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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

 خالل عملية جمع البيانا .  ريق البحث 

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    محا ظة قلقيليةسكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  ال

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          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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)تضم تجمع فرعتا( إماتينقرية دليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية  11وعل  بعد   قلقيليةررب مدينة    وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   )تض  ت مع  رعتا( اتينإمقرية 

ومن   محا ظة سلفيت()إستيا ومن ال نوب اير   تل )محا ظة نابلا(الشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  مرك  القريةبين 

أنظر المريطة ( )2113أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية كفر قدوم وجيتن الشمال   ومجنصا وط والفندق وح ةالترب 

 .)1رق  

 

 القرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 512-814.5حر  ويبلغ المعةدل السةنوي لطمطةار  يهةا حةوالي      سطح الب  وق مترا 815 -432 يتراوح ما بين عل  ارتفاع القريةتقع 

)وحةدة نظة  المعلومةةا     %51ارجةة مئويةة  ويبلةغ معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي         15ملة   أمةا معةدل ارجةا  الحةرارة  يصةل إلة         

 (. 2113أريج   –ال ترا ية

 

مةع الت مةع األكبةر وهةو ت مةع إمةاتين         2112ام والتةي تة  ام هةا  ةي عة         أشر  عل  ت مع  رعتا ل نةة مشةاريع  2112حت  العام 

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

 تحت إاارة م لا قروي واحد وهو م لا قروي إماتين.

                                                 
1
قرية إماتين وت مع  رعتا؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج قرية إماتين مع ت مع  رعتا  ي عام   تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما 

2112. 
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ل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدلي  

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

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

 

تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة        أعضةاء   1مةن   القةروي  الم لةا  يتكةون و م 1115عام  إماتين قرية ي  م لا قرويت  تأسيا 

ويمتلةك    ةمةدما  المشةترك  االول للم لا ال  ويقع ضمن اائ  ملكمقر  للم لاويوجد   موظفين 3 لم لاا يعمل  ي كما الفلسطينية 

 .(2112  إماتين قرويم لا ) ورا عة كهرباء مع النفايا سيارة ل  الم لا

 

   ما يلي (2112  إماتينم لا قروي ) قوم بهايالتي  الم لا القرويومن مسلوليا  

 

 . شبكة كهرباء أو المولدا 

 .شبكة إمداا مياه الشرب وةيانتها 

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

  الرخص وإةدارعملية البناء  تنظي.  

  الحكومية.حماية األمالك 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

  عمل مشاريع واراسا. 

 

 نبذة تاريخية
 

التسمية ال  أن  سكن القريةة أمتةين   ترجع أخرل و ي رواية   كلمة التينية تعني المكان المرتفع إل  بهذا االس  نسبة إماتينسميت قرية 

بهذا االس  نسبة إل   رع المال  حيث يتحدث التاريخ عةن وجةوا أشةقاء كةان     وتعوا تسمية  رعتا  .إماتينل  بعدها حر ت إمن البشر و

ومن  سميت  رعط  ث  حر ت إلة   رعتةا.     لديه  أموال طائلة وتنا عوا  يما بينه  وهاجر عدا منه  إال شمص واحد اسم   رعطون

 معظ  العةائال  مةن منطقةة جبةل     )ال  يرة العربية ل  إويعوا أةل سكان الت مع  .عام 511من كثر إل  أويعوا تاريخ إنشاء الت مع 

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2112م لا قروي إماتين  ) لصوان  ي بالا الح ا (ا
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  القرية من منظر: 1 صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد    .الةب مسة د علةي بةن أبةي ط      وعبد الرحمن مةن عةو   مس د   حذيفة بن اليمانوه   مس د   ثالثة مساجد القريةيوجد  ي 

المنةاطق   جميةع  ومةن ال ةدير ذكةره أن     متةر وبيةو  قديمةة     ةقسطنطينيالقديمة ومنطقة  البلدةمنها    بعض األماكن األثرية  ي القرية

  .(2أنظر المريطة رق  ) (2112  إماتينم لا قروي )رير ملهلة لالستتالل السياحي 

 



 محافظة قلقيلية                                                                    دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 

 7 

 القرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة 

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 

 

 2,142 غبلة  القريةة أن عدا سكان   2117بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 وحدة. 811سرة  وعدا الوحدا  السكنية أ 834نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  1,428ونسمة من الذكور   1,817 نسمة  منه 

 الفئات العمرية والجنس

 

الفئةة  % ضةمن  43.3  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   القريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عاما  ما  وق. كمةا أظهةر     58% ضمن الفئة العمرية 3.2عاما  و 54 -18% ضمن الفئة العمرية 83.1عاما   18العمرية أقل من 

 %.45.4%  ونسبة اإلناث 81.5أي أن نسبة الذكور   115.8 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 

 

 

 العائالت

 

عائلة   ران  عائلة  ةوان عائلة  سلمان عائلة  مسعوا  عائلة الطويل   عائلةشناعة عائال   منها  عائلةمن عدة  القريةيتألي سكان 

  .(2112  إماتينقروي )م لا  عائلة ميتانيو  بري

 

 الهجرة 
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 الت مع روا أو تركواقد هاج عائلة 12أن هناك   القريةالقدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية 

 (.2112م لا قروي إماتين  ) 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام 

 

  قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان  55.1 %  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا  5.1  حةةوالي 2117عةةام  القريةةةبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان   

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     21.1% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     24.2% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.2المتعلمةين  كةان هنةاك    

حسةب ال ةنا     القريةة   يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهةوا اراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       5.2% انهوا اراسته  الثانويةة  و 21.3

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1042 1 1 7 1 73 35 212 316 252 129 16 ذكور

 329 1 0 1 0 24 23 198 268 235 117 107 إناث

 7112 1 1 8 1 97 58 410 584 487 246 123 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

حكوميةة تشةر     القرية أربعة مدارس يوجد  ي   2111/2112 ي العام الدراسي والثانوية األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

 -مديريةة التربيةة والتعلةي    )لططفال تشر  عليها و ارة التربية والتعلي   ي القريةة   ال يوجد أية رياضو  عليها مديرية التربية والتعلي 

 (.2انظر ال دول رق  ( )2112  قلقيلية

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  القرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 المدرسةنوع  الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ممتلطة حكومية  الثانوية إماتينذكور مدرسة 

 إناث حكومية  الثانوية إماتينبنات مدرسة 

 ذكور حكومية   األساسية إماتين ذكورمدرسة 

 ممتلطة حكومية  األساسية المختلطة فرعتامدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    58طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      1,113وعةدا الطةالب     فاةة  41 القريةة يبلغ عدا الصفو  الدراسية  ةي  

طالبةا وطالبةة     18يبلةغ  القريةة   (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معل   ةي مةدارس  2112  قلقيلية -التربية والتعلي 

  .(2112لتربية والتعلي   مديرية ا) طالبا وطالبة  ي كل ةي 28وتبلغ الكثا ة الصفية 

 

ناعي   إن الطالب يتوجهون ةو مثل المرحلة الثانوية / رع ت اري  إماتينقرية و ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي 

حيث تبعد عن الت مع   الصناعية نابلا  أو التوج  إل  مدرسة ك 15  حيث تبعد عن الت مع حوالي قلقيلية الصناعيةإل  مدرسة 

 (. 2112  إماتينم لا قروي )ك   4 حوالي حيث تبعد عن الت مع  تعلي  ت اري -التوج  إل  مدرسة ح ة الثانوية وأ ك  12والي ح

 

   منها (2112  إماتينم لا قروي ) بعض العقبا  والمشاكل القرية يواج  قطاع التعلي   ي

 

   لمدارس ي ا حاسوبمكتبية وممتبر و ت هي ا  مدرسيةتو ير الحاجة ال. 
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  المدارس.نقص  ي عدا الصفو   ي 

 وةيانة. المدارس بحاجة إل  إعااة تأهيل  

 

 قطاع الصحة
 

  عيةةااة طبيةةب عةةام ل ةةان الرعايةةة الطبيةةةوحكةةومي الصةةحي إمةةاتين اللصةةحية  حيةةث يوجةةد مركةة  بعةةض المرا ةةق ا القريةةةيتةةو ر  ةةي 

 ةإن   القريةي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي و وةيدلية خاةة.   خاةةأسنان  عيااة طبيبحكومية وأخرل خاةة  

ك   أو التوجة  إلة  مستشةف  ر يةديا      25 حوالي القريةقلقيلية  حيث يبعد عن مدينة  ال  ي نمستشف  ارويش  المرض  يتوجهون إل 

 .(2112وي إماتين  )م لا قر أو التوج  إل  مرك  الفندق الصحي  ك  28حوالي  القريةنابلا  حيث يبعد عن مدينة  ي 

 

  أهمها  (2112)م لا قروي إماتين   مشاكل عدة القرية ويواج  قطاع الصحة  ي

 

  وطفولة أمومةمرك  رعاية تو ر عدم. 

  عدم تو ر سيارة إسعا. 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  إمةاتين  م لةا قةروي  ) ملةة % من القةول العا 88 ستوعبي حيث   راعةقطاع ال عل  عدة قطاعا   أهمها القريةيعتمد االقتصاا  ي 

  .(1انظر الشكل رق  ( )2112

 

بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن تو يةع األيةدي العاملةة           2112وقد أظهر  نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أريج  ي عام 

 ما يلي ك  القريةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

 من األيدي العاملة.88 قطاع ال راعة  ويشكل % 

 العاملة. % من األيدي17يشكل ق العمل اإلسرائيلي  وسو 

  من األيدي العاملة.13  ويشكل الوظائيقطاع % 

  من األيدي العاملة.5قطاع الت ارة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.5قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة3  ويشكل الصناعةقطاع %. 
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 في القريةالنشاط االقتصادي  : توزيع القوى العاملة حسب1شكل 

 

 2112  م لا قروي إماتين المصدر:

 

فواك   المضار ولبيع البقاال   5  مالح  3  بقاال  8 القرية يوجد  ي   من حيث المنشآ  والملسسا  االقتصااية والت اريةأما 

   يتون معاةر 3  لتقدي  المدما  الممتلفة  محال 5  ولخ(اوالن ارة ...  نية )كالحدااةصناعا  المهال لتقدي   المح 8و  ممب ين

 .(2112  إماتينم لا قروي )مسالخ اجاج  2و  راعيةالاوا  لط محل واحد  ح ر منشار 1

 

 وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي القرية نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية %.23إل   القريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 هي عل  النحو اآلتي   (2112اتين  )م لا قروي إم

 

  ال راعةالقطاع. 

 . قطاع المدما 

 

 

 القوى العاملة 

 

% من 33.5  أن هناك 2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 83.5% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  55.1 % يعملون(. وكان هناك53.7السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 3انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %37.2الطالب  
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 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) القرية سكان :9 جدول

 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر ال ةدول رقة      اونما أراض سكنية 360و هي أراض قابلة لل راعة اون  7,081منها اونما   9,003حوالي  القريةتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4

 

 (بالدونم المساحة) القرية في األراضي استعماالت :4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(7,081) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

وت بي

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

164 44 1,353 0 0 956 128 2 5,995 360 1,003 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 عملي

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,042 1 425 3 7 51 1 363 616 27 74 515 ذكور

 973 0 907 3 0 56 494 354 66 8 2 56 إناث

 2,015 1 1,332 6 7 107 495 717 682 35 76 571 جموعالم
.2111المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها   المصدر:  
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 القرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكثةر األنةواع    الفقةوس والباميةة  يعتبةر  . والقريةة يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي       8ال دول رق  

 .القرية راعة  ي 

 

 )المساحة بالدونم( القريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 2 جدول

اءخضرات الالبقولي األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 87 0 0 0 0 0 32 0 0 0 55 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
 

اونة    2,405حيةث يوجةد حةوالي     يتةون ل ب راعةة ا  القريةة وتشةتهر   .القريةيبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي  5ال دول رق  

 . ل يتونم روعة بأش ار ا

 

 )المساحة بالدونم(القرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6 جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 2,629 0 61 0 78 0 0 0 85 0 0 0 2,405 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 (.7)أنظر ال دول رق   والشعير   وأهمها القمحاون  105   ان مساحة الحبوب تبلغ القريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( القريةفي  قلية والعلفيةالمحاصيل الحمساحة األراضي المزروعة ب :2 جدول

 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

1 211 1 33 1 1 1 48 1 1 1 7 1 11 0 105 

 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

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

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  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 )  لكيةا  ةةتيرة  م عاليةة مةن   وجوا نسةبة كتشي  ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 وريرهةا  مواألرنةا  األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومون بتربية القرية  سكان من% 7 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.5)انظر ال دول رق   (2112  م لا قروي إماتين)

 

 القرية في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

221 8,000 51,000 1 1 1 1 437 454 1 

 .انالع ال  والثيروالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  مديرية  راعة قلقيلية  المصدر
 

 .(1انظر ال دول رق  ) (2112  إماتينم لا قروي ) ك  طرق  راعية 23حوالي   القريةيوجد  ي   من حيث الطرق ال راعيةأما 

 

 وأطوالها القرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 3جدول 

 الطول )كم( حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 17 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2112م لا قروي إماتين  المصدر: 

 

 منها   (2112م لا قروي إماتين  )المشاكل  بعض القريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 

 .عدم تو ر مياه للري 

 ارتفاع أسعار المياه. 

 تصااية.عدم ال دول االق 

 .عدم تو ر المياه ال و ية 

 .محاةرة األراضي ال راعية ببلرة استيطانية 
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 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم   التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدا مةن ال    وكمةا  .شةعبة بريةد   وهةي    حكوميةة الملسسةا   القليل من ال القريةيوجد  ي 

   منها   (2112  إماتين قرويم لا ) ثقا ية ورياضية وريرهاخدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  

  

  وتقةدي   القريةة  االهتمام بقضايا  بهد   الحك  المحلي حاليا  ي و ارةومس ل  م  1115عام  تأسا :إماتينمجلس قروي

 .حماية الممتلكا  الحكومية والدينية  باإلضا ة إل  كا ة المدما  إل  سكانها

  ومسةاعدة الطةالب   تعنة  بتقةدي  مميمةا  ةةيفية    من قبل و ارة الداخلية   م  2114تأسست عام  الخيرية: إماتينجمعية  

 المحتاجين.

 يعنة  بتقةدي  نشةاطا  رياضةية      م  مةن قبةل و ارة الشةباب والرياضةة      2111تأسةا عةام    الرياضاي:  إمااتين  شباب نادي

 .وثقا ية واجتماعية

  للسةيدا  واالهتمةام   تعنة  بتقةدي  خةدما       الداخليةة م  مةن قبةل و ارة   2115تأسسةت عةام    :للتنمية الريفياة  إماتينجمعية

 .بالتصنيع التذائي

  أنشةطة  تعن  بتقدي  من قبل و ارة الداخلية  ومس لة حاليا م  1155تأسست عام  :التعاونية لعصر الزيتون إماتينجمعية

 .وخدما   راعية وإرشاا  راعي حول جواة  يت ال يتون وتسويق 

  وتو يةةع الثةةروة   عنايةةة بالحيوانةةا  تعنةة  بال  الداخليةةة مةةن قبةةل و ارة   2111تأسسةةت عةةام   :الحيوانيااة ةالثااروجمعيااة 

   .إنشاء مشاريع تنمويةو الحيوانية

 تعن  بتقدي  مشاريع نسوية وتر يهية.    من قبل و ارة الداخليةم 2113تأسست عام  :جمعية رواد الغد 

 

 

 البنية التحتية

 الكهرباء واالتصاالت

 

شةةركة ال تعتبةةروكمةةا  .علةة  التةةوالي 2117  2111 تين تأسسةةتا منةةذ عةةاميكهربةةاء عةةام تيشةةبكوت مةةع  رعتةةا  إمةةاتينقريةةة يوجةةد  ةةي 

كمةا   .%111ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحداالقرية  المصدر الرئيا للكهرباء  ي القطرية اإلسرائيلية 

مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة     % 15  %81  وتقريبا قريةهاتي  تعمل من خالل مقس  آلي ااخل ال شبكة كلتا الت معين ويتو ر  ي

 .(2112  إماتينم لا قروي )  ي كل من قرية إماتين وت مع  رعتا عل  التوالي يتبشبكة الها

 النقل والمواصالت

 

 يوجةد  ةي    لقريةة  اا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي     أمة  .(2112م لةا قةروي إمةاتين     )خاةةة   سةيارة  28و تاكسةيا    4 القريةيوجد  ي 

 .(11ال دول رق   رنظ)ا (2112  إماتينم لا قروي ) من الطرق الفرعيةك   14.1ك  من الطرق الرئيسة و 3.7 لقريةا

 

 القرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3.8 4.7

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1.2 1.4

 طرق رير معبدة. .3 - 1

 2112م لا قروي إماتين  المصدر: 
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 المياه

 

وتصةل نسةبة الوحةدا  السةكنية       2111بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام         القريةة بت ويد سةكان  اائرة مياه الضفة التربية تقوم 

 .(2112ي إماتين  م لا قرو% )111الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

وبذلك يقدر معدل  (.2112م لا قروي إماتين  )السنة متر مكعب/ 57,511  حوالي 2112عام  للقريةلقد بلتت كمية المياه الم واة 

بسبب ال يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلك  القريةأن المواطن  ي   وهنا ت در اإلشارة إل .لترا/ اليوم 71ت ويد المياه للفرا بحوالي 

وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا وخطةوط          (2112م لةا قةروي إمةاتين     ) %8الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إلة   

م لةا قةروي   ) لتةرا  ةي اليةوم    57 القريةة النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرا من الميةاه  ةي   

مةن قبةل منظمةة الصةحة العالميةة والةذي يصةل إلة          أقل بكثير بالمقارنة بالحد األان  الموة  بة   تبر هذا المعدل ويع .(2112إماتين  

 كمةا  .(2112م لا قةروي إمةاتين    )شيكل /متر مكعب  4ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  لتر للفرا  ي اليوم. 111

م لةا  )متةر مكعةب    811كل منهمةا بسةعة    بئر من لي لت ميع مياه األمطار  باإلضا ة ال  خ انان للمياه 811يوجد  ي القرية حوالي 

 .(2112قروي إماتين  

 

 الصرف الصحي

 

 عاامةة للةتملص مةن الميةاه ال   والحفةر الصةماء    الحفةر االمتصاةةية     حيةث يسةتمدم السةكان   صةر  الصةحي  للشبكة  القريةيتو ر  ي ال 

 .(2112م لا قروي إماتين  )

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      152واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

 لتةرا  ةي اليةوم.    84بحةوالي     قد قدر معدل إنتاج الفرا من المياه العاامةة  القريةمتر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي ألي  57

ومن ثة  يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  حيةث يةت          والحفر الصماء  يت  ت ميع المياه العاامة بواسطة الحفر االمتصاةية حيث

  معال ةة  . وهنا ت در اإلشارة إل  أنة  ال يةت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم اورة اون مراعاة للبيئة

)قسة  أبحةاث الميةاه     المياه العاامة النات ة سواء عند المصةدر أو عنةد مواقةع الةتملص  ممةا يشةكل خطةرا علة  البيئةة والصةحة العامةة           

  .(2113أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

بة النات ة عن المةواطنين والمنشةآ    عن إاارة النفايا  الصل المسئولةال هة الرسمية يعتبر م لا المدما  المشترك للنفايا  الصلبة 

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

ه الرسةوم  تبلغ نسةبة تحصةيل هةذ    حيث شيكل لالشتراك  ي الشهر  18تبلغ عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل النفايا   شهريةرسوم 

 .(2112م لا قروي إماتين  )% 111

 

مةةن خدمةةة إاارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا  والمحةةال      القريةةةينتفةةع معظةة  سةةكان 

 1حاويةة بسةعة    25ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها       الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية 

  ونقلهةا بواسةطة   ثةالث مةرا   ةي األسةبوع     بواقةع م لا المةدما  المشةترك للنفايةا  الصةلبة     ومن ث  يت  جمعها من قبل  متر مكعب 

  حيةت يةت  الةتملص    كة  عةن القريةة    2.8والذي يبعةد حةوالي     حريقة مكب عشوائي قريب من القرية يسم  مكب  سيارة النفايا  إل 

 .(2112م لا قروي إماتين  )حرقها هذا المكب عن طريق من النفايا   ي 

 

كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.7القريةة   أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معةدل إنتةاج الفةرا اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي        

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      .وياعطنةا سةن   571أي بمعةدل    طةن  2.4بحةوالي   القريةة النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان     

2113). 
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 األوضاع البيئية

 
 المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلول لها  والتي يمكن حصرها بما يلي   قرلكتيرها من  القريةتعاني 

 

 أزمة المياه

 

   ويعوا ذلك لعدة أسباب  منها القرية عنلفترا  طويلة من قبل اائرة مياه الضفة التربية  انقطاع المياه

 ي تنظي  ضةخ الميةاه    اائرة مياه الضفة التربية الهيمنة اإلسرائيلية عل  مصاار المياه الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمام .1

  وتو يعها بين الت معا  السكانية. لذا  هةي تقةوم بتو يةع الميةاه إلة  المنةاطق الممتلفةة بشةكل اوري  وذلةك ألن كميةا          

باإلضا ة إل  ذلك تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشراء الميةاه مةن    ال تكفي لسد احتياجا  السكان. المتاحة الذاتيةالمياه 

 الشركا  اإلسرائيلية لسد احتياجا  السكان من المياه. 

 ارتفاع سعر المياه. .2
 

  قرية وذلك بسبب عدم وجوا مضما  للمياه.كما ان القرية تعاني من ةعوبة وةول المياه ال  المناطق المرتفعة  ي ال

 

 إدارة المياه العادمة

 

للتملص من المياه العاامة  وقيام بعض المواطنين  استمدام الحفر االمتصاةيةعدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي 

ية التكاليي العالية الال مة لنضحها  بتصريي المياه العاامة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتط

يهدا بتلويث المياه ال و ية  االمتصاةية . كما أن استمدام الحفرالقريةيتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل 

مة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاا

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

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

ال  يعتبر مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  هو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي ي ةب ان يمةدم محا ظةة قلقيليةة  ولكةن     

تقوم بعض البلديا  والم الا القروية  ةي محا ظةة قلقيليةة بنقةل النفايةا  الصةلبة الة  مكةب  هةرة الفن ةان وانمةا تقةوم بةالتملص مةن               

النفايا   ي مكبا  عشوائية منتشرة  ي أرجةاء المحا ظةة وذلةك بسةبب ارتفةاع تكةاليي نقةل النفايةا  والةتملص منهةا  ةي مكةب  هةرة              

  بصورة عشوائية  ي هةذه المكبةا  لةذلك  هةي تعتبةر مكرهةة ةةحية مسةببة تكةاثر الةذباب والحشةرا  الضةارة              النفايا  تلق الفن ان.

والفئران باإلضا ة إل  الروائح الكريهة والتا ا  السامة والدخان األسوا المنبعث منها عند حرقها  هذا األمر لة  أثةاره الضةارة علة      

 الصحة البشرية والبيئية. 

 

مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية والت معا  الم اورة  ي محا ظة قلقيلية  ويعوا ذلك بشكل رئةيا إلة     كما ان عدم وجوا

العراقيل التي تضعها سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئا  المحلية والملسسا  الوطنيةة والتةي تتعلةق بإةةدار تةراخيص إلقامةة       

لذلك تقع ضمن مناطق )ج(  والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة. باإلضةا ة إلة     مثل هذه المكبا   حيث أن األراضي المناسبة

أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد علة  التمويةل مةن الةدول المانحةة. وبالتةالي  ةإن عةدم تةو ر مكةب نفايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علة                 

النات ة عن النفايا    ضال عن الروائح الكريهة وتشةوي   الصحة ومصدرا لتلويث أحواض المياه ال و ية والتربة من خالل العصارة 

 المناظر الطبيعية.
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية اماتين 

 

ة بةةين السةةلطة الوطنيةة 1118بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

و)ج(   حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحت        اماتين والتي تضة  ت مةع  رعتةا إلة  منةاطق )ب(     قرية الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي 

% من مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(   وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظةام العةام علة  عةاتق     58.3اونما ) 5,257

ة وتبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن   السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطيني

البلديا  والقرل وبعض المميما . ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية اماتين يتمرك ون  ي المناطق المصةنفة )ب(.  يمةا   

ج(   وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة ) حة القرية الكلية( كمناطق% من مسا41.7اونما ) 3,746ت  تصنيي ما مساحت  

للحكومة اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بأي شكل مةن األشةكال إال بتصةريح ةةاار عةن      

ألراضي الواقعة  ي مناطق  ج   ي قرية اماتين هي أراض مصاارة اإلاارة المدنية اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  ا

لطرراض االستيطانية وج ء منها مع ول خلي ال دار باإلضا ة إل  األراضي المصةنفة كمنةاطق مفتوحةة وأراض  راعيةة ) انظةر      

 (.11ال دول رق  

   

 1332على اتفاقية أوسلو الثانية  : تصنيف األراضي في قرية اماتين اعتمادا11جدول                         

 للقرية% من المساحة الكلية  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 58.3 5,257 مناطق ب

 41.7 3,746 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 9,003 المساحة الكلية

 7119أريج ، -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 اماتين و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي  قرية

 

بنةاء المسةتوطنا  اإلسةرائيلية    هةا  كان أول  نالت قرية اماتين حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية لصالح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة

التربية. و يما يلي  عل  أراضي القرية باإلضا ة إل  بناء جدار الع ل العنصري وع ل ج ء من أراضي القرية ضمن منطقة الع ل

  -تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي قرية اماتين 

اونما من أراضةي قريةة امةاتين مةن أجةل إقامةة مسةتوطنة شةعار عمانوئيةل اإلسةرائيلية والتةي هةي              153ةاار  إسرائيل ما مساحت  

وطن إسةرائيلي. ومةن ال ةدير بالةذكر أن جة ء      مست 3,211ج ء من ت مع كيدومي  االستيطاني. ويقطن هذه المستوطنة اليوم أكثر من 

من هذه المستوطنا  ت  إقامت  عل  أراضي قريةة امةاتين    يمةا تة  إقامةة ال ة ء اآلخةر مةن المسةتوطنة علة  أراضةي بلةدة ايةر اسةتيا               

 الم اورة لقرية اماتين من الناحية ال نوبية. 

ء من ت مةع ارئيةل االسةتيطاني( تحةت سةيطرتها مةن خةالل إعالنهةا         وتمط  إسرائيل إلبقاء ت مع كيدومي  االستيطاني )والذي هو ج 

عن مشروع يقضي بض  الكتل االستيطانية الكبرل  ي الضةفة التربيةة مثةل ت مةع لمعالية  ااومةي ل االسةتيطاني شةرق          2118 ي العام 

ال رةرب مدينةة القةدس وت مةع     مدينة القدس وت مةع لارئيةلل االسةتيطاني شةمال مدينةة سةلفيت وت مةع لجفعةا   ئيةيل االسةتيطاني شةم           

لروش عتصيونل االستيطاني جنوب ررب مدينة بيت لح  وت مةع لمةواعين عيليةتل االسةتيطاني رةرب مدينةة رام اع وت مةع كريةا          

أربع االستيطاني  ي مدينة المليل وذلك من خالل ض  األراضي التي تقوم عليهةا هةذه الكتةل االسةتيطانية الكبةرل إلة  إسةرائيل ااخةل         

قرار جيةد ألمنهةا ومكانتهةا السياسةية واقتصةااها وايموررا يةة الشةعب اليهةواي         »دار باعتبارها ج ءاع ال يت  أ من اولة إسرائيل وال 

كما ةرح رئيا الةو راء اإلسةرائيلي األسةبق أرييةل شةارون عنةد لقائة  الةرئيا األمريكةي جةورج بةوش  ةي             «  ي لأراضي إسرائيلل

 (.12) انظر ال دول رق  2118الحااي عشر من شهر نيسان عام 
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  : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية اماتين12جدول 

عدد المستوطنين القاطنين في 

 المستوطنة

المساحة 

الكلية 

 للمستوطنة

 )دونم(

المساحة 

المصادرة 

من أراضي 

اماتين  قرية

لصالح 

 المستوطنة

سنة 

 التأسيس

 اسم المستوطنة

 عمانوئيل 1151 163 1184 3,221

 المجموع 163 1124 92773

 7119أريج ، -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

كذلك عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إنشاء العديد من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية والتي تمتد بمئا  الكيلومترا  مةن شةمال   

ال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآل

ةةاار  إسةرائيل الم يةد مةن أراضةيها وذلةك        امةاتين وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنيةة عليهةا. و ةي قريةة     

كة  علة  أراضةي القريةة. و ت ةدر اإلشةارة بةأن المطةر          1.15لي والةذي يمتةد بطةول حةوا     88لشق الطريق االلتفةا ي اإلسةرائيلي رقة     

( التي يفرضها ال يش اإلسرائيلي عل  طول امتداا Buffer Zoneالحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتداا أو )

  متر عل  جانبي الشارع. 78تلك الطرق والتي عااة ما تكون 

 العنصري اإلسرائيلي قرية اماتين و مخطط جدار العزل

مةا ورا بالتعةديل األخيةر لممطة       كان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار أثر سلبي عل  قريةة امةاتين.  بحسةب   

جدار الع ل العنصةري الةذي تة  نشةره علة  الصةفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن العةام                  

كة  علةة  أراضةي قريةة امةاتين مةةن ال هةة التربيةة للقريةة.  وحةةال         8.28تبةين أن جةدار العة ل العنصةري سةةو  يمتةد بطةول         2117

%( لتصةبح ضةمن منطقةة العة ل التةي يملقهةا ال ةدار  ةي         25.5اونمةا مةن أراضةيها )    2,543االنتهاء من بنائ   سو  يعة ل ال ةدار   

اضةي التةي سةو  تفقةدها قريةة امةاتين بفعةل ال ةدار المسةتوطنا  اإلسةرائيلية المبنيةة علة              ال هة التربية للضفة التربية. وتشةمل األر 

أراضي القرية باإلضا ة إل  المناطق المفتوحة واألراضي ال راعية وج ء من المنطقة العمرانية الفلسطينية  ي القرية)انظر ال ةدول  

 (.13رق  

 محافظة قلقيلية –ر العزل العنصري في قرية اماتين : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدا13جدول         

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنا  إسرائيلية 153

 2 مناطق مفتوحة 158

 3 أراض  راعية 2,519

 4 منطقة عمرانية  لسطينية 3

 المجموع 22843

 7119أريج،  –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

األثةر األكبةر علة      بالقريةة كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المسةتوطنا  والبةلر االسةتيطانية اإلسةرائيلية المحيطةة      

مةن األراضةي الفلسةطينية الم ةاورة للمسةتوطنا        أهالي القرية وممتلكاته   حيث ساهمت هةذه االعتةداءا   ةي السةيطرة علة  الم يةد      

وذلك من خةالل منةع أةةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكة و رعهةا باألشة ار لتع ية  السةيطرة عليهةا. كمةا قةام                 

للمستوطنا . المستوطنون باعتداءا  شت  عل  أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  وراعه  عن العواة إل  أراضيه  الم اورة 

    - يما يلي سرا لبعض االنتهاكا  االسرائيلية التي تعرضت لها القرية  ي االعوام السابقة 
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اونماع من أراضي قرية اماتين والتي  51  أقدم مستوطنو مستوطنة لعمانوئيلل عل  ت ريي 2111 ي الرابع من شهر شباط من العام 

عرو ة باس   رع أبو كرش. وتعوا ملكية تلك األراضي لورثة المرحوم إبراهي  ( من أراضي القرية والم2ضمن حوض رق  )  تقع

اونماع(  و تقع األراضي ال راعية التي ت  استهدا ها  28اونماع( وورثة المرحوم أمين حسن ةوان ) 38محمد إبراهي  ةوان )

 من جدار الع ل العنصري المحي  بمستوطنة لعمانوئيلل. بالقرب

  

البلرة     وإل  الشرق من مدينة قلقيلية حيث توجد2111لمساء من يوم الثالث من شهر ح يران من العام كذلك  ي ساعا  ا

االستيطانية لجلعاا  وهرل تسللت م موعة من مستوطني لجلعاا  وهرل الواقعة  ي الشمال الشرقي من قرية  رعتا إل  حقول القمح 

اونماع  ي المنطقة المعرو ة باس  واا الشامي   12لمتضررة والبالغ مساحتها  ي قرية  رعتا وعاثت  يها خرابا. وتقع األراضي ا

والتي تعوا ملكيتها إل  الم ارعين عبد اع محموا إبراهي  سلمان  نايي إبراهي  شناعة  إبراهي  محموا سلمان ةالح  شفيق سلي  

 شناعة.

 

اإلاارة المدنية اإلسرائيلية وبحماية قوة من جيش االحتالل   ااه  طاق  2111وأيضا  ي يوم الثامن من شهر أيلول من العام 

اإلسرائيلي قرية اماتين  ي محا ظة قلقيلية  وسلمت االاارة المدنية االسرائيلية ثالثة مواطنين  ي منطقة ل الحوط ل الواقعة ضمن 

ناء التير مرخص  ي المنطقة المصنفة ال راعية بدعول الب  أراضي قرية اماتين الشرقية إخطارا  تتضمن وقي البناء لمنشآته 

والتي تمضع للسيطرة االسرائيلية الكاملة  امنيا واااريا  تحديدا. ت در اإلشارة إل  أن  1118 ج  بحسب اتفاقية أوسلو الثانية للعام 

موعد جلسة البناء  الثاني من شهر تشرين أول الماضي وهو االاارة المدنية اإلسرائيلية أمهلت أةحاب االراضي المستهد ة حت  

حك  إبراهي  ران   أمين حسن ةوان و  والتنظي   ي محكمة بيت إيل للنظر  ي قانونية االراضي. وتعوا المنشا  المستهد ة لكل 

 ابراهي  كايد الراعي.

 

مال شرق قرية   أقدم مستوطنو جلعاا  وهر االستيطانية القائمة ش 2112كذلك  ي ةباح يوم الثاني عشر من شهر آذار من العام 

شرق قرية  رعتا. وتعوا ملكية االش ار إل  كل من أيمن محمد محموا ةرة ش رة  يتون  ي منطقة واا  28 رعتا بقطع و تمريب 

أش ار(. وت در االشارة إل  أن عملية التمريب والقطع تمت  ي ساعا  المساء وعدم 11ش رة( وتيسير ابراهي  طويل ) 18طويل )

لسطينيين للوةول إل  المنطقة إال بعد الحصول عل  التنسيق المسبق من اإلاارة المدنية اإلسرائيلية بسبب محاذاة قدرة الم ارعين الف

 للمستوطنا  اإلسرائيلية.ةرة أراضيه   ي منطقة واا 

 

ة االستيطانية   أقدمت م موعة من المستوطنين القاطنين  ي البلر2112وأيضا  ي ةباح يوم العاشر من شهر تشرين أول من العام 

شرق قرية  رعتا  حيث قدر  الكمية التي ت  سرقتها بما يقل  ةرةلجلعاا  وهرل بسرقة محصول ال يتون من أراضي منطقة واا 

 كت  من األش ار. وتعوا ملكية المحصول ال راعي للم ارع إبراهي  محموا سليمان ةالح.111عن 

 

  أقدمت م موعة من المستوطنين انطالقاع من البلرة االستيطانية  2113العام يوم الرابع عشر من شهر ح يران من  كذلك  ي ةباح

لجلعاا  وهرل المقام ج ء منها عل  أراض قرية  رعتا بإضرام النيران  ي حقول ال يتون  ي قريتي  رعتا واماتين باستمدام مواا 

ء وعدم قدرة الم ارعين الفلسطينيين من للوةول ش رة  يتون. واستتل المستوطنون ساعا  المسا 54حارقة مما أال إل  إحراق 

والتي يحذر عل  الفلسطينيين الوةول إليها إال بعد الحصول عل  التنسيق المسبق من اإلاارة  إل  أراضيه   ي منطقة قطان الدنان

رعين الفلسطينيين  ه    خالد المدنية اإلسرائيلية كونها منطقة محاذية للمستوطنا . وتعوا ملكية االش ار المستهد ة لعدا من الم ا

  لاا ةوان و ياا عبد الحفيظ ةوان وةديقي عبد الحفيظ ةوان وأحمد عبد الع ي  شناع . 

  
 

 أوامر عسكرية اسرائيلية تستهدف أراضي قرية اماتين

 

ي البنةاء والعمةل  ةي    قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار عداا من األوامر العسكرية تنوعت بين مصاارة األراضي أو إخطارا  لوق

 قرية اماتين.  يما يلي أحد األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي طالت أراضي قرية اماتين  

 

   ةدر هذا األمر العسكري اإلسرائيلي  ي الثامن من شهر كانون أول من العةام  18/18األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

 اماتين واير استيا ألرراض أمنية ل  توضح  ي االمر العسكري. اونما من أراضي قرل  125.4ويقضي بمصاارة  2118
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  القريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 .(14 انظر ال دول رق ( )2112  إماتينم لا قروي ) سنوا  الماضية الممسةبتنفيذ مشاريع خالل  إماتين قام م لا قروي

 

 الماضية سنوات خمسة خالل القرية هاتنفذ التي ريعالمشا: 14جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 و ارة المالية  2111 تعليمي مدرسة الذكورمشروع بناء رر  ةفية ل

 م لا قروي إماتين 2111 بنية تحتية مشروع تعبيد الشارع الرئيسي 

 قروي إماتين  م لا 2111 بنية تحتية شبكة المياه العامة مشروع 

 CHF 2111 تعليمي بناء مدرسة أساسيةمشروع 

 ل نة المشاريع  رعتا  و ارة المالية  اع   رنسي 2111 بنية تحتية  مشروع إنشاء شبكة مياه 

 البنك اإلسالمي   و ارة المالية  2111 بنية تحتية  الرئيسي الشارع عبيد مشروع ت

  2112م لا قروي إماتين   المصدر:

 

 لمشاريع المقترحةا
 

تطوير  وسكان   إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القاامة  حيث ت  ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية وبالتعاون مع تتطلع القرية

 -تطبيقيةة والتي قام بتنفيةذها معهةد األبحةاث ال    المشاركة التي ت  عقدها  ي القريةأ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب

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

 

 ك  تقريبا. 5ل  تعبيد شوارع بطول الحاجة إ -1

 ك . 11نشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة ال  إ -2

 ك . 18طرق  راعية بطول  وتأهيلالحاجة ال  توسعة  -3

 ساسية الممتلطة.األ  رعتال  مدرسة ة إرر  ةفي 8الحاجة إل  إضا ة  -4

 ل  بناء مدرسة ذكور ثانوية.الحاجة إ -8

 مشكلة المنا ير البرية والكالب الضالة بطرق بيئية ةحيحة.ل إي اا حلل  الحاجة إ -5

 .إماتينل  توسعة وتأهيل الحديقة العامة الموجواة  ي قرية الحاجة إ -7

 العامة.  رعتال  تأهيل حديقة الحاجة إ -5

 نشاء مبن  خدما  عامة يتضمن مقرا  لل معيا  والملسسا  الشبابية والنسوية وريرها.إل  إالحاجة  -1

 رشااية وريرها.ا باألعال  واألاوية والدورا  اإلل  اع  الثروة الحيوانية وت ويدهالحاجة إ -11

 .ة باالستيطانك  لتصل إل  المناطق المهدا 2ك  وشبكة المياه بطول  2ل  توسعة شبكة الكهرباء بطول الحاجة إ -11
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة نظةر       األولويا  واالحتياجةا  التطويريةة  18نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من  القريةتعاني 

 الم لا القروي.

 

  القرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

  البنية التحتية احتياجات

 ك  25.8^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  2   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   و آبار جو يةترمي / إعااة تأهيل ينابيع أ 5

 *   بناء خ ان مياه 6
 

 ك  1   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 ك  3  *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 5

 حاوية 31   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

   *  مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

  الصحيةاالحتياجات 

 مرك  ةحي  *  عيااا  ةحية جديدة بناء مراك / 1

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

   *  الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

  التعليمية االحتياجات

 لإلناثالمرحلة األساسية    * بناء مدارس جديدة 1

 سة الثانوية للذكورالمدر   * إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

  االحتياجات الزراعية

 اون   121   * استصالح أراض  راعية 1

 آبار 4  *  إنشاء آبار جمع مياه 2

 كسا بر 11  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 311   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   تيكيةإنشاء بيو  بالس 5

  *   إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لح بذور  5

    * نباتا  ومواا  راعية 1

  2112م لا قروي إماتين  المصدر:        

 .ك  طرق  راعية 18وك  طرق ااخلية   1 ك  طرق رئيسة  2.8^       

 

 

 



 محافظة قلقيلية                                                                    دراسة التجمعات السكانية                                                                            

 

 22 

 لمراجعا
 

 ( التعداا ا2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اع. 2117لعام للسكان والمساكن والمنشآ  

   2112م لا قروي إماتين. 

   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 والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -ث التطبيقيةمعهد األبحا  

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

  لسطين. -

   2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسقلقيليةةةمحا ظةةة  -نةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي     بيا(2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

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

 

  

  

 


