالبا الطالب والمعلمين والمرض  والعاملين ا  شرائح الم تمع

إن تداعيا  كما والح   لساعا  طويلة تحت أشعة الشما الحارقة أو  ي الطقا البارا قبل السماح له  بعبور نقاط التفتيش. 

مر الذي يتسبب بقطع  تمع الفلسطيني  األالمتمرك ين عند حواج  التفتيش تلثر سلبيا عل  الم يسرائيلممارسا  جنوا االحتالل اإل

وارتفاع معدال  البطالة  وتعطيل حركة الحياة اليومية واله رة الداخلية.   العالقا  االجتماعية  والفصل االقتصااي بين المناطق

سرائيلي االحتالل اإليمنع جنوا حيث   الطواق  الطبية الفلسطينية ضد اإلسرائيلي ت او   تصر ا  جنوا االحتالل  عالوة عل  ذلك
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سرائيلية بما  ي ذلك حاال  الطوارئ. كما يقوم ال نوا طباء والمرض   ي أرلب االحيان من عبور حواج  التفتيش اإلاأل

اإلسرائيليون المتمرك ون عند نقاط التفتيش بفرض قيوا  منية عل  حركة عبور المواطنين الفلسطينيين عل  العديد من نقاط التفتيش 

ح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتيش  ي  ترة  منية معينة  ي الصباح و المساء االمر الذي يتسبب  ي الكثير من العناء بحيث يسم

 للفلسطينيين. 

 

ن  وعقب االنتهاء إ   خرلوال تمتل  معاناة قرية عسلة عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األ

سرائيلية بوابة  راعية واحدة عل  ال هة التربية من قرية عسلة أقامت سلطا  االحتالل اإل  ر عل  أراضي قرية عسلةمن بناء ال دا

راضي ال راعية التي عملية الدخول والمروج من األعل     ويسيطريتحك  بها جيش االحتالل اإلسرائيلي  وعل  مسار ال دار

استصدار تصاريح خاةة     هذه االراضي يقتصر عل  الم ارعين القاارين عللإأةبحت مع ولة خل  ال دار. وأةبح الدخول 

 إثبا  عل  القاارين للم ارعين   ق  سرائيلية. وكانت التصاريح تصدراارة المدنية اإلمن اإل (وموسمية ) ي موس  قط  ال يتون

التي تندرج   السن منه  يكونون من كبار وعااة   ئيلية(المدنية اإلسرا لدل الدوائر اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلاارة لألراضي ملكيته 

 أو العاملة األيدي تشمل ال سرائيلية العقارية. كما أن التصاريح التي تصدر عن االاارة المدنية اإل الملكية ةكوا  ي أسماؤه 

ين وأةحاب االراضي  ي قرية الم ارعين الفلسطينيوت در االشارة إل  أن  يتعرض  .المعدا  الال مة والكاملة لفالحة األرض

ل  أراضيه  إتحول اون السماح له  من الوةول سرائيلية والتي كانت جراءا  عقابية من قبل سلطا  االحتالل اإلإل  إعسلة 

عندما أقدم جيش االحتالل اإلسرائيلي عل  إرالق البوابة  2113خرها  ي موس  قط  ال يتون  ي العام آكان   ال راعية المع ولة

راضي وأةحاب األ الم ارعين( ومنعت 1231البوابة رق  )  راعية الوحيدة المقامة عل  طول ال دار العنصري  ي قرية عسلةال 

 . لفترة طويلة  األمر الذي كبد اهالي القرية والقرل الم اورة خسائر  ي القطاع ال راعي الفلسطينيين من الدخول

 

 قرية عسلةاألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 

 

التنصل من مسلولياتها كقوة محتلة لألراضي الفلسطينية و ذلك من خالل محاوالتها و تكرارا سرائيل مرارا إلقد حاولت 

 لشرعن وامر العسكرية ل  األإسرائيل إل أ  لذا   ااري  ي االراضي الفلسطينية المحتلةإالمتكررة لتبرير وجواها ك س  

حيث انتهكت القوانين الدولية واالنسانية و القرارا  الصاارة عن م لا االمن “ منيةالدواعي األ ”تحت ذريعة انتهاكاتها وذلك 

حكام أل  إوامر العسكرية والتي هد ت األمئا  سرائيل بإةدار إالدولي. وخالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية قامت 

والقواعد الطرق االلتفا ية قامة إسرائيلية ووسيع المستوطنا  اإلبناء وتمن راضي الفلسطينية  ي القرية بدأ سيطرتها عل  األ

 يما يلي تلميص لألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصاارة الع ل العنصري. جدار ناء بل  إوةوال العسكرية والبلر االستيطانية و

 بحق أراضي قرية عسلة والتي تو ر  كاالتي 

 

   ويصاار ما  2112ةدر بتاريخ السااس والعشرين من شهر أيلول من العام /   32/12األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 اونما من أراضي قرل ع ون وعسلة وحبلة ورأس عطية لترض بناء جدار الع ل العنصري.  449مساحت  

   ويصاار ما  2112/   ةدر بتاريخ السااس والعشرين من شهر أيلول من العام 41/12األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 اونما من أراضي قرل ع ون وعسلة وحبلة وكفر ثلث لترض بناء جدار الع ل العنصري.  894.7احت  مس

 224ويصاار ما مساحت   2117/   ةدر بتاريخ السااس من شهر آب من العام 27/17ي رق  لاألمر العسكري اإلسرائي 

 اونما من أراض قرل ع ون وعسلة وكفر ثلث لترض بناء جدار الع ل العنصري. 

 

 

 الوضع الجيوسياسي في قرية عزبة الطبيب

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1997بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% 4.1اونمةا )  117الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية ع بة الطبيب إل  مناطق )ب( و)ج(  حيث ت  تصةني  مةا مسةاحت     

من مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية 

و تبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرل وبعةةض        

 . ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية ع بةة الطبيةب  يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تة  تصةني  مةا           المميما
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ج(  وهةةي المنةةاطق التةةي تقةةع تحةةت السةةيطرة الكاملةةة للحكومةةة ) % مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق97.9اونمةةا ) 2439مسةةاحت  

بناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة          اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيث يمنع ال

اإلسةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أيضةةا أن معظةة  األراضةةي الواقعةةة  ةةي منةةاطق  ج   ةةي قريةةة ع بةةة الطبيةةب هةةي أراض  راعيةةة     

 (.16ستيطانية. )انظر ال دول رق  ومناطق مفتوحة ورابا  باإلضا ة إل  األراضي المصاارة لألرراض اال

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية عزبة الطبيب اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 16جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 4.1 115 مناطق ب

 95.9 7439 مناطق ج

 1 1 يعيةمحمية طب

 111 7544 المساحة الكلية

 7113أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في قرية عزبة الطبيب  

 

 مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قرية عزبة الطبيب 

 

الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  سياسة الفصةل األحاايةة ال انةب    بتنفيذ 2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي بدأ 

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

 المةدن  و القةرل  بةين  اإلقليمةي  كامةل للت مقوضةة  كانتونةا (    جيةوب )جيتوهةا    إل  الفلسطينية وعا لة الت معا  خصوبة  ال راعية

و ةي محاولةة إلضةفاء شةرعية علة  مسةار        . اإلسةرائيلية  المسةتوطنا   وضةامة لتالبيةة   الطبيعيةة  المةوارا  علة   ومسيطرة   الفلسطينية

ل  إجةراء  أقدمت إسرائيل ع متمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية5جدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

تلتة م بتفكيةك مةا تة  بنةاءه وتعةويض المتضةررين منة          تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية علة  مسةار ال ةدار  ةي الضةفة التربيةة بةدال مةن         

. وكان أخر تعديل ما أعلن عن   ي الثالثين من 2114تمو  عام  9بحسب ما جاء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثةار  معضةال  جترا يةة لمسةار ال ةدار       2117العام  شهر نيسان من

  ي الضفة التربية حيث ارتك   عل  حل مشاكل اعتبر  عثرة أمام سعي إسرائيل االستمرار  ي بناء ال دار. 

 

أظهةر  أن ال ةدار سةو      2112ي شةهر ح يةران مةن العةام     وكانت المارطة االول  التي ةدر  عن جيش االحةتالل االسةرائيلي  ة   

يقتطع ال  ء الشمالي التربي من قرية ع بة الطبيةب لتصةبح ااخةل منطقةة العة ل االسةرائيلية التةي تملقهةا اسةرائيل مةن خةالل بنائهةا             

 ةان قريةة ع بةة      2112عام سار ال دار الصاار  ي المن شمالها ال  جنوبها. وبحسب م  عل  أراضي الضفة التربية المحتلةلل دار 

 اونما من أراضيها.  711الطبيب كانت ستشهد خسارة ما يقارب 

نشر موقع جيش االحتالل االسرائيلي االلكتروني خارطة جديةدة لمسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي         2113ذار من العام آو ي شهر 

وشملت التعديال  الت معةا  الفلسةطينية الم ةاورة مثةل مدينةة      الضفة التربية المحتلة أظهر   يها تعديال  جديدة عل  مسار ال دار. 

قلقيلية وقرل عرب أبو  راة وحبلة ورأس عطية وقرية النبي الياس اال ان قرية ع بة الطبيب ل  تكةن ضةمن التعةديل الصةاار وبقيةت      

ن سةلطا  االحةتالل االسةرائيلي قةد بةدأ       ال هة الشمالية التربية من القرية مهداة بالمصاارة والع ل بفعل ال ةدار. وال ةدير بالةذكر أ   

وكانت ال را ا  االسرائيلية قد جر ةت االراضةي ال راعيةة التابعةة للقريةة       2113العمل عل  ال دار  ي تلك المنطقة  ي أواخر العام 

ة للقرية والتي تعتبر االمر الذي تسبب  ي ع ل ج ء من االراضي ال راعية التابع  ية التربية  ي سبيل اقامة ال دارمن ال هة الشمال

مصدر ر ق ألهالي القرية الذين يعتمدون علة  ال راعةة والفالحةة وتربيةة المواشةي  ةي حيةاته  اليوميةة. وكةان الهةد  الرئيسةي مةن             

هةو ربة  المسةتوطنا  االسةرائيلية المحيطةة بعضةها بةبعض         2113وراء التعديال  االسرائيلية عل  مسار ال ةدار الصةاار  ةي العةام     

المةرائ    تراث ال  ما قةد ينةتج عةن هةذه التعةديال  مةن اثةار سةلبية وكارثيةة علة  الت معةا  الفلسةطينية وقاطنيهةا.  وبحسةب              اون االك
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تعة ل مةا مسةاحت  مةا       لة  أراضةي قريةة ع بةة الطبيةب وعلية       كة  مةن ال ةدار ع    2 قد كان من المقرر بنةاء    2113االسرائيلية للعام 

 % من المساحة الكلية للقرية(. 19.2) اونما من أراضي القرية 711يقارب ال 

أةةةدر جةةيش االحةةتالل االسةةرائيلي عةةدة تعةةديال  علةة  مسةةار جةةدار العةة ل العنصةةري     2112و 2117  وخةةالل االعةةوام التةةي تلةةت 

تقدم بها اال أن أي من هذه التعديال  ل  تشمل قرية ع بة الطبيب بالرر  من االحت اجا  التي   رائيلي  ي الضفة التربية المحتلةاالس

اهالي القرية والقرل الم اورة لالعتراض عل  الوضع الصعب الةذي يتسةبب  ال ةدار علة  أهةالي القريةة. كمةا جةاء  هةذه التعةديال            

 لتصب  ي مصلحة المستوطنا  االسرائيلية وكيفية ضمان ضمها للحدوا ال ديدة التي ترسمها اسرائيل من خالل بنائها لل دار. 

أةةدر جةيش االحةتالل      (2117دار  ي شهر نيسةان مةن العةام    )وقبل شهر من اةدار تعديل اخر لل  2117م ذار من العاآو ي شهر 

/  الذي ينص عل  اجراء تعديل عل  مقطع ال دار القائ   ي كل من قرل جيوس 17/19االسرائيلي االمر العسكري االسرائيلي رق  

سةو  تسةترجع قريةة      وبحسةب االمةر العسةكري االسةرائيلي     ائيلية حيةث وع بة الطبيب والنبي الياس بات ةاه مسةتوطنة  و ةين االسةر    

فعةل5  ةي شةهر شةباط مةن العةام       اونمةا. وبال  711ع بة الطبيب جميع أراضيها ال راعية التي ت  ع لها بفعل ال دار والبالتة قرابةة ال  

ة حيةث تة  ت رية  الم يةد مةن االراضةي       استأنفت جرا ا  االحتالل االسرائيلي عملها عل  أراضي القريةة والقةرل الم ةاور     2119

/ . 17/19الفلسطينية التابعة للقرية والقرل الم اورة وذلك لتعديل مسار جدار الع ل العنصري بحسب االمر العسكري االسةرائيلي  

 وتظهر خريطة ال دار اليوم بأن جميع أراضي قرية ع بة الطبيب اةبحت خارج ممط  الع ل االسرائيلي.  

 

 افية االسرائيلية على أراضي قرية عزبة الطبيب  الطرق االلتف

 

)التي ت  توقيعها بين منظمة التحرير الفلسطينية  1993أيلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفا ية' بالظهور مع مرحلة اتفاقيا  أوسلو

المستوطنا  اإلسرائيلية  ي  واسرائيل( لإلشارة إل  الطرق التي أقامها اإلسرائيليون  ي المناطق الفلسطينية المحتلة بهد  رب 

كثفت اسرائيل من جهواها ل يااة ح   الطرق االلتفا ية  ي   منذ ذلك الحين  لك ااخل إسرائيل.الضفة التربية بعضها ببعض و ت

األراضي الفلسطينية المحتلة ك  ء من سياستها لفرض حقائق عل  أرض الواقع و التي  ي النهاية سو  تلثر عل  نتائج 

  42اة. و خالل سنوا  االحتالل ال   مع الفلسطينيين  بما  ي ذلك إنشاء اولة  لسطينية متصلة جترا يا و قابلة للحيالمفاوضا

كيلومترا من الطرق االلتفا ية لتسهيل تواةل المستوطنا  اإلسرائيلية رير القانونية  ي الضفة التربية  811تمكنت اسرائيل من شق 

لو الموقعة بين الفلسطينيين واالسرائيليين5  قد سمح للفلسطينيين باستمدام هذه الطرق اال أن  عقب اندالع المحتلة. وو قا التفاقيا  أوس

منعت سلطا  االحتالل االسرائيلي الفلسطينيين من استمدام هذه الطرق تحت   2111العام  أيلول من 31االنتفاضة الثانية بتاريخ 

ر أن إقامة الطرق االلتفا ية االسرائيلية  ي األراضي الفلسطينية المحتلة عملت عل  كبح ذريعة 'الدواعي األمنية'. و ال دير بالذك

الممصصة للتنمية. و ي العام تنمية الم تمعا  المحلية الفلسطينية  ي الضفة التربية من خالل خلق واقع من العوائق  ي المناطق 

تحويل سير الفلسطينيين من الطرق االلتفا ية االسرائيلية ال  قامت اسرائيل بطرح ممط  شبكة طرق مقترحة ستعمل عل    2114

شبكة طرق منفصلة كليا عن الشوارع االلتفا ية االسرائيلية لتضمن التفرا اإلسرائيلي المطلق لهذه الطرق مما سو  يساعد اسرائيل 

ين حقه   ي حرية الحركة والتنقل ااخل  ي احكام سيطرتها عل  الطرق االلتفا ية االسرائيلية  ي الوقت نفس  حرمان الفلسطيني

االراضي الفلسطينية المحتلة كما يكفل  له  القانون الدولي االنساني. وكان لقرية ع بة الطبيب الفلسطينية نصيبا مماثال للقرل 

لتفا ي االسرائيلي لشق الطريق اال 1989الفلسطينية االخرل  ي االراضي الفلسطينية المحتلة التي شهد  مصاارة أراضيها  ي العام 

  2111ي أواخر شهر أيلول من العام ليقتطع أراضي القرية من منتصفها. وعقب اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية   77رق  

وبدأ  بمنع المواطنين الفلسطينيين من اهالي قرية  77شدا  سلطا  االحتالل االسرائيلي من سيطرتها عل  الشارع االلتفا ي رق  

بذريعة العن  ورمي الح ارة عل  المستوطنين  77طبيب والقرل الفلسطينية الم اورة من استمدام الطريق االلتفا ي ع بة ال

 االسرائيليين الذين يستمدمون هذا الشارع للدخول ال  اسرائيل وبالعكا. 

 

 اعتداءات اسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات قرية عزبة الطبيب

 

وخارطة  731أةدر  سلطا  االحتالل االسرائيلي أمرال عسكريال  يحمل رق    2117ن الثاني من العام شهر كانو  ي الثالث من

( ويقضي بوجوا ممط  لشق شارع استيطاني اسرائيلي جديد يصل إل  مستوطنة ألفي  مناشي  ويمر عبر المنطقة 2/927رق  )

كتابا رسميا من    ة ال  االمر العسكري االسرائيلي بة الطبيب باإلضاالعمرانية التابعة لقرية ع بة الطبيب. كما تسل  أهالي قرية ع
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 اإلاارة المدنية االسرائيلية   ي مستوطنة كيدومي  يشير إل  أن المنا ل القائمة  ي القرية هي رير قانونية وان  يمكن لسكانها 

لمدنية االسرائيلية اةدار ممط  هيكلي للقرية بذريعة االنتقال إل  قرية ع ون الم اورة. كما يشير الكتاب أيضا ال  ر ض االاارة ا

أن  المنطقة العمرانية التابعة للقرية هي رير قانونية وكانت قد اقيمت بشكل رير قانوني وممال  للقوانين واألنظمة اإلسرائيلية . 

صول عل  ممط  هيكلي للقرية وذلك  ي وال دير بالذكر أن أهالي قرية ع بة الطبيب كانوا قد تقدموا  ي بداية التسعينا  بطلب الح

محاولة منه  لحماية منا له  من خطر الهدم الذي كاا أن يطال به   ي منتص  ثمانينا  القرن الماضي   اال أن سلطا  االحتالل 

أن  ال  االسرائيلي را  بالر ض بذريعة عدم اكتمال األوراق المطلوبة  وأن  المقترح الممط  رير مهني . وت در االشارة اال

 ي رؤ أهالي قرية ع بة الطبيب اليوم عل  ترمي  منا له  أو توسيعها بسبب االجراءا  االسرائيلية ضده  والتي تهداه  بالهدم.  

 

أربعة عائال   لسطينية  ي قرية ع بة الطبيب أوامر  أخطر  االاارة المدنية االسرائيلية  2118 ي الثاني من شهر شباط من العام 

والبناء لمنا لها ومنشأتها  ي القرية وذلك بذريعة البناء التير مرخص لوقوع المنا ل  ي المنطقة المصنفة  ج  والتي  بوق  العمل

. وتعوا المنا ل الممطرة بالهدم لكل من حربة شعور ومصطف  حسن طبيب وموس  1997بحسب اتفاقية اوسلو الثانية الملقتة للعام 

ر أن أةحاب المنا ل الممطرة بالهدم شرعوا باستكمال إجراءا  الترخيص الال مة عدنان طبيب وراضي يوس  طبيب. يذك

 لمنشاته  إال أنها قوبلت بالر ض القاطع من قبل سلطا  االحتالل االسرائيلية5 وبالتالي بقيت منا له  يهداها المطر. 

 

المدنية االسرائيلية بهدم بركا  راعي  لإلاارةة قامت ال را ا  االسرائيلية التابع 2118 ي الرابع عشر من شهر آذار من العام 

م111مساحت  
2  

 تعوا ملكيت  للمواطنة حربة تيايهة.  

 

سل  جيش االحتالل اإلسرائيلي الم لا القروي  ي ع بة الطبيب إخطارال يتضمن تمديد سريان مفعول  2111 ي شهر أيار من العام 

اون  من أراضي القرية وذلك بهد  إقامة سياج عا ل  1يقضي بوضع اليد عل   ( والذيT/11/17االمر العسكري االسرائيلي رق  )

. وتتذرع سلطا  االحتالل بأن مصاارة االراضي  77م يحي  بالقرية من ال هة الشمالية والمحاذية للطريق االلتفا ي رق  411بطول 

من عمليا  القاء الح ارة عل  سيارا  المستوطنين  77 ي قرية ع بة الطبيب يأتي بهد  حماية الشارع االلتفا ي االسرائيلي رق  

التي تستمدم هذا الشارع للدخول ال  اسرائيل والعواة ال  المستوطنا  االسرائيلية ااخل أراضي الضفة التربية. كما ان  و ي نفا 

  المواطن  يدان ياسر الطبيب إخطارال قامت االاارة المدنية االسرائيلية بتسلي  ي قرية ع بة الطبيب امر المصاارةاليوم من تسل  أهال

سرائيلية الكاملة5 بوق  البناء لمن ل  بذريعة البناء التير مرخص لوقوع المن ل  ي المنطقة المصنفة  ج  التي تمضع للسيطرة اال

  .1997بحسب اتفاقية أوسلو الثانية الملقتة للعام   أمنيا واااريا

 

  أقدمت جرا ا  االحتالل اإلسرائيلي بر قة قوة من جيش االحتالل االسرائيلي عل  2112 ي يوم الثاني من شهر أيار من العام 

تدمير من ل قيد اإلنشاء تعوا ملكيت  للمواطن  يدان ياسر محمد طبيب بذريعة البناء التير مرخص لوقوع المن ل  ي المنطقة 

. واتت عملية الهدم بعد 1997بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام  المصنفة  ج  والتي تمضع للسيطرة االسرائيلية الكاملة5 أمنيا واااريا

الترخيص لدل االاارة   اقل من ستة شهور من إخطار المن ل بوق  البناء والعمل  حيث شرع مالك المن ل بالعمل عل  إجراءا 

  االحتالل االسرائيلي وتعنتها باستصدار المدنية االسرائيلية إال أن ذلك ل  يحم  من خطر الهدم الذي طال من ل  بسبب مماطلة سلطا

 الترخيص الال م للمواطن طبيب والتي كان المقصوا منها تعقيد عملية الترخيص  لينتهي المطا  بهدم المن ل بالكامل. 

 

عسكريا أخطر  االاارة المدنية االسرائيلية م لا قروي ع بة الطبيب أمرا  2112 ي يوم السابع والعشرين من شهر آب من العام 

  و الذي بموجب  2117( والصاار  ي عام 318211تحت عنوان  إعطاء  رةة إضا ية لالعتراض عل  أمر هدم  ويحمل رق  )

وت   وذلك بذريعة البناء التير مرخص لوقوع م لا المدما   ي المنطقة المصنفة  ج . سيت  هدم م لا المدما  التابع للقرية

طالبال  21وهو عبارة عن طابقين ومدرسة القرية التي يدرس بها ما يقارب ال  ²م281بمساحة  2114انشاء م لا المدما   ي العام 

ويشمل أيضال العيااة الصحية التابعة لو ارة الصحة. وت در اإلشارة إل  أن االاارة المدنية االسرائيلية سبق واخطر  م لا 

  التوالي اال ان الم لا القروي التابع لقرية ع بة الطبيب تمكن عل 2117و 2112المدما  بوق  البناء والعمل مرتين  ي األعوام 

اال أن   القرية. وبالرر  من قرار المحكمةمن استصدار قرار احترا ي من المحكمة العليا اإلسرائيلية بوق  الهدم لم لا خدما  

 االاارة المدنية االسرائيلي تصر عل  المضي قدما  ي هدم م لا المدما . 
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 العسكرية االسرائيلية  الحواجز

 

عقب بناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي قرية ع بة الطبيب وقبيل ةدور االمر العسكري االسرائيلي الذي اقر تعديل عل  

شدا جيش االحتالل االسرائيلي المناق عل  أهالي    رل النبي الياس وجيوس الم اورتينمسار ال دار لصالح قرية ع بة الطبيب وق

منعت سلطا    ي بعض الحاال   حيث  رية وجعل امور الحياة عليه  أةعب ي محاولة منه  لته ير المواطنين من الق القرية

 ق  الذين    لعدا قليل من أهالي هذه القريةاالحتالل االسرائيلي استصدار تصاريح للدخول ال  االراضي المع ولة ررب ال دار اال

دل الدوائر اإلسرائيلية المعتمدة )كاإلاارة المدنية اإلسرائيلية(. ويت  عااة إةدار التصاريح قاارين عل  اثبا  ملكيته  لألراضي ل

ألةحاب األراضي )عااة كبار السن منه ( التي تندرج أسماؤه   ي ةكوا الملكية العقارية. وال دير بالذكر أن اإلاارة المدنية 

مر الذي ةعب عل  أةحاب األراضي  الحة أراضيه  ال راعية بأنفسه  اإلسرائيلية كانت تصدر التصاريح من موس  إل  آخر  األ

 .خصوةا وأن هذه التصاريح ال تشمل األيدي العاملة أو المعدا  الال مة و الكاملة لفالحة األرض

 

 

 

 

 

 

 لبلدةاالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 .(17 انظر ال دول رق ( )2112)م لا بلدي ع ون   سنوا  الماضيةالستة مشاريع خالل ة عدبتنفيذ  م لا بلدي ع ون قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل البلدة هاتنفذ التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 USAID 2111 تعليمي مشروع بناء الدور األول لمدرسة الشهيد ياسر عر ا  

 سلطة المياه 2111 بنية تحتية اء خ ان مياه وشبكة مياه مشروع بن

 سلطة المياه 2111 مياه مشروع إعااة تأهيل البئر الشمالي 

 و ارة المالية 2119 بنية تحتية نمشروع تعبيد وإعااة تأهيل طريق ع و

 ةندوق أبو ظبي للتنمية 2111 بنية تحتية ع ون كفر ثلث طريق مشروع إنارة 

 م لا بلدي ع ون 2111 خدماتي ة تأهيل وتطوير منت ه ع ونمشروع إعاا

 م لا بلدي ع ون 2111 بنية تحتية مشروع ر ع القدرة الكهربائية للبئر الشمالي 

 ةندوق تطوير وإقراض البلديا  2111 خدماتي مشروع بناء مما ن ت ارية 

 KFW 2111 بنية تحتية  خل الت مع وت ميل دتعبيد ممشروع 

 USAID, ANERA 2119 مياه  ناء خ ان مياهمشروع ب

 USAID, ANERA 2119 بنية تحتية مشروع ت ديد شبكة المياه العامة

 اإلراثة ال راعية 2117 بنية تحتية مشروع تأهيل طرق  راعية

 و ارة المالية  2118 خدماتي   شروع بناء وتشطيب م مع المدما م

 و ارة المالية 2118 تحتيةبنية  ع ون بلدة مشروع رب  الكهرباء مع 

 و ارة المالية 2111 تعليمي مشروع شراء أرض للمدرسة 

 و ارة المالية 2112 تعليمي ت هي ه و مشروع بناء قاعة وروضة

 .2112  ع ون م لا بلدي المصدر:

 



 قلقيليةمحافظة                                                                              دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 31 

  المشاريع المقترحة
 

تطةوير     تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة  حيث تة  وسكان   إل لبلدةملسسا  الم تمع المدني  ي ا   وبالتعاون معتتطلع البلدة

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد األبحةاث      بلةدة عة ون   المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي      أ كار هذه المشاريع خةالل ورشةة عمةل التقيةي  السةريع ب     

 :ركين  ي الورشةالقدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشا -التطبيقية

 

 عااة ترمي  وتأهيل مبن  جمعية البر والصالح الميرية من الداخل والمارج وت ويدها بمظلة.الحاجة إل  عمل مشروع إ .1

 شاريع وأنشطة وبرامج لتطوير الحركة النسوية والنهوض بها كمشاريع التسويق والتصنيع التذائي وريرها.الحاجة إل  م .2

 ت ويده باأللعاب الترويحية والتر يهية لألطفال.طوير المنت ه والحاجة إل  ت .3

بئر  71  وحفر ال راعية اون  من األراضي 371ك  تقريبا  واستصالح  13مشروع شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   .4

  راعي وذلك كمشروع متكامل من أجل استتالل هذه األراضي والحفاظ عليها.

 ك  تقريبا. 7 مشروع شق وتعبيد طرق ااخلية بطولالحاجة إل   .7

 ك  تقريبا. 7مشروع انشاء جدار استنااي عل  طول الوااي العابر من أراضي البلدة بطول الحاجة إل   .2

 مشروع تأهيل البئر االرتوا ي ال نوبي ليت  استتالل  بشكل كامل.الحاجة إل   .7

 ك  تقريبا وت ويدها بمحطة تنقية. 9مشروع انشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل   .8

 مشروع بناء مرك  لمدما  ال مهور.اجة إل  الح .9

 مشروع انشاء مبن  وتطوير مرك  الد اع المدني الحالي.الحاجة إل   .11

 مشروع توسيع عيااة ع ون الصحية.الحاجة إل   .11

 مشروع ترمي  وت هي  مالعب مدرسة ع ون الثانوية.الحاجة إل   .12

 .لإلناثمشروع انشاء مدرسة جديدة الحاجة إل   .13

 شروع تو ير باص طالب.مالحاجة إل   .14

 نشاء مبن  لمدرسة ع بة الطبيب األساسية الممتلطة.الحاجة إل  مشروع إ .17

 نشاء ةالة رياضية تتضمن مالعب متداخلة حيث تتو ر قطعة األرض المعدة لذلك.إ الحاجة إل  .12

  قريبا.اون  ت 111ل شبكا  ري بطول اون  من البيو  البالستيكية  وتوةي 171اعااة تأهيل  الحاجة إل  .17

 ك  تقريبا.  2تكمال شبكة المياه العامة وتتيير األنابيب البالستيكية بأخرل معدنية وذلك بطول الحاجة إل  اس .18

 كوب. 7تمديد شبكا  ري  راعية وت ويد الم ارعين بتنكا  بالستيكية سعة  الحاجة إل  .19

 مشروع تركيب خاليا شمسية  ي المناطق النائية.الحاجة إل   .21

 األسمدة العضوية. ال نتاحشروع انشاء مصنع كمبوست نموذجي مالحاجة إل   .21

أو اواجن جماعية لتشتيل األيدي العاملة حدائق من لية  وم ارع أرنام  كإنشاءشاريع تنموية ةتيره الحاجة إل  م .22

 وريرها.

 مشروع انشاء مصنع ألبان وم رعة أبقار خاةة ب .الحاجة إل   .23

 .للبلدةكلي مشروع توسيع الممط  الهيالحاجة إل   .24

 



 قلقيليةمحافظة                                                                              دراسة التجمعات السكانية                                                               

 

 31 

 للبلدةاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

  األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة مةن وجهةة نظةر       18والمدماتية. ويبين ال دول رقة   من نقص كبير  ي البنية التحتية  البلدةتعاني 

 .الم لا البلدي

 

 

 البلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 18جدول 

 القطاع الرقم
حاجة ب

 ماسة
 بحاجة

ليسع 

 أولوية
 مالحظات

  البنية التحتيةاحتياجات 

 ك  37.8^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  4   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  4.4   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  1.4   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 آل عدوان ال نوبيبئر    * ل ينابيع أو آبار جو يةترمي / إعااة تأهي 5

متر مكعب 271   * بناء خ ان مياه 6
 

 ك  32   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 ك  11   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 111   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   لصلبةمكب ةحي للنفايا  ا 11

  الصحيةاالحتياجات 

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

  التعليميةاالحتياجات 

 بناء مدارس جديدة 1
* 

للذكور  مدرسة لإلناث  مدرسة  مدرستين أساسيتين  

 أساسية ممتلطة

 إعااة تأهيل مدارس موجواة 2
* 

  ي ع ون واالعدااية لإلناثالمدرسة الثانوية للذكور  -  

 مدرسة عسلة الممتلطة -

 ممتبرا  علمية وممتبرا  حاسوب   * ت هي ا  تعليمية 3

  االحتياجات الزراعية

 اون  377   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 71   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 27   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 471   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 11و اون  111   * إنشاء بيو  بالستيكية 2

 بيو  بالستيكية 4و اون  71   * إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لح  بذور 8

    * نباتا  ومواا  راعية 9

 .2112  ع ون م لا بلديالمصدر:        

  راعية.ك  طرق  8ك  طرق ااخلية   9.7ك  طرق رئيسية   18.3^       
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 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

 2112  ع ون م لا بلدي. 

   تحليةل اسةتمداما      وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة

  لسطين. -بدقة عالية نص  متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

  لسطين بيت لح  . المياه والبيئةقس  أبحاث  (  قاعدة بيانا 2013)أريج( ) القدس -التطبيقيةمعهد األبحاث  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

   2111)   المةةدارس  قاعةةدة بيانةةاقلقيليةةةمحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -قلقيلية. (2111-2119) قلقيلية   

 

  


