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 شكر وعرفان

 
ولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الد 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 

 ث خالل عملية جمع البيانا .  ريق البح

 
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 قلقيليةالسكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .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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الضبعة()تضم تجمع  بلدة حبلةدليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي  5-3يتراوح ما بين  وعل  بعد  قلقيليةمدينة  جنوب   وتقعقلقيليةمحا ظة  بلدا هي إحدل   )تض  ت مع الضبعة( بلدة حبلة

  رأس عطيةولمدور  ع بة جالوا  ا ومن ال نوب  الشرق المدور يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  البلدةمرك  )المسا ة األ قية بين 

أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةرأس الطيرة و مدينة قلقيلية  وااي الرشا ومن الشمال   م 1441أراضي ومن الترب 

 .)1نظر المريطة رق  ا( )2113

 

 البلدة وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - را يةوحدة نظ  المعلوما  ال ت المصدر: 

 

ملة     541-514سطح البحةر  ويبلةا المعةدل السةنوي لرمطةار  يهةا حةوالي          وق مترا 154-11 يتراوح ما بين عل  ارتفاعتقع البلدة 

 –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %63ارجة مئوية  ويبلا معدل الرطوبة النسبية حوالي  14أما معدل ارجا  الحرارة  يصل إل  

 (. 2113أريج  

 

مةع الت مةع األكبةر وهةو ت مةع حبلةة         2112والتةي تة  ام هةا  ةي عةام          أشر  عل  ت مع الضبعة ل نةة مشةاريع  2112حت  العام 

. وعليه أةبح ت مع الضةبعة  2112وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة الحك  المحلي  ي عام 

 وهو م لا بلدي حبلة.تحت إاارة م لا بلدي واحد 

 

                                                 
1
 .2112وت مع الضبعة؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج بلدة حبلة مع ت مع الضبعة  ي عام  تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة حبلة 
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لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة    

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

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

 

السةةلطة الوطنيةةة  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل  عضةةوا 11مةةن  الم لةةا البلةةدييتكةةون و م 1441عةةام  بلةةدة حبلةةة ةةي  م لةةا بلةةديتةة  تيسةةيا 

  ويقةع ضةمن الم لةا التربةي للمةدما  المشةتركة        اائة  ملةك  ويوجةد للم لةا مقةر      موظةي  11يعمةل  ةي الم لةا     كمةا  الفلسطينية 

 .(2112  حبلة م لا بلدي) جرا ة  وباجر    باإلضا ة إل  سيارتين بيك أبسيارة ل مع النفايا  الم لا البلدييمتلك و

 

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

 

  وةيانتها.شبكة إمداا مياه الشرب 

 . شبكة كهرباء أو المولدا 

 .جمع النفايا   تنظيي الشوارع  تو ير شبكا  طرق / تيهيل  شق  تعبيد 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 تو ير مقرا  للمدما  الحكومية. 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل مشاريع واراسا 

 ةال .تو ير وسائل موا 

 .تو ير رياض لرطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

نسبة إل  متارة كبيرة  ةي المنطقةة كةان     وتعوا تسمية الضبعة بهذا االس  .العال  ابن سنان الحبلي إل  بهذا االس  نسبة بلدة حبلةسميت 

. م 1214عةام  اء الت مةع إلة    ويعةوا تةاريإ إنشة   . لةذلك سةميت باسةمها     وقدم الناس وأنشئوا منةا له   ةوق تلةك المتةارة    يسكنها ضباع  

 (2112  م لةا بلةدي حبلةة   ) قلنسةوة   وكفةر ثلةث    األران مراا  ي سةلفيت  معةان  ةي    بلدةبالا الح ا   من  ويعوا أةل سكان البلدة

  .(1صورة رق  الأنظر )
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  البلدة من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

  مسة د الشةيمة مةري    القةدي   مسة د الملفةاء الراشةدين      شةرحبيل بةن حسةنة  مسة د حبلةة      مساجد  وه   مسة د   خمسة البلدةيوجد  ي 

مقةام ريةر ملهةل      مقةام أوالا العةوام    المسة د العمةري    منهةا   البلةدة كما يوجةد بعةا األمةاكن األثريةة  ةي      . س د عمر بن المطابمو

كمةا  يهةا اثةار لقبةور نصةرانية محفةورة  ةي الصةمر          ام الفتح اإلسالمي يحتوي عل  مس د ةتير وساحة ور ا  بعا الم اهدين أي

  .(2أنظر المريطة رق  ( )2112  حبلة م لا بلدي) متارة الضبعة  وأيام الحك  الروماني
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 البلدة في الرئيسة المواقع: 2 خريطة 

 

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 
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 السكان 

 

 66166 بلةا  البلةدة  أن عةدا سةكان    2111بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عةام  

 16141سةرة  وعةدا الوحةدا  السةكنية     أ 16114نسمة من اإلناث  ويبلةا عةدا األسةر     26441ونسمة من الذكور   36164 نسمة  منه 

 وحدة.

 العمرية والجنسالفئات 

 

% ضةمن الفئةة   42.1  كةان كمةا يلةي     2111لعةام  البلةدة  أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عاما  ما  وق. كمةا أظهةر     65% ضمن الفئة العمرية 2.4عاما  و 64 -15% ضمن الفئة العمرية 53.2عاما   15العمرية أقل من 

 %.44%  ونسبة اإلناث 51أي أن نسبة الذكور   116 111  هي لبلدةان نسبة الذكور لإلناث  ي أ البيانا 

 العائالت

 

 .(2112  حبلة بلدي )م لاعائلة شهوان و  خروب  عائلة مرااوي  عائلة عواة من عدة عائال   منها  عائلة البلدةيتيلي سكان 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان المتعلمةين      15 %  وقد شكلت نسبة اإلناث منها1.6  حوالي 2111عام  البلدةبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا  13.1% انهوا اراسته  اإلعداايةة   24.4% انهوا اراسته  االبتدائية  31.6% يستطيعون القراءة والكتابة  16.3كان هناك 

  حسةب ال ةنا والتحصةيل العلمةي     البلةدة   يبين المستول التعليمي  ةي  1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  6.6اراسته  الثانوية  و

 .2111لعام 

 

 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 تيرماجس

غير 

 مبين
 المجموع

 2,192 3 0 6 2 107 67 355 593 650 328 81 ذكور

 2,076 2 0 0 1 70 30 236 469 656 367 245 إناث

 4,268 5 0 6 3 177 97 591 1,062 1,306 695 326 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

تشةر     مدارس حكومية خمسة البلدة يوجد  ي   2111/2112 ي العام الدراسي والثانوية األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 (.2انظر ال دول رق  ( )2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي مديرية التربية والتعلي  عليه  

 

 7111/7117هة المشرفة للعام الدراسي حسب نوع المدرسة والجالبلدة : توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ذكور حكومية  ذكور حبلة الثانويةمدرسة 

 إناث حكومية  بنات حبلة الثانوية مدرسة

 ذكور حكومية ةاألساسيذكور حبلة  مدرسة

 إناث حكومية  بنات حبلة األساسية مدرسة

 ممتلطة حكومية لطةالصمود الثانوية المخت مدرسة

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:
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)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    125طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      26152وعةدا الطةالب     فاةة  11 لبلدةايبلا عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة     11يبلةا   البلةدة     ةي مةدارس  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكةل معلة  2112  قلقيلية -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21وتبلا الكثا ة الصفية 

 

يوضةح    3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة  تهة   تشةر  علة  إاار    ثةالث روضةا  لرطفةال    البلةدة  ةي  يوجةد    أما بالنسبة لرياض األطفةال 

  .س واالحسب ال هة المشر ة   ةالبلدال  ي تو يع رياض األطف

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةةجهة  4 3 روضة البيلسان

 جهة خاةة 1 6  روضة جمعية حبلة الخيرية

 جهة خاةة 4 3  روضة نور الهدى

    2112  والتعلي ة لتربيمديرية ا المصدر:

 

 (  منها 2112  حبلة م لا بلدي) بعا العقبا  والمشاكل البلدة يواجه قطاع التعلي   ي

 

 أولياء األمور  ي مدارس الذكور. ضعي تفاعل م لا 

 .توجه الطالب للدروس المصوةية 

 .عدم وجوا مرك  تعلي  متمصص لذوي االحتياجا  الماةة 

 الوسائل التعليمية.نقص الممتبرا  العلمية و 

 .نقص عدا التر  الصفية 

 

 لصحةاقطاع 
 

ثالثةة عيةااا  أسةنان خاةةة        عيةااتين خاةةتين لطبيةب عةام      مركة  حبلةة الصةحي   ةحية  حيث يوجةد  مرا ق  البلدة عدةتو ر  ي ت

  ة ةةيدليا  خاةةة  مركة  أمومةة وطفولةة تةابع ل معيةة خيريةة  وثالثة         عيااة أني وأذن وحن رة خاةة  ممتبر تحاليل طبية خةا  

 باإلضةا ة إلة  تةو ر سةيارة      ممرضةة باسةتمرار  عيااة الضبعة الصحية  حيث يعمل  يها طاق  طبةي يةومين  ةي األسةبوع وتعمةل  يهةا       

مدينةة   ال  ةي  نة  ةنن المرضة  يتوجهةون إلة  مستشةف  اروية        ا  الصةحية المطلوبةة  ةي البلةدة     و ي حال عةدم تةو ر المةدم    .إسعا 

كة   أو التوجةه إلة      3ك   أو التوجه إل  مرك  قلقيلية الصحي  حيث يبعد عن الت مع حةوالي   6الت مع حوالي  قلقيلية  حيث يبعد عن

 .(2112 لا بلدي حبلة  )م ك  1حيث يبعد عن الت مع حوالي   مستشف  الوكالة

 

 

  (  أهمها2112  حبلة م لا بلدي) عده مشاكل البلدةويواجه قطاع الصحة  ي 

 

 من جميع ال ها . البلدةالعنصري الذي يمنق  وجوا جدار الفصل 

 عدم تو ر مرك  ةحي للحاال  الطارئة.  

  ساعة 24عدم تو ر خدما  ةحية بدوام.  

 عدم وجوا تواةل بين العيااة الماةة والحكومية. 

 .عدم وجوا أطباء أخصائيين لحاال  الوالاة والمرض  الذين يعانون من أمراض م منة 
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 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا  ) العاملةة % مةن القةول   45ب سةتوع ي حيةث   قطاع سوق العمةل اإلسةرائيلي   عل  عدة قطاعا   أهمها البلدة االقتصاا  ييعتمد 

  .(1انظر الشكل رق  ( )2112  بلدي حبلة

 

أليةدي العاملةة   بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين تو يةع ا       2112وقد أظهر  نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أريةج  ةي عةام    

 ما يلي   البلدةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  العاملة. % من األيدي45سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل 

  من األيدي العاملة.36قطاع ال راعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.11  ويشكل الوظائيقطاع % 

  من األيدي العاملة.5قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة %2  ويشكل الصناعةقطاع. 

  من األيدي العاملة.2قطاع المدما   ويشكل % 

 

 البلدة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

  2112  م لا بلدي حبلة المصدر:

 

  و واكه  خضار بقاال 3  ملحمتين  مماب  3  بقاله 24 البلدة يوجد  ي   صااية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 ينمحل  مناشير ح ر 4  محل لتقدي  المدما  الممتلفة 15  لإ(اوالن ارة ...  نية )كالحدااةصناعا  المهال لتقدي   المح 11و

 (.2112  م لا بلدي حبلة) مشاتل  راعية 5و ال راعيةلراوا  

 

نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية     لبلةدة ا ة األكثةر تضةررا  ةي   وقد تبةين أن الفئةة االجتماعية    %.23 إل البلدة  ي ةلت نسبة البطالة وقد و

   هي عل  النحو التالي (2112  م لا بلدي حبلة)

 

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

 قطاع ال راعة. 
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 .قطاع الت ارة 

  الصناعةقطاع. 

 المدما . قطاع 

 

 

 القوى العاملة 

 

% من 35.3  أن هناك 2111عام  لمرك ي لإلحصاء الفلسطينيالذي نفذه ال ها  ا المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 51.1% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  64.5 % يعملون(. وكان هناك15.1السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %31.1الطالب  

 

 7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر تسنوا 11) البلدة سكان :4جدول 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر ال ةدول رقة      اونمةا أراض سةكنية   616و أراض قابلة لل راعة اون  هي 4,228اونما  منها  5,248حوالي البلدة مساحة تبلا 

 (.3وخريطة رق    5

 

 (بالدونم المساحة) لبلدةا في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

ي األراض

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(4,228) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

106 6 293 0 0 1,119 1,596 119 1,394 616 5,241 

 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(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 لعن عم

 المجموع أخرى

 2,192 7 872 22 8 106 1 735 1,313 74 125 1,114 ذكور

 2,076 1 1,882 53 3 106 1,048 672 193 10 5 178 إناث

 4,268 8 2,754 75 11 212 1,049 1,407 1,506 84 130 1,292 المجموع
.2114المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها   المصدر:  
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 البلدة في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر   الملفةو  األبةيا  و القةرنبي  يعتبر . والبلدة  يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 6ال دول رق  

 اونما من البيو  البالستيكية م روع معظمها بالميار. 141كما ويوجد  ي البلدة  .البلدةاعة  ي األنواع  ر

 

 )المساحة بالدونم(البلدة في  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  ات الثمريةوخضرال   

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

262 50 70 0 12 5 15 45 70 0 95 0 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
 

ونة   ا 1,094حيةث يوجةد حةوالي     ل يتةون ب راعةة ا  تشةتهر البلةدة  و .البلةدة   يبين أنواع األش ار المثمرة ومسةاحاتها  ةي   1ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بيش ار ا

 

 )المساحة بالدونم( البلدةمساحة 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

377.5 1,098 98.7 4 2 0 1 0 14 0 261.8 0 0 1,094 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
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 (.1  وأهمها القمح )أنظر ال دول رق  اون  23   ان مساحة الحبوب تبلا البلدةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 مساحة بالدونم()ال البلدةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 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

100 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 90 8 0 23 

 2111  لقيليةق 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  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةا  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    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 كتشي  ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

م لةا  )واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومون بتربية  البلدة سكان من% 11 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.4انظر ال دول رق  ( )2112  حبلة بلدي

 

 لبلدةا في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

1 8,000 12,000 0 0 0 0 332 1,267 10 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
 

 .(11)انظر ال دول رق   (2112  حبلة م لا بلدي) ك  طرق  راعية 46حوالي   ي البلدة يوجد   أما من حيث الطرق ال راعية

 

 وأطوالها البلدة في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 6 ةالحة لسير المركبا 

 21 ال راعية  ق  ةالحة لسير التراكتورا  واآلال 

 1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 21 رير ةالحة

 2112  حبلة م لا بلديالمصدر: 

 

   منها (2112  حبلة م لا بلدي) المشاكل بعا البلدةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .مصاارة األراضي 

 .عدم ال دول االقتصااية 

 .عدم تو ر رأس المال 

  ال راعية.عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي 
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 .عدم التسويق ال يد 

 .عدم اهتمام و ارة ال راعة بالم ارعين 

 .ارتفاع أسعار المبيدا  واألسمدة 

 . ارتفاع أسعار األعال 

 .ارتفاع أسعار المياه 

 .عدم تو ر الطرق ال راعية للوةول إل  األراضي ال راعية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدا مةن ال    كمةا   منهةا  مكتةب بريةد     حكوميةة الملسسةا   ال مةن  القليةل  البلةدة يوجد  ي  

   منها (  2112  حبلة م لا بلدي) خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

 وتقةدي    البلةدة تمام بقضايا االه بهد   الحك  المحلي و ارة وهو مس ل حاليا  ي م  1441عام  تيسا :حبلة مجلس بلدي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.كا ة المدما  إل  سكانها

  نشةةاطا  رياضةةية تعنةة  بتقةةدي  و ارة الداخليةةة   وهةةي مسةة لة حاليةةا  ةةي م   1412تيسسةةت عةةام  الخيريةةة: حبلةةةجمعيةةة

 لرطفال واورا  تثقيفية وتدريبية وتو ير حضانة.

  يعنةة  بتقةةدي  نشةةاطا    و ارة الشةةباب والرياضةةة  وهةةو مسةة ل حاليةةا  ةةي  م   1446تيسةةا عةةام   الرياضةةي: حبلةةةنةةادي

 رياضية واجتماعية.

  اورا  تثقيفيةةة تعنةة  بتقةةدي    جمعيةةة الهةةالل األحمةةر الفلسةةطينيم  مةةن قبةةل  2111تيسسةةت عةةام  :األحمةةرالهةةالل جمعيةةة

 وةحية وتوعوية.

 ومحاضرا  عن  بنجراء اورا  تدريبية ي  جمعية الهالل األحمرل قبم  من  2111عام  تيسا :مركز األمومة والطفولة

 توعوية وتثقيفية ونفسية لرم.

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

طريةة  القشةركة  ال تعتبةر كما   عل  التوالي 2111  1416كهرباء عامتين تيسستا منذ عامي  وت مع الضبعة شبكتي بلدة حبلةيوجد  ي 

 ةةي كةةال  %111ء إلةة  ا  السةةكنية الموةةةولة بشةةبكة الكهربةةوتصةةل نسةةبة الوحةةدا  البلةةدةالمصةةدر الةةرئيا للكهربةةاء  ةةي اإلسةةرائيلية 

 يتةو ر  ةي كلتةا      أمةا مةن حيةث شةبكة الهةاتي      ومةن المشةاكل التةي تواجةه قطةاع الكهربةاء  ضةعي  ةي محةوال  الكهربةاء.           .الت معين

 ةي   يتمن الوحدا  السكنية موةولة بشةبكة الهةا  % 31و %41 وتقريبا  ااخل البلدة اليالل مقس  تعمل من خ هاتي الت معين شبكة

 (.2112)م لا بلدي حبلة   كل من بلدة حبلة وت مع الضبعة عل  التوالي

 النقل والمواصالت

 

سةكان يسةتمدمون سةيارا      ةنن ال   وسةائل مواةةال    و ي حال عدم تو ر .باةا  عامة 5و  وراا  1و  تاكسي 15 البلدةيوجد  ي 

 قلةةة المركبةةا   ةةي البلةةدة   التنقةةل ومةةن العوائةةق التةةي تواجةةه الركةةاب أثنةةاء   رأس عطيةةة العموميةةة أو عةةن طريةةق السةةيارا  الماةةةة 

 مةن الطةرق الفرعيةة   كة    16ك  مةن الطةرق الرئيسةة و    15 البلدة يوجد  ي   البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  .والمدما  التي تقدمها

 .(11ال دول رق   ر)أنظ (2112  حبلة  لا بلديم)
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 البلدة في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 6.5

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3 3

 طرق رير معبدة. .3 4 6.5

  2112م لا بلدي حبلة  المصدر: 

 

 المياه

 

 ت مةع و 1416تملكها البلديةة بت ويةد سةكان بلةدة حبلةة بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام              خالل ابار خاةةتقوم بلدية حبلة من 

 .(2112  م لا بلدي حبلة)% 111وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل    2115الضبعة منذ عام 

 

وبذلك يقدر معةدل   .(2112  )م لا بلدي حبلةألي متر مكعب/السنة  561.4  حوالي 2112عام  للبلدةلقد بلتت كمية المياه الم واة 

ال يسةتهلك هةذه الكميةة مةن الميةاه  وذلةك        البلةدة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       .لترا/ اليوم 215ت ويد المياه للفرا بحوالي 

وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط  .(2112  ي حبلة)م لا بلد% 21بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

)م لةا بلةدي   لتةرا  ةي اليةوم     112 البلةدة النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلا معدل استهالك الفةرا مةن الميةاه  ةي     

 111منظمة الصحة العالمية والذي يصةل إلة     ويعتبر هذا المعدل جيد جدا بالمقارنة بالحد األان  الموة  به من قبل (.2112  حبلة

بئةر   41الضةبعة   ت مةع شةيكل /متةر مكعةب  كمةا يوجةد  ةي        4ويبلا سعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة        لتر للفرا  ي اليوم.

دة حبلةة تسةعة ابةار    متر مكعةب  كمةا يتةو ر  ةي بلة      311و 211خ انان لت ميع المياه بسعة  إل  باإلضا ةمن لي لت ميع مياه األمطار  

لل راعةة وخاةةة لةري أشة ار الفاكهةة والحمضةيا  والبيةو           راعية ذا  ملكية خاةة لبعا المةواطنين  ةي البلةدة يةت  اسةتمدامها     

 .(2112  )م لا بلدي حبلةالبالستيكية 

 

 الصرف الصحي

 

 والحفر الصماء للتملص من المياه العاامةة حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية شبكة عامة للصر  الصحي   البلدةال يتو ر  ي 

 .(2112  م لا بلدي حبلة)

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      143واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

لترا  ي اليوم.  131ل إنتاج الفرا من المياه العاامة بحوالي    قد قدر معدالبلدة ألي متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي 351

الميةةاه العاامةةة المتبقيةةة  يةةت  ت ميعهةةا بواسةةطة الحفةةر  أمةةايةةت  ت ميةةع جةة ء مةةن الميةةاه العاامةةة بواسةةطة شةةبكة الصةةر  الصةةحي  حيةةث 

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

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

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

 

 النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة ال هةة الرسةمية المسةئولة عةن إاارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين             إلاارةيعتبر م لا المدما  المشترك 

تة     والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والةتملص منهةا. ونظةراك لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة          بلدةال والمنشآ  األخرل  ي

شيكل لالشتراك  ي الشةهر  حيةث تبلةا نسةبة تحصةيل       31 -21 رض رسوم شهرية عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  تبلا 

 .(2112  م لا بلدي حبلة)% 111هذه الرسوم 

 

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

منهةا   أح ةام حاويةة بعةدة    111يبلةا عةداها   البلةدة   والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشرة  ي أنحاء
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 م لةا مةن ثة  يةت  جمةع النفايةا  مةن قبةل        و .(2112  م لا بلةدي حبلةة  ) لتر 111حاوية بسعة  111متر مكعب   1حاوية بسعة  11

بواقع ثالث مرا   ي األسبوع  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هةرة الفن ةان  ةي     إلاارة النفايا  الصلبةالمشترك  المدما 

  حيت يت  التملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق ا نهةا بطريقةة          الت معك  عن  111-11محا ظة جنين والذي يبعد حوالي 

 .(2112  م لا بلدي حبلة)ةحية 

 

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.15 البلةدة ا  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلا معدل إنتاج الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي       أم

 .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة طنا سنوياك.  26134أي بمعدل   طن 1.5بحوالي  النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن السكان

 

 البيئية األوضاع

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

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

لسةد احتياجةا     انقطاع المياه من قبل بلدية حبلة خاةة  ي  ترة الصيي لفترا  طويلة وذلك ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفةي 

ترمي  شبكة المياه العامة ألنها قديمة ونسةبة الفاقةد  يهةا كبيةر  كمةا يشةكو السةكان مةن          إعااة إل بحاجة  البلدة أن إل  باإلضا ةالسكان. 

  ارتفاع سعر المياه.

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 رة النفايات الصلبةإدا

 

بعمليةة جمةع النفايةا      النفايةا  الصةلبة يقةوم    إلاارةالم لةا المشةترك    أنالنفايةا  الصةلبة حيةث     إاارةمةن مشةاكل  ةي     تعاني البلةدة ال 

النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم     

  ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية. لبلدةا

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 

 حبلةبلدة  الوضع الجيوسياسي في 

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% مةن  21.1اونمةا )  111حبلةة إلة  منةاطق )ب( و)ج(  حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته          بلةدة تقسةي  أراضةي   الفلسطينية وإسرائيل  تة   
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الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و        بلدةمساحة ال

تشكل معظ  المناطق الفلسطينية الميهولة من البلديا  والقرل وبعةا المميمةا .   تبق  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األمور األمنية و

اونمةا   26111حبلة  يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يمةا تة  تصةنيي مةا مسةاحته       بلدةومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي 

السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية أمنيةا و إااريةا        ج(  وهي المناطق التي تقةع تحةت   ) الكلية( كمناطق البلدة% من مساحة 11.4)

اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية. ومةن ال ةدير      حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بةيي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن       

اطق مفتوحة باإلضةا ة إلة  األراضةي    حبلة هي أراض  راعية ومن بلدة بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق  ج   ي 

 (.12المصاارة لررراض االستيطانية  )انظر ال دول رق  

 

 1995حبلة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  بلدة: تصنيف األراضي في 17جدول                          

 للبلدة% من المساحة الكلية  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 71.1 221 مناطق ب

 28.9 77828 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 37649 المساحة الكلية

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

 

 

 حبلة  بلدةممارسات االحتالل اإلسرائيلي في ال

 

كان منها بناء   لصالح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة البلدةي حبلة حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي استهد ت أراض بلدةنالت 

هذا باإلضا ة إل  بناء جدار الع ل  البلدةالمستوطنا  االستيطانية اإلسرائيلية والشوارع االلتفا ية اإلسرائيلية عل  أراضي 

 حبلة  بلدةراضي العنصري وع ل األراضي ال راعية والمفتوحة.  يما يلي تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية أل

 

 جدار العزل العنصري ومستوطنة نيريت اإلسرائيلية

 

حبلة  يقع ج ء من مستوطنة نيريت اإلسرائيلية وعل  مقربة منها وتصاار من أراضيها ما يقارب الست  بلدةإل  ال نوب من 

(. وو قا 1444ضر )خ  الهدنة للعام اونما . وال دير بالذكر أن رالبية أراضي مستوطنة نيريت اإلسرائيلية تقع ررب الم  االخ

إسرائيلي. ت  إقامة ت مع نيريت  ي العام  16111  يبلا عدا القاطنين  ي مستوطنة نيريت 2111لمرك  اإلحصاء اإلسرائيلي للعام 

 عل  التوالي لتتتلتل ااخل األراضي الفلسطينية 2114و  2116  2114  2111  1416وتوسعت مساحتها خالل األعوام  1411

 (.13األمر الذي عمل أيضا عل   يااة عدا السكان اإلسرائيليين القاطنين  يها )انظر ال دول رق  

: عدد البنايات التي تم إضافتها للحي الجديد 'نوف هشارون' داخل األراضي الفلسطينية و التابع لتجمع نيريت اإلسرائيلي داخل 13جدول 

 الخط االخضر

 عدد البنايات العام

7116 72 

7118 31 

7119 47 

 7119المصدر: معهد االبحاث التطبيقية / القدس )أريج(، 
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وتدعي اولة االحتالل اإلسرائيلي بين الهد  من وراء بناء جدار الع ل العنصري  ي األراضي الفلسطينية المحتلة يعوا ألسباب 

تبلا مساحة األراضي الفلسطينية التي سو  يت  ع لها ما بين أمنية بذريعة حماية المواطنين اإلسرائيليين  و لكن عل  أرض الواقع  

% من المساحة الكلية للضفة 13كل  مربع  أي ما نسبته  133 )الم  األخضر(  1444جدار الع ل العنصري وخ  الهدنة للعام 

ئيليين القاطنين  ي % من عدا المستوطنين اإلسرا15مستوطنة إسرائيلية تض  أكثر من  111التربية هذا باإلضا ة إل  ض  

 المستوطنا  اإلسرائيلية  ي جميع أنحاء الضفة التربية المحتلة. 

  

ويبدو أن إسرائيل قد بدأ  المرحلة الثانية لما تسع  إل  تحقيقه من خالل بناء جدار الع ل العنصري    بعد ع ل األراضي 

استتالل وضع المساحا  رير الميهولة بالسكان وضمها إل  الفلسطينية عن الت معا  الكبرل  ي الضفة التربية  تقوم إسرائيل ب

إسرائيل وذلك باتباع نفا النم  الذي ت   يه بناء المستوطنا . رير أن إسرائيل هذه المرة تسع  إل  رب  المستوطنا  اإلسرائيلية 

إل  تقويا وضع الم  األخضر   ي الضفة التربية بالمدن والت معا  اإلسرائيلية المحاذية للم  األخضر وذلك  ي مسع  منها

وإعااة ترسيمه ليتناسب مع ما تفرضه عل  األرض من وقائع مثل جدار الع ل العنصري والذي تسع  إسرائيل من خالله إل  

لحدوا الشرقية لها وذلك ضمن ما تقوم به من خطوا  أحااية ال انب لفرض رؤيتها وممططاتها عل  عملية السالم. وييتي ترسي  ا

الممط  اإلسرائيلي لتوسيع ت مع نيريت اإلسرائيلي خالل السنوا  الماضية لتمتد إل  ااخل الضفة التربية المحتلة وربطها مع 

نه خطوة لفرض الواقع عل  األرض من خالل السيطرة أحااية ال انب عل  منطقة الع ل التربية شيه' ال يعدو كوامستوطنة 'الفيه مين

 ) األراضي الفلسطينية المع ولة بين ال دار الفاةل و بين الم  األخضر(. 

 

 

 

 حبلة  بلدةعلى أراضي الحواجز العسكرية اإلسرائيلية 

 

ل ي  االحتالل اإلسرائيلي  ي األراضي الفلسطينية المحتلة  ول  يكن حت  تعتبر الحواج  العسكرية اإلسرائيلية إجراءا  موحدة 

حت  ر ع جي  االحتالل اإلسرائيلي من عدا حواج  التفتي  إل   2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي شهر أيلول من العام 

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

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

ة و ت ريد المالبا الطالب والمعلمين والمرض  والعاملين الطبيين والموظفين والتي تنطوي عل  الضرب واإلهانشرائح الم تمع  

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

ممارسا  جنوا االحتالل اإلسرائيلي المتمرك ين عند حواج  التفتي  تلثر سلبيا عل  الم تمع الفلسطيني  األمر الذي يتسبب بقطع 

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

يمنع جنوا االحتالل اإلسرائيلي حيث   الطواق  الطبية الفلسطينية ضد ت او   تصر ا  جنوا االحتالل اإلسرائيلي عالوة عل  ذلك 

حيان من عبور حواج  التفتي  االسرائيلية بما  ي ذلك حاال  الطوار.. كما يقوم ال نوا األطباء والمرض   ي أرلب اال

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

معينة  ي الصباح و المساء االمر الذي يتسبب  ي الكثير من العناء  بحيث يسمح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتي   ي  ترة  منية

 للفلسطينيين. 

 

حبلة عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األخرل   ننه وبحسب ممط   بلدةوال تمتلي معاناة 

حبلة جترا يا واقتصاايا بالكامل عن مدينة قلقيلية بعد أن  ةبلد  ت  ع ل 2113جدار الع ل العنصري اإلسرائيلي الصاار  ي العام 

كانت متصلة بها جترا يا اون عائق وبعد أن كانت تعتبر السلة االقتصااية لمحا ظة قلقيلية  حيث قام جي  االحتالل أوال بنصب 

الذي يفصل بين المستوطنا  اإلسرائيلية  55حبلة  عل  الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق   لبلدةحاج  )بوابة( عل  المدخل الشمالي 

حبلة وذلك بح ة تو ير الحماية للمستوطنين  وبلدةالفيه مناشيه و ت مع كرني شمرون )جينو  شمرون ومعاليه شمرون( 

 اإلسرائيليين الذين يستمدمون الشارع االلتفا ي السابق الذكر.

 

حبلة والقرل الفلسطينية الم اورة إذ أنه  ي  بلدةأيضا عل  أهالي كما كان للفصل ال ترا ي الذي أحدثه ال دار عواقب وخيمة  

السابق كان يستترق سكان القرل السابقة الذكر اقائق معدواة من أجل الوةول إل  مدينة قلقيلية  إال أنه ومع بناء ال دار بحسب 
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اضطرار أهالي القريتين والقرل الم اورة    أةبح الوةول إل  مدينة قلقيلية يستترق أكثر من ساعة بالسيارة بسبب2113الممط  

 بلدةإل  سلوك طرق أخرل بديلة وطويلة للوةول لمدينة قلقيلية. وبسبب المعاناة التي تسببها ال دار والمعاناة التي لحقت بيهالي 

قة الذكر باالحت اج عل  حبلة ومدينة قلقيلية والوضع االقتصااي السيئ الذي ترتب عل  ذلك  قام أهالي الت معا  الفلسطينية الساب

الوضع المعيشي السيئ الذي لحق به  من جميع النواحي  األمر الذي ا ع بسلطا  االحتالل اإلسرائيلي إل  أحداث تتيير  ي 

حبلة تعتبر حلقة وةل  بلدةحبلة الفلسطينية وذلك من أجل التواةل بينهما وذلك أن  وبلدةالممط  يشمل حفر نفق بين مدينة قلقيلية 

ن القرل الفلسطينية الم اورة لها من ال هة الشرقية ومدينة قلقيلية واعتماا هذه القرل عل  مراك  الحياة  ي مدينة قلقيلية من بي

قلقيلية كان يسيطر عليه  -ملسسا  تعليمية وةحية وخدماتية واقتصااية  الإ. إال أن مرور المركبا  الفلسطينية عبر نفق حبلة

ي وذلك من خالل إقامة بوابة حديدية عل  مسار النفق )نفق حبلة قلقيلية( يتحك  بها جي  االحتالل جي  االحتالل اإلسرائيل

 اإلسرائيلي ويفتحها  ي أوقا  معينة خالل النهار  يسمح من خاللها للفلسطينيين المرور إل  قلقيلية وبالعكا.  

 

وذلك  للبلدةحبلة  من ال هة ال نوبية التربية  بلدةسار ال دار  ي كما قامت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بنقامة بوابة  راعية عل  م

أما الدخول إل  هذه األراضي ال راعية للتحك   ي حركة مرور الفلسطينيين من وإل  أراضيه  ال راعية التي ت  ع لها بفعل ال دار. 

 ية  ملكيته  لرراضي لدل الدوائر اإلسرائيلالمع ولة  حيث تسمح سلطا  االحتالل اإلسرائيلية للم ارعين القاارين عل  إثبا

المعتمدة )كاإلاارة المدنية اإلسرائيلية( حيث يت  إةدار التصاريح ألةحاب األراضي )عااة كبار السن منه  التي تندرج أسماؤه  

يح من موس  إل  اخر  األمر  ي ةكوك الملكية العقارية(. و ال دير بالذكر أن اإلاارة المدنية اإلسرائيلية تقوم بنةدار هذه التصار

الذي يصعب عل  أةحاب األراضي  الحة أراضيه  ال راعية بينفسه  خصوةا وأن هذه التصاريح ال تشمل األيدي العاملة أو 

 المعدا  الال مة و الكاملة لفالحة األرض.

 

 

 حبلة بلدةاألوامر العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي 

 

حبلة بالعديد من األوامر العسكرية التي طالت  بلدةل اإلسرائيلي خالل سنوا  االحتالل اإلسرائيلي أراضي استهد ت سلطا  االحتال

 األراضي والممتلكا .  يما يلي عرض لروامر العسكرية اإلسرائيلية التي تو ر   

 

   ويصاار ما  2112ام الثامن من شهر تشرين الثاني من الع/   ةدر بتاريإ 43/12األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 اونما من أراضي حبلة وع ون ومدينة قلقيلية لترض بناء جدار الع ل العنصري. 234.5مساحته 

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

 بناء جدار الع ل العنصري. اونما من أراضي حبلة وع ون وكفر ثلث لترض 234.5مساحته 

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

 اونما من أراضي حبلة وع ون ورأس عطية لترض بناء جدار الع ل العنصري. 444مساحته 

   ويصاار ما مساحته  2112ثامن عشر من شهر اب من العام ال/   ةدر بتاريإ 31/12األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 اونما من أراضي حبلة ومدينة قلقيلية لترض بناء جدار الع ل العنصري. 125

   ويصاار ما مساحته  2115الثامن عشر من شهر اب من العام بتاريإ /   ةدر 121/15األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 ق. اونما من أراضي حبلة لترض شق طري 4.2

   ويصاار  2111/   ةدر بتاريإ األول من شهر تشرين ثاني من العام 31/12تعديل عل  األمر العسكري اإلسرائيلي رق

 اونما من أراضي حبلة لترض تعديل مقطع من جدار الع ل العنصري.  16ما مساحته 

 

 الضبعة تجمعأثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي على 

 لضبعةا تجمعالوضع الجيوسياسي في 

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1445بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

الضةةبعة  ةةي المنةةاطق المصةةنفة )ج( وهةةي المنةةاطق التةةي تمضةةع للسةةيطرة الكاملةةة    ت مةةعالفلسةةطينية وإسةةرائيل  تقةةع جميةةع أراضةةي  
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و إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بيي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة       للحكومة اإلسرائيلية أمنيا

الضبعة  هذا باإلضةا ة الة  األراضةي ال راعيةة والمنةاطق       ت معالمدنية اإلسرائيلية. كما تشمل االراضي ايضا المنطقة العمرانية  ي 

 (.14)انظر ال دول رق   مفتوحةال

 

 1995الضبعة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  تجمع: تصنيف األراضي في 14جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 1 1 مناطق ب

 111 17599 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 17599 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية عدة بيانات وحدة المصدر: قا

 

 

 

 الضبعة  تجمعممارسات االحتالل اإلسرائيلي في ال

 المخططات الهيكلية االستيطانية للمستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية

طرة على المزيد من االراضي اسرائيل تمنح مجالس المستوطنات االسرائيلية السي ، ’ب‘و ’ ا‘من ضمنها المناطق المصنفة 

 الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

  استثمر  الحكوما  اإلسرائيلية المتعاقبة موارا كبيرة  ةي إنشةاء وتوسةيع    1461منذ احتالل اسرائيل لرراضي الفلسطينية  ي العام 

ن حيةث مسةاحة األراضةي التةي تة  مصةاارتها مةن        المستوطنا  اإلسرائيلية رير القانونية  ي األراضةي الفلسةطينية المحتلةة  سةواء مة     

ألةي مسةتوطن إسةرائيلي ريةر شةرعيين يقطنةون        641الفلسطينيين وكذلك من حيث عدا السكان. ونتي ة لهذه السياسةة  مةا يقةارب ال    

انحةاء الضةفة   بةلرة اسةتيطانية مو عةة  ةي جميةع       232مستوطنة اسرائيلية بما  يها المستوطنا  )المواقةع( السةياحية  و   146اآلن  ي 

 القانون الدولي. التربية  بما  ي ذلك تلك التي ت  اقامتها  ي القدس الشرقية والتي تتعارض جميعها مع

أةدر  اإلاارة المدنية اإلسرائيلية  ي الضفة التربية المحتلة ممططا  هيكلية للمسةتوطنا  اإلسةرائيلية بمةا  ةي       1441و ي العام  

ملت هذه الممططا  مناطق توسع مستقبلية للمستوطنا  االسرائيلية القائمة مةع االخةذ بعةين االعتبةار     ذلك تلك  ي القدس الشرقية. وش

ويشير الممط  الهيكلي المةا  بمسةتوطنة الفيةه    . 1441اعتماا مساحا  اضا ية إلقامة مستوطنا  جديدة وتوسيع القائمة حت  العام 

ال يقتصر عل  المستوطنة وحدها بل يشمل االراضي الفلسطينية المحيطة بها من مناشيه االسرائيلية أن المساحة الممط  التوسع  يها 

الضةةبعة وراس عطيةةة وحبلةةة ليشةةمل أيضةةا تلةةك التةةي تةة  اسةةتبعااها مةةن ممطةة  العةة ل والضةة  االسةةرائيلي )بحسةةب قةةرار المحكمةةة       

 (. 2111االسرائيلية الصاار  ي العام 

اونما  416.131 1441كلية الصاارة من قبل االاارة المدنية االسرائيلية  ي العام وال دير بالذكر أن م موع مساحة الممططا  الهي

 64اونما ) 646111والبالتة  1441وهي سبعة اضعا  مساحة المستوطنا  االسرائيلية التي كانت قائمة حت  العام   (²ك  416.1)

عل  التوالي وتصنيي االراضي الفلسطينية ال  مناطق  1445و 1443(. وعقب توقيع اتفاقيا  أوسلو االول  والثانية  ي االعوام ²ك 

ت اهلت السلطا  االسرائيلية اةدار ممططا  هيكلية للت معا  الفلسطينية القابعة  ي المناطق المصنفة  ج   و ج   ا  و ب  

اارية واالمنية  ي المناطق المصنفة لتلبية احتياجاته  العمرانية ومواكبة ال يااة السكانية بصفتها ال هة الممولة لتسيير االمور اال

وبقيت الت معا  الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم مقدرتها عل  اةدار التراخيص الال مة    ج  كما  علت بالنسبة للمستوطنا 

متقدمين التي ت نبها عمليا  الهدم والتشريد بسبب  رض السلطا  االسرائيلية اجراءا  طويلة ومعقدة ومكلفة عل  الفلسطينيين ال

ور ا معظ  الطلبا  المقدمة من   بناء واستتالل االرض ألي ررض كانللحصول عل  التراخيص الال مة التي تمكنه  من ال

 الفلسطينيين تحت ااعاء  عدم موا اة الممططا  الشروط الال مة للبناء  ي المناطق المصنفة )ج( . 
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 2113ة  ي عداها الصاار  ي يوم السابع والعشرين من شهر أيار من العام االسرائيلية اليومي ارتأو ي تقرير نشرته ةحيفة ها

 2112(  ي العام ²ك  1.4اونما )  7,372تشير  يه ان مساحة نفوذ المستوطنا  االسرائيلية  ي الضفة التربية المحتلة ا ااا 

(  ي العام ²ك  531اونما ) 5316431 بعدما كانت المساحة تبلا 2112( مع نهاية العام ²ك  531.3اونما ) 5316313لتصبح 

 1441. وت در االشارة ال  أن مساحة نفوذ المستوطنا  تتمط  مساحة الممططا  الهيكلية االسرائيلية الصاارة  ي العام 2111

خالل أوامر للمستوطنا  االسرائيلية  ي االراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء  هذه ال يااة بحسب ما ا اا  الصحيفة االسرائيلية من 

تمنح  ي مضمونها م الا المستوطنا  االسرائيلية  ي الضفة  2112عسكرية اسرائيلية تمت اةدارها والمصااقة عليها خالل العام 

التربية السيطرة عل  أراضي  لسطينية جديدة  ي الضفة التربية المحتلة اضا ة ال  تلك التي تحتلها المستوطنا  اليوم وتلك التي 

ااة ل  ار الممططا  الهيكلية االسرائيلية لتصبح ضمن حدوا المستوطنا  االسرائيلية المستقبلية. والحقيقة أن هذه ال يتيتي تحت اط

أةدر  سلطا  االحتالل االسرائيلي العديد من االوامر   2111وحت  العام  1441ومنذ العام اذا انه    ق  2112تقتصر عل  العام 

يت  االعالن عنها بتاتا من ال ها  االسرائيلية الممتصة والتي تصاار بمضمونها الم يد من االراضي العسكرية االسرائيلية التي ل  

الفلسطينية المحتلة ألرراض امنية وريرها من الذرائع الواهية حت  بلتت المساحة التي تيتي ضمن مناطق نفوذ المستوطنا  ال  

( عن مساحة الممططا  الهيكلية ²ك  44.1اونما ) 446144 يااة مقدارها اي ب  2111( مع نهاية العام ²ك  531ا )اونم 5316431

    (.²ك  416.1اونما ) 416.131والبالتة  1441االسرائيلية الصاارة  ي العام 

 

القدس )أريج( لرراضي الفلسطينية التي ت  مصاارتها من خالل االوامر العسكرية  –و ي تحليل اجراه معهد االبحاث التطبيقية 

% من منطقة نفوذ المستوطنا  )والبالتة 1.14صبح ضمن مناطق نفوذ المستوطنا  االسرائيلية تبين أن ما نسبته لت

% من 1.16. وأيضا تبين أن ما نسبته 1445اونما( تقع ضمن المناطق المصنفة  ا  بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام  5316313

% من 46.45ضمن المناطق المصنفة  ب .  يما أن المساحة المتبقية والتي تشكل نسبة المساحة الكلية لمنطقة نفوذ المستوطنا  تقع 

تلك التي تصنفها   طق التي تقع ضمن تصنيي مناطق  ج مساحة نفوذ المستوطنا  تقع ضمن المناطق المصنفة  ج . ومن بين المنا

 اسرائيل عل  انها أراضي اولة
2
 وأيضا مناطق عسكرية متلقة 

3
لتام وج ء من المناطق المصنفة محميا  طبيعية ومناطق اال 

4
أكبر   اونما 66111ويشير التقرير أيضا ان منطقة نفوذ مستوطنة الفيه مناشيه تبلا  . 1445بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام  

 ي العام للمستوطنة صاار اونما عن مساحة الممط  الهيكلي ال 26125اونما عن مساحتها الحالية و  2.1ثالثة مرا  بقرابة  بمقدار

1441   . 

 

 الضبعة تجمعاالوامر العسكرية االسرائيلية التي استهدفت أراضي 

 

الضبعة بعدا من االوامر العسكرية التي  ت معاستهد ت سلطا  االحتالل االسرائيلي خالل سنوا  االحتالل االسرائيلي أراضي 

 سكرية االسرائيلية التي تو ر   .  يما يلي عرض لروامر العالت معطالت االراضي  ي 

 

   ا من اونم 161وينص عل  اخالء  2112  ةدر بتاريإ الماما من شهر شباط من العام 451االمر العسكري االسرائيلي رق

الضبعة ورأس الطيرة  ي محا ظة قلقيلية تحت ااعاء  أراضي اولة . وكان االمر العسكري  االراضي الفلسطينية  ي

االراضي وإعااة وضعها  خالءبييوما يلت م  يها الم ارعين الفلسطينيين وأةحاب االراضي المستهد ة  45ا االسرائيلي قد حد

والتي بحسب ممط   مع اإلشارة هنا إل  أن األراضي المستهد ة تقع  ي المنطقة المعرو ة باس  'الشبابلوط'  ال  سابق عهدها

نطقة الع ل االسرائيلية اال أن قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية  ي العام كانت تقع ضمن م 2113جدار الع ل العنصري  ي العام 

   ة خارج منطقة الع ل االسرائيليةقد  رض عل  جي  الد اع االسرائيلي بتتيير مسار ال دار لتصبح المنطقة المستهد 2111

ي اولة  ي محاولة منها السترجاع ما أراض بنعالنهااال أن السلطا  االسرائيلية عاا  لتستهد  المنطقة من جديد وذلك 

 . 2111استرجعه الفلسطينيين من خالل المحكمة العليا االسرائيلية  ي العام 

 

 

                                                 
2 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2660Poica   
3 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=713 
4 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=713 
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 الضبعة الفلسطينية  تجمعاستهداف القطاع التعليمي في 

)طوال  2111ي العام وحت  تتيير مسار ال دار   2113الضبعة  ي العام  ت معوخالل الفترة التي ت   يها بناء ال دار عل  أراضي 

الضبعة والقرل الفلسطينية الم اورة من ممارسا  جنوا االحتالل االسرائيلي عل  الحاج   ت مععان  أهالي   سبعة أعوام(

مع القرل الفلسطينية الم اورة. وقد استهد ت الممارسا  االسرائيلية  الت مع ألهالياالسرائيلي الذي كان يعتبر المتنفا الوحيد 

 الت معالضبعة الوحيدة والتي تعتبر المل ي التعليمي الوحيد للطالب الفلسطينيين  ي  ت معالقطاع التعليمي اذ ان مدرسة  بشكل خا 

الرشا( قد تيثر  بشكل واضح من االجراءا  االسرائيلية حيث انه ومنذ ارالق  يوالقرل الفلسطينية الم اورة )راس الطيرة وواا

معلمي منع االحتالل االسرائيلي اعتاا  قوا    ضمن منطقة الع ل التربية الت معسة الوحيدة  ي المنطقة بال دار وأةبحت المدر

تطالبه  بالدخول ال  رر ة خاةة كانت رالبا من اخول المنطقة وةوال ال  مدرسته  و)من القرل الم اورة( مدرسة الضبعة 

 المعلما ك االشعاعا  التي تصدرها تلك التر ة وخاةة عل  ر ضه المعلمون بسبب خطورة تلكان ياالمر الذي  باألشعةللتفتي  

االمر الذي كان يعرقل المسيرة التعليمية  ي أرلب االحيان وينقطع الطالب عن الدراسة بسبب هذه االجراءا  االسرائيلية.  الحوامل

وان المعلمون الثالث قرل السابقة الذكر  طالبا وطالبة من 251هي مقر لما ي يد عن  الت معوال دير بالذكر أن المدرسة الوحيد  ي 

ةاارة عن االاارة المدنية يدخلون ال  تلك المنطقة بتصاريح خاةة ( كانوا 2111و 2113السبع السنوا  )ما بين وعل  طوال 

  . ويت  التنسيق له  من خالل الم الا القروية  ي المنطقةاالسرائيلية تسمح له  بالدخول 

 

 والضبعة حبلة بلدةي على أراضي مخطط جدار العزل العنصر

 

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

 ضةي األرا 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  للتكامةل  مقوضةة  جيوب )جيتوها   كانتونةا (   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 الدولية ضفة التربية وجدار الع ل العنصري  ي ال

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

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

  حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثار  معضال  جترا ية لمسار ال ةدار   2111شهر نيسان من العام 

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

التي شملها التعديل عل  مسار ال دار  اذ أن المارطة األول  التي ةدر  عن جي  االحتالل اإلسرائيلي  ةي شةهر ح يةران     البلدا 

راة وعةرب  حبلةة وقةرل أخةرل م ةاورة مثةل قةرل رأس عطيةة وعةرب أبةو  ة           بلدة  أظهر  أن ال دار سو  يضع  2112من العام 

الرماضةةين ال نةةوبي وقريةةة النبةةي إليةةاس ومدينةةة قلقيليةةة  ةةي معةة ل )أطلةةق عليةةه اسةة  معةة ل قلقيليةةة(  عةةن القةةرل والمةةدن الفلسةةطينية   

المحيطة وذلك من خالل إحاطتها )القرل( بال دار من جهاتها الثالث  التربية والشمالية وال نوبية مةع إبقةاء المقطةع الشةرقي مفتوحةا      

. كمةا أظهةر    مةن ال هةة الشةرقية    هالي القرل السابقة الذكر من التواةةل مةع القةرل والمةدن الفلسةطينية الم ةاورة لهةا         حت  يتمكن أ

المارطة أيضا وجوا مع ل اخر إل  الشرق من مع ل قلقيلية أطلق عليه اس  مع ل الضبعة حيث يض  كل من قةرل الضةبعة ووااي   

 (.4الرشا ورأس الطيرة ) انظر المارطة رق  
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 7117وعام  7117مقارنة بين مسار جدار العزل العنصري في عام  : 4 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

  نشر موقع جي  االحتالل اإلسرائيلي االلكتروني خارطة جديةدة لمسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي       2113و ي شهر اذار من العام 

حبلةةة الفلسةطينية والقةةرل   بلةدة هةر   يهةا تعةةديال  جديةدة علة  مسةةار ال ةدار. وشةملت التعةةديال  ال ديةدة        الضةفة التربيةة المحتلةةة أظ  

الم اورة  إذ وبحسب التعديل الصةاار  تة  تقسةي  معة ل قلقيليةة إلة  قسةمين منفصةلين  األول شةمل إحاطةة مدينةة قلقيليةة بال ةدار مةن               

هةةة الشةةرقية مفتوحةةة حتةة  يةةتمكن أهةةالي مدينةةة قلقيليةةة مةةن التواةةةل مةةع القةةرل     ال هةةا  الشةةمالية وال نوبيةةة والتربيةةة مةةع إبقةةاء ال   

الفلسطينية الم اورة من ال هة الشرقية مع استبعاا قرية النبي إلياس خارج هذا المع ل ولكن بقيت بين جدارين مةن ال هةا  الشةمالية    

حبلةة ورأس عطيةة مةن    بلمارطة أن ال دار وسةي يحةي    حبلة ورأس عطية  حيث أظهر  ا بلدةوال نوبية .  يما شمل المع ل الثاني 

جهاتهةا الةةثالث  الشةةمالية والشةةرقية والتربيةةة مةةع إبقةةاء المةةدخل ال نةةوبي الشةةرقي بالكةةاا مفتوحةةا حتةة  يةةتمكن سةةكان هةةذا المعةة ل مةةن   

بلةة تة   صةلها جترا يةا     ح بلةدة التواةل مع الت معةا  الفلسةطينية الم ةاورة  مةن ال هةة الشةرقية ال نوبيةة. كمةا أظهةر  المارطةة أن           

بالكامل عن مدينة قلقيلية الم اورة لها من ال هة الشمالية والتي كانت ت معهما مصالح اقتصااية مشتركة.  هذا وت  ض  كل من قةرل  

 عرب أبو  راة وعرب الرماضين ال نوبي التي كانت ضمن مع ل قلقيلية لتصبح ضمن مع ل الضبعة. 

حبلةة لة  تكةن ضةمن      بلةدة   ةدر تعديل اخر عل  مسةار جةدار العة ل العنصةري اال أن     2115عام و ي العشرين من شهر شباط من ال

نشر جةي  االحةتالل اإلسةرائيلي تعةديل اخةر علة  مسةار جةدار          2116التعديل الصاار. وأيضا  ي الثالثين من شهر  نيسان من العام 

ر ال دار  ي قرية حبلة الفلسةطينية والقةرل الم ةاورة. وجةاء     الع ل العنصري  ي الضفة التربية المحتلة  شمل تعديل أيضا عل  مسا

حبلةة الفلسةطينية والقةرل الم ةاورة  وشةمل       بلةدة ( لصالح المستوطنا  اإلسرائيلية التةي تقةع  ةي محةي      2116التعديل االخير )نيسان 

ني أحةد أبةر  المعضةال  التةي تواجةه      حبلةة. حيةث يعتبةر ت مةع أريئيةل االسةتيطا       بلةدة ت مع أريئيل االستيطاني الواقع إل  الشةرق مةن   

 إسرائيل حيث تقرر تقسي  ت مع أريئيل االستيطاني إل  قسمين  األول  ت مع أريئيل والثاني  ت مع كيدومي .
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و ت در اإلشارة هنا بين ت مع أريئيل االستيطاني سيض  )بعد التعديل الصاار وتقسيمه إل  قسةمين( باإلضةا ة إلة  مسةتوطنة أريئيةل       

ستوطنا  أخرل )ر ا ا  كريا  نيتا ي   برقان  برقان الصناعية  اريئيل الصةناعية(. أمةا ت مةع كيةدومي  االسةتيطاني  سةو        خمسة م

مسةتوطنة إسةرائيلية )كيةدومي   كيةدومي   يفةون  جيةت  جفعةا  هاميركةا ي            12يض   بحسب التعديل الصاار عل  مسار ال ةدار   

ين  كرني شمرون  شا يه شمرون  معاليه شمرون  جينو  شةمرون(. و ال ةدير بالةذكر هنةا بةين      عمانوئيل  ياكير  نو ي   نيفيه اورام

كيلةو متةر وهةو طةول      133كيلو متر إل   121ترسي  ال دار حول ت مع أريئيل قد أحدث إضا ة لطول ال دار والذي كان يبلا   إعااة

الحاةل قد أحدث أيضا  يااة  ةي المسةاحة التةي سةو  يصةاارها       ال دار الملتي حول كل من ت مع أريئيل وكيدومي . كما أن التتيير

ال دار من القرل الفلسطينية المحيطة بهذين الت معين االستيطانيين. هذا و سيت  رب  ت مع أريئيل االستيطاني مع إسرائيل مةن خةالل   

 مةع كيةدومي  االسةتيطاني سةيت  ربطةه مةع       والواقع تحت سيطرة ال ي  اإلسرائيلي  ةي حةين أن ت   5الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

الملاي إل  إسرائيل. وجةاء هةذا التعةديل علة  حسةاب أراضةي        55مستوطنة إلفيه مناشيه من خالل الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

حبلةة حيةث تة      بلةدة  حبلة  إذ أن التعديل األخير أحدث تتييرا علة  مسةار ال ةدار حةول     بلدةالعديد من القرل الفلسطينية الم اورة منها 

حبلةة الفلسةطينية شةبه     لبلةدة إعااة مسار ال دار إلة  الملةي  بات ةاه مسةتوطنة الفيةه مناشةيه اإلسةرائيلية  لي عةل مةن المةدخل ال نةوبي            

 محاطةة مةن جهاتهةا الةثالث      البلةدة مفتوحا بالكامل  ومتصال جترا يةا مةع القةرل الفلسةطينية الم ةاورة مةن الناحيةة الشةرقية مةع إبقةاء           

الشمالية والتربية والشرقية بال دار. كما أن التعديل عل  مسار ال دار لة  يشةمل الشةلل االقتصةااي الةذي أحدثةه ممطة  ال ةدار للعةام          

حبلة عن مدينة قلقيلية. كما أن التتيير الحاةل كان له أثرا سلبيا عل  القرل الفلسطينية الم ةاورة  حيةث أنةه     بلدةوالذي  صل  2113

حبلة لتصبح متصلة جترا يا مع القرل الفلسطينية الم اورة لها من ال هة الشةرقية  تة  سةلب الم يةد      بلدةر ال دار  ي ومع تعديل مسا

مةةن األراضةةي الفلسةةطينية التابعةةة للقةةرل الم ةةاورة  ةةي سةةبيل خلةةق تواةةةل جترا ةةي بةةين المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية  ةةي المنطقةةة اون  

 .ير عل  الم تمع الفلسطيني برمته ياالكتراث إل  ما قد يسببه مثل هذا التت

  نشر  و ارة الد اع اإلسرائيلية عل  الصفحة االلكترونية الماةة بها تعديال عل  2111و ي الثالثين من شهر نيسان من العام  

بلة الفلسطينية ح بلدةمسار جدار الع ل العنصري  ي األراضي الفلسطينية المحتلة  إال أنه ل  يحصل أي تتيير عل  مسار ال دار  ي 

ك  من جدار الع ل العنصري  2.1حيث وبحسب المارطة األخيرة  تبين أن  2116والقرل الم اورة عن التعديل الصاار  ي العام 

اونما من أراضي  414الشرقية والتربية وقد ع ل ال دار ما مساحته  الشمالية و وذلك من ال ها  البلدةقد ت  بنائه عل  أراضي 

الكلية( تشمل المستوطنا  اإلسرائيلية الم اورة للقرية باإلضا ة إل  األراضي ال راعية والمناطق  البلدةن مساحة % م21) البلدة

 (.15المفتوحة )انظر ال دول رق  

 

 

 حبلة بلدة: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في 15جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 راعيةأراض   22

 2 مناطق مفتوحة 141.5

 3 مستوطنة اسرائيلية 5.5

 4 منطقة جدار 65

 المجموع 984

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

 

را ةةا  حيةةث باشةةر  ال   بةةدأ  اسةةرائيل بتنفيةةذ الممطةة  علةة  أرض الواقةةع  2113أواخةةر العةةام  وبالنسةةبة لقريةةة الضةةبعة  ةةنن  ةةي  

الضةبعة والقةرل الفلسةطينية المحيطةة بهةا وبةدأ  بتنفيةذ مةا خططةت لةه مةن عة ل              ت مةع االسرائيلية بت ريي االراضي ال راعية  ةي  

للقرل الفلسطينية واحتالل الم يد من االراضةي الفلسةطينية لصةالح الممططةا  االسةتيطانية الممتلفةة. وكةان للممارسةا  االسةرائيلية          

القةةرل المحيطةةة  الت مةةع وعلةة ثةةر سةةلبي ومةةدمر علةة  أهةةالي  لمةةا لةةه أ الضةةبعة لتةةرض بنةةاء ال ةةدار  ت مةةعالتةةي اسةةتهد ت  أراضةةي 

الضةبعة بةالترا ع لةدل     ت مةع االمر الذي ا ةع بيةةحاب االراضةي الفلسةطينية  ةي        وأراضيه  التي كانت تشكل مصدر ر قه  الوحيد

بناء ال ةدار واخةراجه  مةن ممطة  العة ل التةي تفرضةه اسةرائيل علة            المحاك  االسرائيلية  ي محاولة منه  لتقليل الضرر الناتج عن

الضةبعة  ةي    ت مةع ن ةح اهةالي     2116والقرل المحيطة بهةا  ةي سةبيل تنفيةذ ممططاتهةا االسةتيطانية. و ةي أوائةل العةام           الت معأهالي 
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 يعها والقرل الم ةاورة )راس الطيةرة وواا  انت اع قرارا من المحكمة العليا االسرائيلية بتتيير مسار ال دار عل  أراضي القرية ليض

حيث وبحسب مةا ورا بالتعةديل الةذي ةةدر عقةب قةرار المحكمةة العليةا االسةرائيلية )ح يةران مةن العةام               الرشا( خارج منطقة الع ل

ية والقةةرل المحيطةةة وذلةةك مةةن ال هةةة الشةةمال   الت مةةعكةة  مةةن جةةدار العةة ل العنصةةري تةة  بنائهةةا علةة  أراضةةي     1.5( تبةةين أن 2116

 . الت معوبالتوا ي مع حدوا 

 

  البلدةخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 .(16 انظر ال دول رق ) (2112  )م لا بلدي حبلة سنوا  الماضية الممسةمشاريع خالل  عدة بتنفيذ حبلةقامت بلدية 

 

 الماضية نواتس خمسة خاللتها البلدة نفذ التي المشاريع: 16جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 الحكومة اليابانية/ UNDP 2112 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة ةر  ةحي

 و ارة المالية/ و ارة الحك  المحلي  2112 خدماتي مشروع إنشاء مبن  بلدية حبلة

 GIZ 2112 خدماتي رمشروع إنشاء مبن  خدمة ال مهو

 ANERA / USAID 2114 بنية تحتية ة مياه حبلةمشروع توسعة شبك

 ANERA 2111 تعليمي مشروع إعااة تيهيل مدرسة بنا  حبلة األساسية

 و ارة المالية/و ارة الحك  المحلي  2114 تعليمي مشروع استكمال مدرسة بنا  حبلة الثانوية

 بكدار 2111 تعليمي مشروع توسعة مدرسة بنا  حبلة الثانوية

 ةندوق تطوير وإقراض البلديا  2114 بنية تحتية اة تيهيل طرق ااخلية مشروع إعا

 البنك اإلسالمي 2114 خدماتي حيةعيااة ةمشروع بناء 

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية  مشروع تعبيد شوارع

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية ع تمديد شبكة كهرباءمشرو

 من قبل االيطاليين 2114 خدماتي وسيارة إسعا    راعيمشروع تو ير با  نقل عام وجرار 

 و ارة المالية 2111 تعليمي الصمود الثانوية المختلطةني  ي مدرسة مشروع بناء الطابق الثا

 .2112  حبلةم لا بلدي  المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محافظة قلقيلية                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                         

 

 26 

 المشاريع المقترحة

 

تطةوير     إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة  حيث تة  وسكانه البلدةملسسا  الم تمع المدني  ي  وبالتعاون مع  تتطلع البلدة

 -والتةي قةام بتنفيةذها معهةد األبحةاث التطبيقيةة       البلةدة المشاركة التي ت  عقدها  ي أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب

 اركين  ي الورشة القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المش

 

 مصنع عصائر للحمضيا  وال وا ة مع وحدة تعبئة وتتليي.الحاجة إل  إنشاء  -1

 م مع خدما  يتضمن المرك  النسوي  مرك ا لذوي االحتياجا  الماةة  مكتبة عامة  مرك ا للشباب. إنشاء الحاجة إل  -2

من الت مع  إليهت ايدة من المرض  القاامين الم األعدااتوسيع وتيهيل المرك  الصحي الحكومي الستيعاب  الحاجة إل  -3

 والت معا  الم اورة.

 اع  الم ارعين من خالل تو ير موارا  راعية وتسويق منت اته . الحاجة إل  -4

 الضبعة. ت معاستكمال شبكة الصر  الصحي  ي الت مع ليشمل  الحاجة إل  -5

 ال  ذوا  المبرة  ي المياطة والثروة الحيوانية وريرها.مشاريع تنموية تمدم األسر الفقيرة والنساء العامالحاجة إل  عمل  -6

 رر ة امج لذوي االحتياجا  الماةة.و  األساسيةرر ة مصاار  ي مدرسة ذكور حبلة  إنشاء الحاجة إل  -1

 تيهيل منت ه بلدية حبلة. إعااة الحاجة إل  -1

 الضبعة. ت مععمل ممط  هيكلي ل الحاجة إل  -4

 ك  من الطرق ال راعية. 5شق وتيهيل حوالي و اون  من أراضي الت مع 311من استصالح وتيهيل أكثر  الحاجة إل  -11

الواقعة  أراضيه اون  من  411م ارع  ي الت مع لمساعدته  عل  استتالل أكثر من  311مساندة أكثر من  الحاجة إل  -11

 خلي ال دار.
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة نظةر       األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   11البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقة    من نقص كبير  يتعاني البلدة 

 .الم لا البلدي

  البلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 مالحظات ليست أولوية بحاجة بحاجة ماسة القطاع الرقم

  احتياجات البنية التحتية

 ك  33.5^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  4.5   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 ابار 3   * ترمي / إعااة تيهيل ينابيع أو ابار جو ية 5

متر مكعب 511   * بناء خ ان مياه 6
 

 ك  4  *  تركيب شبكة ةر  ةحي 1

 ك  4  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 131  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 4

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

   *  مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

  االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * ي  مراك / عيااا  ةحية موجواةإعااة تيهيل/ ترم 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

  االحتياجات التعليمية

 مدرسة ثانويةبناء    * بناء مدارس جديدة 1

بناء   المدرسة الثانوية للذكور   * إعااة تيهيل مدارس موجواة 2

 رر  ةفية لمدرسة الضبعة

    *   تعليميةت هي ا 3

  االحتياجات الزراعية

 اون  221   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء ابار جمع مياه 2

 كابر 41  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 251   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 21   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 25  *  هيل بيو  بالستيكيةإعااة تي 1

    *  لحهبذور  1

   *  نباتا  ومواا  راعية 4

 .2112  حبلة م لا بلديالمصدر:        

  راعية.ك  طرق  23ك  طرق ااخلية   6.5ك  طرق رئيسة   4^       
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 المراجع
 

 ( التعداا العام للسكا2114ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2111ن والمساكن والمنشآ  

   2112م لا بلدي حبلة. 

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

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

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئةبيانا   (  قاعدة2013( ))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  -لتربيةةة والتعلةةي    بيانةةا  مديريةةة ا(2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -قلقيلية. (2111-2114) قلقيلية   

 

  

  

 


