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 شكر وعرفان

 
لتعاون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية ل 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

  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. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    محا ظة قلقيليةعن الت معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة 

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

"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 )

 

 ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وويهةةد  المشةةروع 

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

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

 .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          محا ظةة قلقيليةة  يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 عتمةعزون قرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  2...وعل  بعد   قلقيليةمدينة  جنوب   وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   عتمةع ون قرية 

 ومن الترب  (سلفيت)محا ظة  ال اويةومن ال نوب   (سلفيتمسحة )محا ظة الشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  القرية

أنظر المريطة رق  ( )2113أريج   - نظ  المعلوما  ال ترا ية )وحدة ع بة سلمانو بيت أمينومن الشمال   م .144أراضي عام 

1(. 

 

 عتمةعزون قرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل     2...2 يهةا حةوالي    سطح البحر  ويبلغ المعةدل السةنوي لطمطةار     وق مترا .14عل  ارتفاع  عتمةع ون قرية تقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %22ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    14ارجا  الحرارة  يصل إل  

2113 .) 

 

سةةلطة الوطنيةةة لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةني  حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب ال   

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.
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  2يتكون الم لا الحةالي مةن   وم   1442م عا عتمةع ون  ي  قروي ت  تأسيا م لا

. سةنيريا \التربةي المشتر   لمةدما  ا م لةا ويقةع ضةمن   اائ  ملك. مقر  للم لا ويوجد موظفين  3كما يعمل  ي الم لا  الفلسطينية 

 (.2112  عتمةع ون )م لا قروي  ضح للمياه العاامةتراكتور وتنك ن  ولكنه يمتلك ال يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا كما 

 

   ما يلي (2112  عتمةع ون قروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

    وتقدي  المدما  العامة. الشوارع وتنظي  جمع النفايا 

 عبيد وتأهيل شبكا  طرق.شق وت 

 .حماية األمال  الحكومية 

  واألثرية.حماية المواقع التاريمية 

  عمل مشاريع واراسا. 

  أطفال.رياض تو ير 

 

 نبذة تاريخية
 

 ةي   (العشةيرة )واجةد هةذه العائلةة    تتو  سكنت القرية قبل مئا  السنينالتي  عشيرة العتوم نسبة إل  س االبهذا  عتمةع ون قرية سميت 

قريةة   أةةل سةكان   ويعةوا  .عةام  1411 إلة   الحةالي  يعةوا تةاريإ إنشةاء الت مةع    و .وتحديدا بلدة )سو (  ي محا ظة أربد األرانال شم

 .(1صورة رق  النظر ا( )2112  عتمةع ون )م لا قروي  قرية سنيريا إل الحاليين  عتمةع ون 

 

 

 عتمةعزون قرية  من منظر: 1 صورة
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 ماكن الدينية واألثريةاأل
 

كمةا يوجةد بعةأل األمةاكن والمنةاطق       أحفةي.. مسة د الشةيإ   و طالةب   أبةي مس د علي بةن    اموه مس دان  عتمةع ون قرية يوجد  ي 

ومةن ال ةدير ركةره     ن ةارة  خربةة   عتمةة  خربة بةن    الرومانيةبركة ع ون عتمة  أحفي. مس د ومقام الشيإ   منها  القريةاألثرية  ي 

  .(2أنظر المريطة رق  ( )2112  عتمةع ون قروي  المناطق رير ملهلة لالستتالل السياحي )م لاأن جميع 

 

 عتمةعزون قرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

 عتمةة عة ون  قريةة  أن عدا سكان   2112نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام  بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي

 314أسرة  وعدا الوحةدا  السةكنية    311نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  14.و نسمة من الذكور  412نسمة  منه   1,221بلغ 

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% 43.4  كةان كمةا يلةي     2112لعةام   عتمةة عة ون  قرية أن تو يع الفئا  العمرية  ي المساكن  أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان و

عامةا  مةا  ةوق.     22% ضمن الفئةة العمريةة   3.1عاما  و 24 -12% ضمن الفئة العمرية 22.2عاما   12ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.42.3%  ونسبة اإلناث 22.2  أي أن نسبة الذكور 111.3 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

)م لةا   أبةو ح لةة  عائلةة  و عائلة عمر  يوناعائلة  الشيإ  عائلة  حمدا من عدة عائال   منها  عائلة عتمةع ون قرية يتأل  سكان 

 (.2112  عتمةع ون قروي 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع السكان 1.%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها 3..  حوالي 2112 عام عتمةع ون قرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     24.1% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     24.2% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.1المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسةب  عتمةة ع ون قرية بين المستول التعليمي  ي   ي1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  4.2% انهوا اراسته  الثانوية  و12.4

 .2112ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

وم دبل

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 637 1 1 2 0 24 10 75 218 189 98 19 ذكور

 564 0 0 0 0 13 7 74 130 165 94 81 إناث

 1,201 1 1 2 0 37 17 149 348 354 192 100 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

 القريةةة   يوجةةد  ةةي 2111/2112 ةةي العةةام الدراسةةي   عتمةةةعةة ون قريةةة  والثانويةةة  ةةيساسةةية األ علةةي أمةةا  يمةةا يتعلةةق بملسسةةا  الت 

انظةر  ( )2112  قلقيليةة  -)مديرية التربية والتعلةي   من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينيةا ميت  إاارتهو  مدرستين حكوميتين

 (.2ال دول رق  

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  عتمةعزون قرية يع المدارس في : توز7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية  الثانوية عتمةعزون  مدرسة بنات

 ممتلطة حكومية الثانوية المختلطة أمينبيت  -عزون مدرسة 

 .2112 مديرية التربية والتعلي   المصدر:

 

معلمةا ومعلمةة    44طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      222  وعةدا الطةالب   اةةفّ  22 عتمةة ع ون قرية يبلغ عدا الصفو  الدراسية  ي 

يبلةغ   عتمةع ون قرية (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معل   ي مدارس 2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  21ة  وتبلغ الكثا ة الصفية طالبا وطالب 13

 

ال  ةي  يوضح تو يع ريةاض األطفة    3. ال دول رق  جهة خاةة ته  تشر  عل  إاارطفالرياض لط عتمةع ون قرية كما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة قريةال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 األملروضة 

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:
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إل  بعأل مضايقا  قوا  االحتالل  من عدم الوةول إل  مدارس القرية  وجوا  عتمةكما تتعرض المدارس  ي قرية ع ون 

 .(2112  عتمةواج  اائمة وطيارة  وجوا جدار الع ل العنصري وريرها )م لا قروي ع ون ح

 

   منها (2112  عتمةع ون )م لا قروي  بعأل العقبا  والمشاكل عتمةع ون قرية  يواجه قطاع التعلي   ي

 

   ةول الطالب إل    باإلضا ة إل  بوابا   مما يعطل واائ  عل  المدخل الشمالي للقرية إسرائيليوجوا حاج

 مدارسه  بحرية.

  المختلطةالثانوية  أمينبيت  -تطوير وبناء مدرسة ع ون عتمة اإلسرائيليمنع االحتالل. 

 المحارية  الثانوية المختلطة أمينبيت  -ة ع ون عتممن مستعمرة شعاري تكفا عل  مدرسة  تد ق المياه العاامة

 للمستعمرة.

 

 قطاع الصحة
 

وةةيدلية    خاةةة أطفةال    عيااة طبيب ةحكوميال عيااة ع ون عتمة  حيث يوجد صحيةالمرا ق ال بعأل مةعتع ون قرية  ي تتو ر 

 ال  ةي محا ظةة   نة مستشةف  اروية      ةنن المرضة  يتوجهةون إلة      القريةو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي خاةة. 

 كة   32ف  ر يديا  ي محا ظة نابلا  حيث يبعد عةن الت مةع حةوالي    أو التوجه إل  مستش  ك  12حوالي  قريةحيث يبعد عن ال  قلقيلية

 (.2112  عتمةع ون )م لا قروي 

 

   أهمها  (2112  عتمةع ون )م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  عتمةع ون قرية يواجه قطاع الصحة  ي 

 

 عدم وجوا أطباء ممتصين  ي القرية. 

  وأطباء اختصاص  طبيب مقي إل العيااة الحكومية تحتاج. 

 مقدرة الطواق  الطبية والصحية من الوةول للقرية أحيانا عدم. 

 اإلسرائيلي االحتاللالقرية من قبل  إرالق. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

الشةكل  )انظةر   % من القول العاملة1. ستوعبي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها عتمةع ون قرية االقتصاا  ي يعتمد 

 (.2112  عتمةع ون م لا قروي )( 1رق  

 

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

 ما يلي ك  عتمةع ون قرية حسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة1.قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة12ائيلي  ويشكل سوق العمل اإلسر %. 

 من األيدي العاملة1.2ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة.1.2قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة1قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة1  ويشكل المدما قطاع %. 
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 قرية عزون عتمةصادي في : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقت1شكل 

 

 2112  عتمةم لا قروي ع ون  المصدر:

 

 لتقدي  المدما  الممتلفة  محال 2   بقاال 2 عتمةع ون قرية صااية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

ع ون م لا قروي )  ال راعية اوا لبيع األومحل  مناشير ح ر 3و( الإوالن ارة ...  )كالحدااة للصناعا  المهنية  محال 2و

  (.2112  عتمة

 

نتي ةة اإلجةراءا     القريةة وقد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي        %.2إل   عتمةع ون قرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و

   هي عل  النحو التالي (2112  عتمةع ون )م لا قروي  اإلسرائيلية

 

 ال راعة. 

 .الت ارة 

 .الصناعة 

 

  قوى العاملةال

 

% من 34.2  أن هنا  2112عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 22.2% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  ..21 % يعملون(. وكان هنا 4.السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لتفررمن الم %32.4الطالب  
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 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عتمةعزون  سكان :4جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

)انظةر   اونمةا أراض سةكنية   197و هي أراض قابلة لل راعةة  اون  5,705منها اونما   9,434حوالي  عتمةع ون قرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    2ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) عتمةعزون قرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

طنات المستو

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(5,705) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

2,699 46 787 0 0 1,585 620 249 3,251 197 9,434 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 مجموعال

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 637 0 234 9 2 29 2 192 403 24 21 358 ذكور

 564 0 496 0 0 30 275 191 68 6 0 62 إناث

 1,201 0 730 9 2 59 277 383 471 30 21 420 المجموع
.2114لإلحصاء الفلسطيني  ال ها  المرك ي  المصدر:  
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 عتمةعزون قرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

تعتبةر الكوسةا والملفةو     و قريةة عة ون عتمةة.   رويةة المكشةو ة  ةي      يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعليةة والم 2ال دول رق  

اونمةا مةن البيةو  البالسةتيكية مة روع معظمهةا        242 القريةقرية  كما ويوجد  ي أكثر األنواع  راعة  ي ال األبيأل والفول األخضر

 بالميار

 

 )المساحة بالدونم( عتمةعزون  قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

126 40 12 1 2 11 12 22 22 1 41 2 
 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

حيةث يوجةد    ل يتةون ب راعةة ا  عتمةة عة ون  وتشةتهر   .عتمةة عة ون  قريةة  بين أنواع األش ار المثمرة ومسةاحاتها  ةي     ي2ال دول رق  

 . ل يتوناون  م روعة بأش ار ا 440حوالي 

 

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

تالتفاحيا الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات 

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

160 455 11 14 0 0 0 0 5 1 144 0 0 440 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
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  وأهمهةا القمةح )أنظةر ال ةدول رقة       اونة   90   ان مسةاحة الحبةوب تبلةغ    عتمةع ون قرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

..) 

 )المساحة بالدونم( عتمةعزون قرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

ويمر بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي 

0 107 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0 0 0 90 
 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

المسح الميةداني    ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةة  المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة والةةةذ

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةأل  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةداأ

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةأل  ية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا   المناطق الحضر السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجوا نسةبة كتش   ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    عتمةة عة ون  قريةة   سةكان  مةن % 50 بةين المسةح الميةداني أن   نيةة  قةد   أما بالنسبة للثروة الحيوا

 (.9انظر ال دول رق  ( )2112  عتمةع ون )م لا قروي واألرنام 

 

 عتمةعزون قرية  في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

95 11,000 0 0 0 0 0 218 1085 2 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 .2111 قلقيلية   مديرية  راعة المصدر

 

انظةر ال ةدول   ( )2112  عتمةة عة ون  )م لةا قةروي    ك  طرق  راعيةة  12   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(11رق  

 

 وأطوالها عتمةعزون قرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 - رير ةالحة

 2112  عتمةع ون قروي م لا المصدر: 

 

   منها (.2112  عتمةع ون )م لا قروي  المشاكل بعأل عتمةع ون قرية اعي  ي ال ريواجه القطاع 

 

  األراضي.مصاارة 

 قلة المراعي. 

 .عدم تو ر رأس المال 

  ال دول االقتصاايةعدم. 

  عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي. 

 .ارتفاع أسعار المواا المام 
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  المياه.ارتفاع سعر 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مد  ي قرية ع ون عتمة أية من الملسسةا  الحكوميةة  لكةن يوجةد عةدا مةن ال      ال يوج

 منها (  2112  م لا قروي ع ون عتمة) لممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

 وتقةدي  كا ةة    القريةة االهتمام بقضةايا   بهد   المحلي من قبل و ارة الحك   م 1442 تأسا عام  مجلس قروي عزون عتمة

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

 ثقا ية.وتقدم خدما  تعليمية  الداخلية من قبل و ارة  م  2112   تأسست عامالجمعية الثقافية 

 وتطويرية.يقدم خدما  تعليمية تربوية  والتعلي  ة من قبل و ارة التربي م  2111 تأسا عام  مجلس التعليم المجتمعي   

 وإرشااية.تقدم خدما   راعية  م  2112 عامتأسست   لجنة المزارعين 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  ال تعتبةر  .م 1442 شبكة كهرباء عامة منذ عام عتمةع ون قرية يوجد  ي 

 أهمهةا   الكهربةاء  كما تواجه بعأل المشاكل  ةي م ةال    .%111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا  قريةال

 (.2112مليون شيكل( )م لا قروي ع ون عتمة   2.2)و ارة المالية الفلسطينية الديون المتراكمة والمس لة لدل 

 

% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة       42  وتقريبةا  القريةة شةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي ااخةل          قريةة ال كما يتو ر  ي

 (.2112  عتمةع ون )م لا قروي  الهات 

 النقل والمواصالت

 

قروي  م لاالمواطنين )خاةة تعمل باألجرة لنقل سيارة  21و نقل المواطنينل واحد  وراا  وتاكسي 3 عتمةع ون قرية يوجد  ي 

. ومةن العوائةق التةي تواجةه ركةاب القريةة أثنةاء التنقةل  وجةوا حةواج  عسةكرية أو ترابيةة  بنةاء جةدار الفصةل                (2112  عتمةة ع ون 

 2ك  مةن الطةرق الرئيسةة و    3 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2112)م لا قروي ع ون عتمة  العنصري 

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2112  عتمةع ون م لا قروي ) من الطرق الفرعيةك  

 

 عتمةعزون قرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 2

 طرق رير معبدة. .3 - 2

 2112 عتمة ع ون قروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

 بئةر  خةالل م  حيةث يةت  ت ويةد الشةبكة بالميةاه مةن        1442ت ويد سكان قرية ع ون عتمة بالمياه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام        يت 

 (.2012% )م لا قروي ع ون عتمة  42وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل    رمانة

 

ألةة  متةةر مكعب/السةةنة )م لةةا قةةروي عةة ون عتمةةة   111  حةةوالي 2112تمةةة عةةام لقةةد بلتةةت كميةةة الميةةاه المةة واة لقريةةة عةة ون ع

وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي القرية ال يسةتهلك هةذه    .لترا/ اليوم 132(. وبذلك يقدر معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي 2012

(. وهةذه تمثةل   2012% )م لةا قةروي عة ون عتمةة      31  الكمية من المياه  ورلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقةد إلة  

الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهال  الفرا من الميةاه  ةي قريةة    

بالحد األان  الموةة  بةه مةن    ويعتبر هذا المعدل قليل بالمقارنة  (.2012)م لا قروي ع ون عتمة   لترا  ي اليوم 42ع ون عتمة 

شيكل /متر  3ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  لتر للفرا  ي اليوم. 111قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

متةر   121و متةر مكعةب   311خ انةان للميةاه بسةعة     إلة   باإلضةا ة بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار        31مكعب  كما يوجد  ي القرية 

متةر مكعةب يوميةا وتسةتمدم      2,221يبلةغ معةدل الضةإ اليةومي منهةا حةوالي        خاةة ةخمسة خبار ارتوا ي قريةمكعب  كما يتو ر  ي ال

 (.2012)م لا قروي ع ون عتمة  لل راعة 

 

 الصرف الصحي

 

لصماء للةتملص مةن الميةاه    ال يتو ر  ي قرية ع ون عتمة شبكة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية والحفر ا

  (.2012)م لا قروي ع ون عتمة   العاامة

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      123واستنااا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

لتةرا  ةي اليةوم.     22نتاج الفرا من المياه العاامةة بحةوالي   أل  متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي القرية   قد قدر معدل إ 22

حيث يةت  الةتملص منهةا      يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية والحفر الصماء ومن ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضححيث 

رة إل  أنه ال يةت  معال ةة الميةاه العاامةة     . وهنا ت در اإلشاإما مباشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا علة  البيئةة والصةحة العامةة     

2113.)  

 

 النفايات الصلبة

 

رة النفايا  الصلبة النات ة عةن المةواطنين والمنشةآ     يعتبر م لا المدما  المشتر  للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إاا

األخرل  ي القرية  والتةي تتمثةل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرام لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض                

لةغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم      شيكل لالشترا   ي الشهر  حيث تب 22رسوم شهرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  تبلغ 

 (.2012)م لا قروي ع ون عتمة  % 111

 

ينتفةع معظةة  سةةكان قريةةة عةة ون عتمةةة مةةن خدمةةة إاارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا    

حاويةة   1.القرية يبلغ عداها   ي أنحاءوالمحال  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد رلك  ي حاويا  منتشرة 

متر مكعب  ومن ث  يت  جمعها مةن قبةل الم لةا المشةتر  للنفايةا  بواقةع ثةالث مةرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة               1بسعة 

كة  عةن القريةة  حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا            1.النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان  ي محا ظةة جنةين والةذي يبعةد حةوالي      

 (.2012)م لا قروي ع ون عتمة  مكب عن طريق ا نها بطريقة ةحية ال

 

كتة   وبالتةالي    1.2أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة عة ون عتمةة         

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سةنويام    214بمعةدل   أي  طن 1.4تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

 (.2113أريج  
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 األوضاع البيئية

 
تعاني قرية ع ون عتمة كتيرها من بلدا  وقرل المحا ظة من عدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا  والتةي يمكةن           

 حصرها بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

 إلة   باإلضةا ة ة خالل  صل الصي  ورلك ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السةكان.  انقطاع المياه لفترا  طويل

 ترمي  شبكة المياه العامة ألنها قديمة وحالتها سيئة ونسبة الفاقد  يها عالية.  إل القرية بحاجة  أن

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

لعاامة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  ورلك حت  يسهل نفار المياه ا

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

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

  والصحية الناجمة عن رلك.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصةلبة يقةوم بعمليةة جمةع      إلاارةالم لا المشتر   أنالنفايا  الصلبة حيث  إاارةال تعاني قرية ع ون عتمة من مشاكل  ي 

هةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا      النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  و     

  الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 في قرية عزون عتمةالجيوسياسي الوضع 

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1442بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% ..3اونمةا )  322الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية ع ون عتمة إل  مناطق )ب( و)ج(  حيةث تة  تصةني  مةا مسةاحته      

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

قةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرل وبعةةأل        و تب

يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تة  تصةني  مةا          المميما . ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ةي قريةة عة ون عتمةة     

ج(  وهةةي المنةةاطق التةةي تقةةع تحةةت السةةيطرة الكاملةةة للحكومةةة ) لقريةةة الكليةةة( كمنةةاطق% مةةن مسةةاحة ا42.2اونمةةا ) 4122مسةةاحته 

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

اقعة  ي مناطق "ج"  ي قرية ع ون عتمة هي أراض  راعية ومنةاطق  اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الو

 (.12)انظر ال دول رق   الممتلفة مفتوحة باإلضا ة إل  األراضي المصاارة لطرراض االستيطانية

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية عزون عتمة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 17جدول 

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 3.8 352 مناطق ب

 96.7 9122 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 9434 المساحة الكلية

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

 

كةان    حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي أوا  بآال  الةدونما  لصةالح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة      نالت قرية ع ون عتمة

وايضةا اقامةة جةدار العة ل العنصةري الةذي عة ل اال          علة  أراضةي القريةة   والشةوارع االلتفا يةة   منها بناء المستوطنا  االسرائيلية 

لع ل التربية التي تسع  اسرائيل ال  ضمها ال  حدواها مةع اسةتكمال بنةاء ال ةدار     الدونما  من أراضيها ليت  احتسابها عل  منطقة ا

%( مةن  2..2اونمةا )  22.4 مةا مسةاحته  ةةاار  اسةرائيل    وخةالل سةنوا  االحةتالل االسةرائيلي      ي االراضي الفلسطينية المحتلة. 

 .   السرائيليةا  ا  أورانيت وشعار تكفا و مارو من أجل إقامة مستوطن أراضي قرية ع ون عتمة

 

 عزون عتمة قرية مخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

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

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

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

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

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

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

. وكان أخر تعديل ما أعلن عنه  ي الثالثين من 2114تمو  عام  4اء  ي القرار االستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريإ بحسب ما ج

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثةار  معضةال  جترا يةة لمسةار ال ةدار       2112شهر نيسان من العام 

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

 

أظهةر  أن ال ةدار سةو      2112وكانت المارطة االول  التي ةدر  عن جي  االحةتالل االسةرائيلي  ةي شةهر ح يةران مةن العةام        

و ةي شةهر تشةرين أول مةن      يضع قرية ع ون العتمة  ي مع ل عن محيطها الفلسطيني بالكامل لتصبح ضةمن منطقةة العة ل التربيةة.    

نشةةر جةةي  االحةةتالل االسةةرائيلي خريطةةة جديةةدة تظهةةر تعةةديال  علةة  مسةةار جةةدار العةة ل العنصةةري  ةةي االراضةةي          2113العةةام 

الفلسطينية المحتلة. وكانت قرية ع ون العتمة ضةمن التعةديال  الحاةةلة علة  مسةار ال ةدار ار أظهةر  المريطةة أن ال ةدار سةو            

انية  ي قرية ع ون عتمة من جهاتها االربع مع التحك  بدخول وخروج المةواطنين الفلسةطينيين مةن والة  القريةة      يحي  بالمنطقة العمر

ورلك من خالل اقامة بوابة عل  مدخل القرية الشمالي والسماح ألهةالي القريةة  قة  الةذين يحملةون الهويةا  التةي تحةدا مكةان اقةامته            

ريح الةذين تسةمح لهة  سةلطا  االحةتالل االسةرائيلي الةدخول الة  القريةة. كمةا أظهةر             قرية "ع ون العتمة" وأيضةا مةن حملةة التصةا    

المارطة ان معظ  اراضي قرية ع ون العتمة ال راعية واالراضي المفتوحة سو  يت  ع لها عن أةحابها وانه لن يةت  السةماح لهة     

لتةي تلةت    ائيلية تسةمح لهة  بةذلك.  وخةالل االعةوام ا     بالدخول ال  أراضةيه  اال مةن خةالل تصةاريح تصةدر عةن االاارة المدنيةة االسةر        

مسةار  خرائ  عةدة تظهةر تعةديال  اضةا ية علة       نشر موقع جي  االحتالل االسرائيلي االلكتروني   2112و 2112و 2112و 2114

التةي اجراهةا   ال  التعةدي وكانت قرية عة ون العتمةة مةن بةين هةذه التعةديال  اال أن        .جدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية المحتلة

مسةاحا  أكبةر مةن     تصةب  ةي مصةلحة المسةتوطنا  االسةرائيلية وكيفيةة ضةمان ضة         جي  االحةتالل االسةرائيلي علة  مسةار ال ةدار      

االراضي الفلسطينية لتصبح ضمن حدوا المستوطنا  )حدوا المسةتوطنا ( وبالتةالي ضةمها لحةدوا الدولةة االسةرائيلية التيةر قانونيةة         

بدأ  ال را ا  االسرائيلية العمل عل  ال دار   2113ل من خالل بناء جدار الع ل العنصري.  و ي أواخر العام التي ترسمها اسرائي

 ي قرية ع ون عتمة حيث اعلنت عةن مصةاارة االراضةي  ةي القريةة كمطةوة اولة  نحةو بنةاء ال ةدار, كمةا قامةت بتةدمير االراضةي               

 . لبناء ال دار  ظمها من اش ار ال يتون  ي القرية(ال راعية   ي القرية واقتالع االش ار المثمرة )مع

 

ك  من ال دار ت  بنائها عل  أراضي قرية  . ان  الع ل العنصري لقرية ع ون العتمة وبالنسبة للتعديل األخير الحاةل لمسار جدار 

هةةذا   ل التربيةةة لعةة% مةةن م مةةوع أراضةةي القريةةة( ااخةةل منطقةةة ا   42.2اونمةةا مةةن أراض القريةةة )  4214عةة ون العتمةةة وعةة ل  

ال ةةدار مةةن جميةةع ال هةةا  ومع ولةةة عةةن االراضةةي ال راعيةةة والتةةي بقيةةت محاطةةة بباإلضةةا ة الةة  المنطقةةة العمرانيةةة التابعةةة للقريةةة 

 -والمفتوحة  ي القرية.  يما يلي تفصيل للتطاء النباتي لطراضي التي ت  ع لها بفعل ال دار 
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 عزون عتمةداخل جدار العزل العنصري في قرية  : تصنيف األراضي المعزولة13جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

  .1 مناطق مفتوحة 1344

  .2 مناطق  راعية 5066

  .3 مستوطنا  اسرائيلية 22.3

  .4 منطقة جدار 11

  .5 مسطحا  مصطنعة 42

 المجموع 9714

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

 

 قد حةدا  السةلطا  االسةرائيلية حركةة مةرور الفلسةطينيين مةن         ال  ع ل القرية من جهاتها االربع ال  أنه باإلضا ة  ةوت در اإلشار

بأن اقامةت سةياج امنةي علة  طريةق اخةر        اراضي القرية من ال هة ال نوبية  الذي يقطع 212االسرائيلي رق    يعل  الشارع االلتفا 

( مةةن ال هتةةين الشةةرقية والتربيةةة ورلةةك لتةةو ير االمةةن والحمايةةة     212اللتفةةا ي االسةةرائيلي السةةابق الةةذكر )رقةة     يةةرب  مةةع الشةةارع ا 

 .  .144للعام  المحتلة ااخل منطقة الم  االخضر  للمستوطنين الذين يستمدمون هذا الشارع االلتفا ي للمرور ال  االراضي

 

ية أقامت جدارا أمنيا )بحسب مةا تدعيةه السةلطا  االسةرائيلية المحتلةة( علة  حةدوا        ت در االشارة ايضا أن سلطا  االحتالل االسرائيل

مستوطنة شعار تكفاه والمالةقة لحدوا المنطقة العمرانية  ي قرية ع ون العتمة من ال هة الشرقية ورلك لتلمن الحماية للمسةتوطنين  

ركة مةرور الفلسةطينيين مةن هةذه البوابةة بات ةاه الشةارع االلتفةا ي         القاطنين  ي المستوطنة وأقامت بوابة عل  ال دار االمني للتحك  بح

 جنوب قرية ع ون العتمة. 212االسرائيلي رق  

 

 

 جدار العزل العنصري ومستوطنة نيريت االسرائيلية

 

سرائيلي (. وو قا لمرك  االحصاء اال1444ررب الم  االخضر )خ  الهدنة للعام  ةنيريت االسرائيليتقع رالبية أراضي مستوطنة 

وسعت مساحتها وت 14.1اسرائيلي. ت  اقامة ت مع نيريت  ي العام  1232مستوطنة نيريت  يبلغ عدا القاطنين  ي  2112للعام 

عل  التوالي لتتتلتل ااخل االراضي الفلسطينية االمر الذي عمل أيضا عل   2114و 2112  2114  2111  14.2خالل االعوام 

 (.14 دول رق  )انظر ال ين القاطنين  يهاكان االسرائيلي يااة عدا الس

 

: عدد البنايات التي تم اضافتها للحي الجديد 'نوف هشارون' داخل االراضي الفلسطينية و التابع لتجمع نيريت 14جدول رقم 

 االسرائيلي داخل الخط االخضر

 عدد البنايات العام

7116 72 

7118 31 

7119 47 

 7119 ،ة / القدس )أريج(المصدر: معهد االبحاث التطبيقي

  

  

 ألسبابتدعي اولة االحتالل االسرائيلي بان الهد  من وراء بناء جدار الع ل العنصري  ي االراضي الفلسطينية المحتلة يعوا و

ن, ولكن عل  أرض الواقع, تبلغ مساحة االراضي الفلسطينية التي سو  يت  ع لها ما بين أمنية بذريعة حماية المواطنين االسرائيليي

% من المساحة الكلية للضفة 13أي ما نسبته   كل  مربع 233)الم  االخضر(  1444جدار الع ل العنصري وخ  الهدنة للعام 

ن عدا المستوطنين االسرائيليين القاطنين  ي % م2. مستوطنة اسرائيلية تض  أكثر من 112ال  ض   باإلضا ةالتربية هذا 

تحقيقه من ال    المرحلة الثانية لما تسع  أيبدو ان اسرائيل قد بدوالمستوطنا  االسرائيلية  ي جميع انحاء الضفة التربية المحتلة. 
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تقوم اسرائيل باستتالل   بيةبناء جدار الع ل العنصري   بعد ع ل االراضي الفلسطينية عن الت معا  الكبرل  ي الضفة الترخالل 

بالسكان وضمها ال  اسرائيل ورلك باتباع نفا النم  الذي ت   يه بناء المستوطنا . رير ان اسرائيل  المأهولةوضع المساحا  رير 

ر ورلك معا  االسرائيلية المحارية للم  االخض هذه المرة تسع  ال  رب  المستوطنا  االسرائيلية  ي الضفة التربية بالمدن والت

 ي مسع  منها ال  تقويأل وضع الم  االخضر واعااة ترسيمه ليتناسب مع ما تفرضه عل  االرض من وقائع مثل جدار الع ل 

العنصري والذي تسع  اسرائيل من خالله ال  ترسي  الحدوا الشرقية لها ورلك ضمن ما تقوم به من خطوا  احااية ال انب لفرض 

لتمتد ال  خالل السنوا  الماضية الممط  االسرائيلي لتوسيع ت مع نيريت االسرائيلي ويأتي  سالم.رؤيتها وممططاتها عل  عملية ال

شيه' ال يعدو كونه خطوة لفرض الواقع عل  االرض من خالل السيطرة اااخل الضفة التربية المحتلة وربطها مع مستوطنة 'الفيه مين

)خ  الهدنة للعام  لفلسطينية المع ولة بين ال دار الفاةل و بين الم  االخضراحااية ال انب عل  منطقة الع ل التربية ) االراضي ا

1444 .) 

 

 

 

 الحواجز االسرائيلية على أراضي قرية عزون عتمة

 

  شدا  السلطا  االسرائيلية من اجراءا  الحصار 2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية  ي شهر أيلول من العام عقب 

الذي يصلها  ل الفلسطينيةخل القراقامت قوا  االحتالل االسرائيلية بنرالق مد ن والقرل الفلسطينية حيثواالرالق ت اه المد

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

. كما اه   طويلة ورلك  ي محاولة منه  إلي اا بديل للمروج من أو الدخول ال  قرمسا ا إل  السيرسائر محا ظا  الضفة التربية( 

ق أسفل انفأمن خالل حفر بعضها البعأل ورلك للتواةل مع الفلسطينية  لقرللل ائقامت سلطا  االحتالل االسرائيلية بني اا بد

من قبل اإلسرائيليين وال ي  والذي  ةارع االلتفا يومطلق للشضمن االستمدام ال. وكان هذا االجراء قد ةاالسرائيلي ةارع االلتفا يوالش

هو ج ء من سياسة الع ل التي تنته ها الحكومة االسرائيلية  ي االراضي الفلسطينية المحتلة والتي كانت قد أعلنت عنها  ي شهر 

ربية مو عة بطريقة من شأنها أن وتضمنت بناء شبكة من الطرق البديلة للفلسطينيين  ي الضفة الت 2114تشرين اول من العام 

االحتفاظ بالشوارع االلتفا ية االسرائيلية لالستمدام   تفصل الضفة التربية إل  معا ل رير متواةلة جترا يا  ي نفا الوقت

لي . و ي قرية ع ون العتمة  اقامت سلطا  االحتالل االسرائيلي أربعة حواج  تتحك  من خاللها  ي حركة أهااالسرائيلي المطلق

قرية ع ون العتمة.  االول عل  المدخل ال نوبي للقرية  وهو المنفذ ال نوبي ألهالي قرية ع ون العتمة للتواةل مع القرل 

الفلسطينية الم اورة للقرية من الناحية ال نوبية حيث اقامت سلطا  االحتالل االسرائيلي هذا الحاج  ورلك لتتحك   ي حركة مرور 

. كما أقامت سلطا  االحتالل االسرائيلي برج مراقبة عل  امتداا الشارع 212االلتفا ي االسرائيلي رق   سكان القرية عل  الشارع

ورلك من الناحيتين, الشرقية والتربية لمراقبة حركة مرور  212والذي يرب  مع الشارع االلتفا ي االسرائيلي رق   2121رق  

لتو ير الحماية للمستوطنين االسرائيليين الذين يستمدمون هذا الشارع للتواةل مع الفلسطينيين عل  الشارع االلتفا ي السابق الذكر و

. كذلك اقامت سلطا  االحتالل االسرائيلي حاج ا اخر عل  .144المستوطنا  االسرائيلية ااخل االراضي الفلسطينية المحتلة للعام 

. كما أن .144راضي الفلسطينية المحتلة ااخل حدوا العام والذي يرب  مع الطريق الملاي لط 2121الناحية التربية للشارع رق  

هذا الحاج  يعتبر نقطة مرور المواطنين الفلسطينيين ال  االراضي التي ت  ع لها  ي قرية ع ون عتمة واةبح مالكيها رير قاارين 

 عل  الوةول اليها عقب االنتهاء من بناء جدار الع ل العنصري.

 

عل  المدخل الشمالي للقرية  ار انه ومع انتهاء بناء ال دار عل  اراضي قرية ع ون العتمة, حاج ن وتعاني قرية ع ون العتمة م

شدا  سلطا  االحتالل االسرائيلي من اجراءا  الدخول والمروج عل  أهالي القرية ورلك من خالل السماح للمواطنين بالدخول 

اسة ةباحا وحت  الساعة السااسة مساءا عل  سبيل المثال( وهو الوقت ال  والمروج من القرية ضمن أوقا  معينة )من الساعة السا

ل دار الذي تفتح  يه السلطا  االسرائيلية البوابة يوميا. وت در االشارة ال  أن القطاع التعليمية االكثر تأثرا  ي القرية ار اعاق اقامة ا

كما قامت .  المدارس المتواجدة  ي قرية ع ون العتمة الوةول ال من والبوابا  وةول الطلبة والمعلمين من القرل الم اورة

بت ري  حديقة المدرسة التابعة لقرية ع ون  2113جرا ا  االحتالل االسرائيلية  ي االسبوع الثالث من شهر ح يران من العام 

ورلك الستكمال بناء قة المدرسة حديال   اقتالع أش ار ال يتون الم روعة  ي  باإلضا ةالعتمة وهدم األسوار التي تحي  بالقرية هذا 

 . القريةجدار الع ل العنصري  ي القرية وشارع امني بين المدرسة ومستوطنة )شعار تكفا( المقامة عل  أراضي 
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 االوامر العسكرية االسرائيلية الصادرة في قرية عزون عتمة

 

اضي الفلسطينية و رلك من خالل محاوالتها المتكررة التنصل من مسلولياتها كقوة محتلة لطرو تكرارا لقد حاولت اسرائيل مرارا 

انتهاكاتها ورلك  لشرعنهل أ  اسرائيل ال  االوامر العسكرية لذا   ي  ي االراضي الفلسطينية المحتلةلتبرير وجواها ك س  ااار

 لا االمن الدولي. وخالل حيث انتهكت القوانين الدولية واالنسانية و القرارا  الصاارة عن م“ الدواعي االمنية” تحت رريعة 

احكام سيطرتها عل  ال  االوامر العسكرية والتي هد ت مئا  سنوا  احتاللها لطراضي الفلسطينية قامت اسرائيل بنةدار 

والقواعد العسكرية والبلر الطرق االلتفا ية اقامة بناء وتوسيع المستوطنا  االسرائيلية ومن االراضي الفلسطينية  ي القرية بدأ 

 يما يلي تلميص لطوامر العسكرية االسرائيلية الصاارة بحق أراضي قرية الع ل العنصري. جدار ناء بوةوال ال  ستيطانية واال

 ع ون عتمة والتي تو ر  كاالتي 

 

 2112/   ةدر بتاريإ الماما والعشرين من شهر كانون االول من العام 32/12مر العسكري االسرائيلي رق   األ 

اونما من أراضي قرل ع ون عتمة وسنيريا وكفر ثلث لترض بناء جدار الع ل العنصري.  2.1ته ويصاار ما مساح

 وت د االشارة اال أن هذا االمر العسكري يستهد  المقطع التربي وال نوبي لقرية ع ون العتمة.  

   ويصاار ما مساحته  2112/   ةدر بتاريإ الثالث عشر من شهر ايلول من العام 12/.2االمر العسكري االسرائيلي رق

اونما من أراضي سنيريا وع ون عتمة إلقامة جدار أمني وبوابة مفتوحة  ي ال دار. وت در االشارة ال  أن ال دار  12.2

.  212ع االلتفا ي االسرائيلي رق  االمني المشار اليه  ي االمر العسكري االسرائيلي سو  يت  اقامة ج ء منه عل  الشار

ال نوبي لمستوطنة شعار تكفاه االسرائيلية ومن ث  يمتد بات اه المدخل ال نوبي لقرية ع ون العتمة والذي ابتداء من المدخل 

يستمدم من قبل الفلسطينيين للتواةل مع القرل الفلسطينية الم اورة من ال هة ال نوبية هذا باإلضا ة ال  اقامة بوابة عل  

والذي يتصل من الناحية الشرقية بالشارع االلتفا ي  2121الشارع رق  مدخل القرية ال نوبي. ومن ث  يمتد ال دار عل  

ا  االسرائيلية ااخل الم  االخضر  خ  الهدنة ومن الناحية ال نوبية, بالشارع الملاي ال  المستوطن 212االسرائيلي رق  

 عن اةحابه الفلسطينيين.   ان ال  ء ال نوبي من القرية سو  يصبح وبطريقة رير مباشرة مع ول .  وعليه 1444للعام 

 

  ويصاار ما مساحته  2112/   ةدر بتاريإ السابع عشر من شهر ايلول من العام 12/14االمر العسكري االسرائيلي

اونما من أراضي قرل سنيريا وع ون عتمة وال اوية لترض بناء جدار الع ل العنصري عل  أراضي القرل  3.4.2

 السابقة الذكر.
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 عتمةعزون قرية لتطويرية المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع ا

 المشاريع المنفذة

 

انظةر  ( )2112  عتمةة عة ون  )م لةا قةروي    الماضةية سةنوا    الممسةة  بتنفيةذ مشةاريع خةالل    عتمةة عة ون  قروي م لا م لا  قام

 .(12 ال دول رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل عتمةعزون قروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 15جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 2114 تعليمي  بناء روضة أطفال مشروع 
G.T.Z  م لا قروي و ارة المالية  

  ع ون عتمة

 2114 خدماتي  مرك  ثقا ي نسوي مشروع 
G.T.Zم لا قروي   و ارة المالية  

 ع ون عتمة

 م لا قروي ع ون عتمةارة المالية وو  2111 بنية تحتية  االرتوا ية بالكهرباء  اآلباررب  مشروع 

    م لا قروي ع ون عتمةK.F.W 2111 مياه متر مكعب  311بناء خ ان مياه سعة مشروع 

 البنك الدولي  2111 بنية تحتية   ي مدرسة ع ون عتمة الثانوية  األمطارقناة تصري  مياه مشروع 

 2112  عتمةع ون  قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة
 

وسكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام        ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مععتمةع ون  يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها     المشاركة التي ت  عقةدها  ةي القريةة   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب القاامة  حيث ت 

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -بيقيةمعهد األبحاث التط

 

 ك  تقريبا. 13شبكة ةر  ةحي بطول  إل  إنشاءالحاجة  -1

ك   علما بان الدراسة الهندسية والتراخيص  13بطول  وةيانةتأهيل شبكة المياه العامة من ت ديد  إل  إعااةالحاجة  -2

  مة لذلك جاه ة.الال

ك  وبناء  2تأهيل الشارع الرئيسي الواةل بين المدخل الشمالي والمدخل ال نوبي للقرية ورلك بطول  إل  إعااةالحاجة  -3

 ك  تقريبا. 2أرةفة عليه  وتعبيد طرق ااخلية بطول 

 ك . 4ك   وشق طرق  راعية جديدة بطول  2طرق  راعية بطول  إل  تأهيلالحاجة  -4

  وق مبن  المرك  الثقا ي القائ  حاليا. إقامتها إمكانيةناء ةالة متعداة األرراض مع ب إل الحاجة  -2

 التعلي  المساند لمساعدة الطالب واع  المري ين ال دا. إل الحاجة  -2

 اون  أخرل. 211اون  تقريبا  وتأهيل أراض  راعية بمساحة  211استصالح أراض  راعية بمساحة  إل الحاجة  -2

 حديقة عامة ومتن ه. إنشاء إل الحاجة  -.
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 عتمةن عزوقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 16جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  2^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  12   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ة تأهيل ينابيع أو خبار جو يةترمي / إعاا 5

  *   بناء خ ان مياه 6

  *   تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة .

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 ةحية عيااة   * عيااا  ةحية جديدةبناء مراك /  1

  *   إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

  *   الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

 لطةالثانوية المخت أمينبيت  -عزون مدرسة   *  إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

   *  )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  121   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء خبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

  *   أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 2

 بيت بالستيكي 21  *  و  بالستيكيةإعااة تأهيل بي 2

    *  لحهبذور  .

    * نباتا  ومواا  راعية 4

 خرىأاحتياجات 

1 
 أمةةينااخةةل مدرسةةة عةة ون عتمةةة / بيةةت  متعةةداة األرةةراض قاعةةة  إنشةةاء

 الثانوية 
*    

 .ك  طرق  راعية 2وااخلية   ك  طرق 3 ^

  2112  عتمةع ون  قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

  لسطين. -رام اهلل. 2112(  التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ   2114ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني )ال  

  2112  عتمةع ون قروي م لا. 

   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  . 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   (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

   2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةةمحا 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. (2111-2114) قلقيلية   

 

  

  

 


