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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  .  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    يةمحا ظة قلقيلهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةة رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصااية واالجتماعي

 

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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 قرية جيتدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  11.44وعل  بعد   قلقيليةمدينة  شمال شرق   وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   قرية جيت

كفر ومن الترب   ومن ال نوب  رعتا واماتين  )محا ظة نابلا( ةرة وبيت إيباالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  القرية

 .)1أنظر المريطة رق  ( )2113أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية )محا ظة نابلا( قوسين  ومن الشمال قدوم

 

 قرية جيت وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل ارجةا       113.1سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يهةا حةوالي     وق مترا 111عل  ارتفاع  قرية جيتتقع 

 (. 2113أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %11 لغ معدل الرطوبة النسبية حواليارجة مئوية  ويب 11الحرارة  يصل إل  

 

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

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

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

 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة    أعضةةاء 1يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1114عةةام  جيةةت ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

ال . كمةا  للمةدما  المشةتركة  األول  الم لةا ويقةع ضةمن   اائ  ملك. مقر  للم لا ويوجد موظفين  3كما يعمل  ي الم لا  لسطينية الف

 (.2112)م لا قروي جيت   مياه  ولكنه يمتلك أجه ة ةيانة يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 
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   ما يلي (2112  جيتقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

    وتقدي  المدما  العامة.شق وتيهيل وتعبيد طرق  جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 

 نبذة تاريخية
 

مةن سةبعة    ويوجةد بهةا أك ةر     حيث كانت تشتهر بال يةت   لد ال يتالالتينية وتعني ببكلمة جييت نسبة إل   س االبهذا  قرية جيتسميت 

قريةة   أةةل سةكان   ويعةوا  .عةام 1111 إلة  يعوا تاريخ إنشةاء الت مةع الحةالي    و .ال ت ال آثارها حت  اآلن (معاةر قديمة)لل يت  بدوا

 .(1صورة رق  الأنظر ( )2112)م لا قروي جيت     يرة العربيةال إل  جيت

 

 قرية جيت من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

مقام منها    القريةكما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ي  .المس د ال ديدو س د القدي مال  اموه   دينمس قرية جيتيوجد  ي 

)أنظةر   (2112)م لا قروي جيت  والمس د القدي  ن التي رأسخربة   خربة أم الفح   المقابر القديمة  مقام السعدي المتهدم  المضر

  .(2المريطة رق  

 قرية جيت في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

  السكان
 

بلةغ   قريةة جيةت  أن عةدا سةكان     2114لسةطيني  ةي عةام    بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الف   

 411أسرة  وعدا الوحدا  السكنية  341 نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر 13113و نسمة من الذكور  131,1نسمة  منه   23133

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  42.1  كةان كمةا يلةي     2114لعةام   قريةة جيةت  ي أن تو يع الفئا  العمرية  ة أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      11% ضةمن الفئةة العمريةة    3.1عامةا  و  14 -11% ضةمن الفئةة العمريةة    13.2عاما   11الفئة العمرية أقل من 

 %.41.4 %  ونسبة اإلناث11.1  أي أن نسبة الذكور 112.1 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

)م لةا قةروي    وريرهةا  عائلةة السةاخن    بكةر  أبةو عائلةة    عرمةان عائلةة    يةامين  عائلة من عدة عائال   منها  قرية جيتيتيلي سكان 

 (.2112جيت  

 

 

 

 الهجرة 
 

 هاجروا أو تركوا قد أشماص 11أن هناك   جيتقرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2112  جيت قروي )م لا 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان 1,%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا 1.3  حةةوالي 2114عةةام  قريةةة جيةةتبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان 

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     21.1% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     22.2% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.1المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةةب قريةةة جيةةت  يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي 1% انهةةوا اراسةةته  العليةةا. ال ةةدول رقةة  11.1% انهةةوا اراسةةته  ال انويةةة  و1.,1

 .2114ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس
يعرف القراءة 

 والكتابة
 ثانوي إعدادي ابتدائي

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 747 1 1 , 1 76 26 162 210 164 87 13 ذكور

 721 1 1 1 1 37 25 111 217 162 87 80 إناث

 1,468 1 1 9 1 113 51 273 427 326 174 93 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 مةدارس  أربعةة  القريةة    يوجةد  ةي   2111/2112 ي العام الدراسي  قرية جيت وال انوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

انظةر ال ةدول رقة     ( )2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي  علي  العالي الفلسطينيةمن قبل و ارة التربية والت  يت  إاارتهو  ةحكومي

2.) 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 ممتلطة حكومية المختلطة الثانوية يتجمدرسة 

 بنا  حكومية الثانوية نات جيتبمدرسة 

 بنا  حكومية مدرسة بنات جيت األساسية

 ذكور حكومية مدرسة ذكور جيت الثانوية

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    41المعلمةين   طالبةا وطالبةة  وعةدا    141  وعدا الطالب اةّف 24 قرية جيتيبلغ عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا   11يبلةغ   قريةة جيةت  (. وت ةدر اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدا الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس            2112  قلقيليةة  -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 21وطالبة  وتبلغ الك ا ة الصفية 
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ال  ةي  يوضح تو يع رياض األطفة   3. ال دول رق  جهة خاةة اتهتشر  عل  إاار  جيت روضة واحدة لألطفال قريةكما يوجد  ي 

 .س واال  حسب ال هة المشر ة قريةال

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 جهة خاةة 4 2 أطفال المجدروضة 

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

   منها (.2112)م لا قروي جيت   بعض العقبا  والمشاكل قرية جيت يواجه قطاع التعلي   يكما 

  

  تيهيل وترمي  إل مدرسة الذكور بحاجة. 

 ن تمطي  مسبق.وضيقة ومبنية بطريقة عشوائية وبدو الصفو  ةتيرة 

 خ   أوة ال انوية الممتلطة بالمرور عبر الشارع الرئيسي للمستعمرة حيث ال يوجد إشارا  مرور يعاني طالب مدرس

 مشاة.

 

 قطاع الصحة
 

  حكةومي  وممتبةر تحاليةل طبيةة   خاةةة    حكوميةة وأخةرل   عيااة طبيب عام   حيث يوجدصحيةالمرا ق ال بعض قرية جيت ي تتو ر 

 ةنن المرضة     القريةة و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما  الصةحية المطلوبةة  ةي          وةةيدلية خاةةة.    وطفولة حكةومي  أمومةمرك  عالج 

 ةي   أو التوجةه إلة  مستشةف  ر يةديا      كة   11حةوالي   قريةة حيةث يبعةد عةن ال      ال  ي محا ظةة قلقيليةة  مستشف  ارويش ن يتوجهون إل 

 (.2112)م لا قروي جيت   عنهاك   11محا ظة نابلا  حيث يبعد عن الت مع حوالي 

 

   أهمها (2112)م لا قروي جيت   الك ير من المشاكل والعقبا  قرية جيتجه قطاع الصحة  ي يواكما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم تو ر طبيب بشكل يومي  ي المرك  الصحي 

        تعرض بعض المراك  الصحية لمضايقا  قوا  االحتالل  من وجوا حواج  اائمةة وطيةارة  باإلضةا ة إلة  مضةايقا  مةن

 وطنين.قبل المست

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

 (1)انظر الشكل رقة    % من القول العاملة41 ستوعبي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها قرية جيتيعتمد االقتصاا  ي 

 (.2112)م لا قروي جيت  

 

 

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

 ما يلي ك  قرية جيتحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة41قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة21سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة1قطاع الموظفين  ويشكل %. 
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  من األيدي العاملة2  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.2الصناعة  ويشكل قطاع % 

 من األيدي العاملة1ويشكل   قطاع الت ارة %. 

 

 

 

 

 قرية جيت: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112  م لا قروي جيت المصدر:

 

  محال 1لبيع المضار والفواكه   لتينبقا   بقاال 11 قرية جيتصااية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

  (.2112م لا قروي جيت  ( )الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدااة  محال 4و لتقدي  المدما  الممتلفة

 

نتي ةةة اإلجةةراءا   القريةةةوقةةد تبةةين أن الفئةةة االجتماعيةةة األك ةةر تضةةررا  ةةي    %.21إلةة   قريةةة جيةةتةةةلت نسةةبة البطالةةة  ةةي  وقةةد و

   هي عل  النحو التالي (2112)م لا قروي جيت   يليةاإلسرائ

 

 قطاع ال راعة. 

  اإلسرائيليسوق العمل. 

  لوظائي.اقطاع 

 .قطاع الصناعة 

  الت ارةقطاع. 

 . قطاع المدما 
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  القوى العاملة

 

% من 33.4ن هناك   أ2114عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 14.2% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  11.1 % يعملون(. وكان هناك11.1السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %34.2الطالب  

 

 

 

 

 .7112 ،ملالع بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) جيت سكان :4جدول 

 

 

 قطاع الزراعة

 

)انظةر ال ةدول    اونما أراض سةكنية  222و ةهي أراض قابلة لل راع اون  13113منها اونما   13314 حوالي قرية جيتتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    1رق  

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(565,3)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 17 552 0 0 1,193 167 0 4,203 222 6,354 

 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 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 747 1 324 4 6 33 2 279 422 8 27 387 ذكور

 721 1 647 2 2 37 359 247 73 4 3 66 إناث

 1,468 2 971 6 8 70 361 526 495 12 30 453 المجموع
.2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 قرية جيت في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أك ر األنواع  الفقوس والباميةيعتبر . وجيتقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 1ال دول رق  

 قرية. راعة  ي ال

 

 )المساحة بالدونم( قرية جيتفي  لمكشوفةابالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : ,جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 67 1 1 1 1 1 31 1 1 1 34 
 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

 2,000حيةث يوجةد حةوالي     ل يتةون ب راعةة ا  جيةت وتشةتهر   .قريةة جيةت    يبين أنواع األش ار الم مرة ومسةاحاتها  ةي   4ال دول رق  

 . ل يتوناون  م روعة بيش ار ا

 

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

لحمضياتا اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون 

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

1 2,042 0 22 0 20 0 0 0 0 1 0 0 2,000 

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
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 (.,ح )أنظر ال دول رق    وأهمها القماون  41  ان مساحة الحبوب تبلغ  قرية جيتأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( قرية جيتفي  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

0 107 0 12 0 0 0 18 0 5 0 2 0 0 0 70 

 2111  قلقيليةمديرية  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 الفلسةةةطينياعةةةة والةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال ر

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  لتةي توجةد  يهةا   المناطق الحضرية والمناطق ال راعية ا 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

 

واألرنةام   األبقةار  م ةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    قريةة جيةت   سةكان  مةن % 2 داني أنبةين المسةح المية   أما بالنسبة لل روة الحيوانيةة  قةد   

 (.1انظر ال دول رق  ( )2112)م لا قروي جيت  

 

 قرية جيت في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

161 0 7,000 0 0 0 0 108 97 24 

 .الع ال  وال يرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

رق  )انظر ال دول   (2112)م لا قروي جيت   ك  طرق  راعية 21   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

11). 

 

 أطوالهاو قرية جيت في الزراعية الطرق حالة يبين :11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 2 ةالحة لسير المركبا 

 11 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 11 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 3 رير ةالحة

 2112  جيتقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2112)م لا قروي جيت   المشاكل بعض جيتقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر رأس المال 

 عدم تو ر مصاار المياه. 
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 عدم ةالحية الطرق ال راعية. 

 م ارعينالحماية عدم تو ر جمعيا   راعية تقوم ب. 

 .عدم تو ر التوعية واإلرشاا ال راعي الكا ي للم ارع 

   تدميرها  لقةد ألحقةت خسةائر كبيةرة هةذا العةام        إل الم روعا   يلاي ه وم المنا ير البرية التي يطلقها االحتالل عل

 .باألراضي ال راعية وهناك نوع من الم روعا  أةبح مهدا باالنقراض

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

 تقةدم خةدماتها لممتلةي  ئةا  الم تمةع و ةي عةدة م ةاال          ال يوجد  ي قرية جيت أيةة ملسسةا  حكوميةة  ولكةن هنةاك ملسسةة محليةة       

  مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي    تة  ترخيصةه الحقةا      م 1114 تيسةا عةام    م لا قةروي جيةت  وهي  (  2112  جيت )م لا قروي

 (.2112)م لا قروي جيت  وتو ير المدما  العامة بتقدي  خدما  البنية التحتية ويقوم 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الالمصدر الةرئيا للكهربةاء  ةي     اإلسرائيليةالقطرية شركة ال تعتبرو .م 11,1 شبكة كهرباء عامة منذ عام قرية جيتيوجد  ي 

 أهمها   كما تواجه بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء .%11ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 

 ضعي التيار الكهربائي. 

  المحطة.الحاجة إل  ر ع القدرة  ي 

 

 % من الوحدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي    1  وتقريبا القريةشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي ااخل  قريةال كما يتو ر  ي

 (.2112)م لا قروي جيت  

 النقل والمواصالت

 

ي تواجةه سةكان القريةة أثنةاء       ومةن العوائةق التة   تراكتةورا   راعيةة   1   باإلضا ة إل نقل المواطنينل تاكسي 11 قرية جيتيوجد  ي 

 (.2112م لا قروي جيت  ) التنقل  وجوا حواج  عسكرية أو ترابية  وقلة المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 

)م لةا قةروي جيةت      مةن الطةرق الفرعيةة   كة    ,ك  من الطرق الرئيسةة و  1.1 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2112

 

 قرية جيت في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 4

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 2

 طرق رير معبدة. .3 3.1 2

 2112  جيتقروي م لا المصدر: 
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 المياه

 

  وتصل نسةبة الوحةدا  السةكنية    11,4جيت بالمياه عبر شبكة المياه العامة منذ عام  تقوم اائرة مياه الضفة التربية بت ويد سكان قرية

 (.2112% )م لا قروي جيت  11الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

(. وبةذلك يقةدر   2112متر مكعب/السنة )م لةا قةروي جيةت      313111  حوالي 2112لقد بلتت كمية المياه الم واة لقرية جيت عام 

وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي قرية جيت ال يستهلك هةذه الكميةة مةن الميةاه       .لترا/ اليوم 41يد المياه للفرا بحوالي معدل ت و

وهةذه تم ةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا        .(2112% )م لا قروي جيةت   2وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

لتةرا  ةي اليةوم     31لتو يع وعند المن ل وبالتالي يبلةغ معةدل اسةتهالك الفةرا مةن الميةاه  ةي قريةة جيةت          وخطوط النقل الرئيسة وشبكة ا

(. ويعتبر هذا المعدل قليل جدا بالمقارنة بالحد األان  الموة  به من قبل منظمة الصحة العالميةة والةذي   2112)م لا قروي جيت  

)م لةا قةروي جيةت     /متر مكعةب  شةيكل  4.1لميةاه مةن الشةبكة العامةة     المكعةب ل ويبلغ سعر المتر  لتر للفرا  ي اليوم. 111يصل إل  

نبعةين للميةاه ولكنهمةا ريةر مسةتتلين وبحاجةة        إل  باإلضا ةبئر من لي لت ميع مياه األمطار   11يوجد  ي القرية حوالي  (. كما2112

 (.2112)م لا قروي جيت  تيهيل وترمي   إعااة إل 

 

 الصرف الصحي

 

 شبكة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية والحفر الصماء للتملص من الميةاه العاامةة   جيتقرية ال يتو ر  ي 

 (.2112)م لا قروي جيت  

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      44واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقةدر كميةة الميةاه العاامةة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب         

لتةرا  ةي اليةوم.     31متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرا من المياه العاامة بحوالي  2,3224

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

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

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

  (.2113أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

شةآ   يعتبر م لا المدما  المشترك للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إاارة النفايا  الصلبة النات ة عن المةواطنين والمن 

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

شةيكل لكةل اشةتراك  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة تحصةيل هةذه            12رسوم شهرية عل  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  تبلةغ        

 (.2112  )م لا قروي جيت% 11الرسوم 

 

من خدمة إاارة النفايةا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال              جيتينتفع معظ  سكان قرية 

حاويةا  بسةعة    11الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشةرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها       

بواقع ثالث مةرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة           م لا المدما  المشترك  يت  جمعها من قبل لتر  ومن ث 411

كة  عةن القريةة  حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق               1.1مكب عشوائي قريب من القرية والذي يبعةد حةوالي   

 (.2112)م لا قروي جيت  حرقها وأحيانا ا نها 

 

كت   وبالتةالي تقةدر كميةة     1.4 جيتا  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرا اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية أم

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنةا سةنوياع.    132أي بمعةدل    طةن  1.4النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان القريةة بحةوالي       

2113.) 
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 وضاع البيئيةاأل

 

 كتيرها من قرل المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلول لها  والتي يمكن حصرها بما يلي   جيتقرية تعاني 

 

 أزمة المياه

 

اار الميةاه  الهيمنةة اإلسةرائيلية علة  مصة     إلة  انقطاع المياه من قبل اائرة مياه الضةفة التربيةة لفتةرا  طويلةة عةن القريةة  ويعةوا ذلةك         

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

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

 .لسد احتياجا  السكان من المياه ذلك تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشراء المياه من الشركا  اإلسرائيلية

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

امة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  بتصريي المياه العا

ةحية وانتشار األوبئة واألمراض ااخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه ال و ية  بمكارةيتسبب 

ية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي علها رير والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن ل

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

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

  

 إدارة النفايات الصلبة

 

  هةو مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا      ك  من مرك  محا ظة قلقيلية( 24.1والي )ح يعتبر مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين

مكب  إل يمدم محا ظة قلقيلية  ولكن ال تقوم بعض البلديا  والم الا القروية  ي محا ظة قلقيلية بنقل النفايا  الصلبة  أنالذي ي ب 

ة  ةي أرجةاء المحا ظةة وذلةك بسةبب ارتفةاع تكةاليي نقةل         تقوم بالتملص مةن النفايةا   ةي مكبةا  عشةوائية منتشةر       وإنما هرة الفن ان 

 النفايةا  تلقة  بصةورة عشةوائية  ةي هةذه المكبةا  لةذلك  هةي تعتبةر مكرهةة ةةحية              النفايا  والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان.

ن األسةوا المنبعةث منهةا عنةد     مسببة تكاثر الذباب والحشرا  الضارة والفئران باإلضا ة إل  الروائح الكريهة والتا ا  السامة والدخا

 حرقها  هذا األمر له أثاره الضارة عل  الصحة البشرية والبيئية. 

 

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

يئا  المحلية والملسسا  الوطنيةة والتةي تتعلةق بنةةدار تةراخيص إلقامةة       العراقيل التي تضعها سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أمام اله

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

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

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

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

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1111فاقيةةة أوسةةلو ال انيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي ال ةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام   بةةالرجوع إلةة  ات

% مةن  14اونمةا )  111و)ج(   حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته       الفلسطينية وإسةرائيل  تة  تقسةي  أراضةي قريةة جيةت إلة  منةاطق )ب(        

لتي تقع  يها المسلولية عن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية        مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(   وهي المناطق ا

وتبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية الميهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرل وبعةةض          

لمنةاطق المصةنفة )ب(.  يمةا تة  تصةنيي مةا مسةاحته        المميما . ومن ال دير بالذكر أن رالبية السكان  ي قرية جيةت يتمركة ون  ةي ا   

ج(   وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية          ) % من مساحة القرية الكلية( كمنةاطق 1,اونما ) 13434

ار عةةن اإلاارة المدنيةةة أمنيةةا و إااريةةا  حيةةث يمنةةع البنةةاء الفلسةةطيني  يهةةا أو االسةةتفااة منهةةا بةةيي شةةكل مةةن األشةةكال إال بتصةةريح ةةةا  

اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضةا أن معظة  األراضةي الواقعةة  ةي منةاطق  ج   ةي قريةة جيةت هةي أراض مصةاارة لألرةراض             

االستيطانية وج ء منها مع ول خلي ال دار باإلضا ة إل  األراضي المصنفة كمناطق مفتوحة وأراض  راعية ) انظر ال ةدول رقة    

12.) 

   

 1995: تصنيف األراضي في قرية جيت اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                         

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 14 912 مناطق ب

 ,8 56432 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 6354, المساحة الكلية

 7113-أريج  -نظم المعلومات الجغرافية بيانات وحدة المصدر: قاعدة 

 

 قرية جيت و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

بنةاء المسةتوطنا  اإلسةرائيلية    هةا  كةان أول   نالت قرية جيت حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية لصالح األهدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة  

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

  -تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي قرية جيت 

 

اونمةةا مةةن أراضةةي قريةةة جيةةت مةةن أجةةل إقامةةة مسةةتوطنتي جفعةةا  هةةامرك ي  و متسةةبي يشةةاي      13ةةةاار  إسةةرائيل مةةا مسةةاحته  

 مةع كيةدومي  االسةتيطاني )التةابع لت مةع أرئيةل االسةتيطاني( والةذي تمطة  إسةرائيل إلبقائةه            اإلسرائيليتين واللتان تعتبران ج ء من ت

  عن مشروع يقضي بض  الكتل االستيطانية الكبرل  ي الضفة التربية م ةل ت مةع    2111تحت سيطرتها من خالل إعالنها  ي العام 

تيطاني شةمال مدينةة سةلفيت وت مةع 'جفعةا   ئيةي' االسةتيطاني        'معاليه ااومي ' االسةتيطاني شةرق مدينةة القةدس وت مةع 'ارئيةل' االسة       

شمال ررب مدينة القدس وت مع 'رةو  عتصةيون' االسةتيطاني جنةوب رةرب مدينةة بيةت لحة  وت مةع 'مةواعين عيليةت' االسةتيطاني             

عليهةا هةذه الكتةل     ررب مدينة رام اهلل وت مع كريا  أربةع االسةتيطاني  ةي مدينةة المليةل وذلةك مةن خةالل ضة  األراضةي التةي تقةوم            

قةرار جيةد ألمنهةا ومكانتهةا السياسةية      »االستيطانية الكبرل إل  إسرائيل ااخةل ال ةدار باعتبارهةا جة ءاع ال يت ة أ مةن اولةة إسةرائيل و        

كما ةةر  رئةيا الةو راء اإلسةرائيلي األسةبق أرييةل شةارون عنةد         « واقتصااها وايموررا ية الشعب اليهواي  ي 'أراضي إسرائيل'

 . 2111رئيا األمريكي جورج بو   ي الحااي عشر من شهر نيسان عام لقائه ال

 

وال ةدير بالةذكر أن جة ء مةن هةذه المسةتوطنا  تة  إقامتةه علة  أراضةي قريةة جيةت    يمةا تة  إقامةة ال ة ء اآلخةر مةن المسةةتوطنتين                   

 (.13ل رق  السابقتين الذكر عل  أراضي القرل الفلسطينية الم اورة من الناحية التربية )انظر ال دو
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 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية جيت13جدول 

عدد المستوطنين القاطنين في 

 المستوطنة

المساحة 

الكلية 

 للمستوطنة

 )دونم(

المساحة المصادرة من أراضي 

 قرية جيت لصالح المستوطنة

سنة 

 التأسيس

 اسم المستوطنة

 جفعا  هامرك ي  - 12.1 122 -

- 211 1.1 

جيت )متسبي يشاي(  -

 )مح رة(

 المجموع 13 223 -

 7113أريج ، -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   

تلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     الضفة إل  جنوبها و

ةاار  إسرائيل الم يد من أراضيها وذلةك لشةق    جيتوتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. و ي قرية 

كة  علة  أراضةي القريةة. و      3.4اللةذان يمتةدان بطةول     11اللتفةا ي اإلسةرائيلي رقة     والطريةق ا  11الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رقة   

( التةي يفرضةها ال ةيش    Buffer Zoneت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي مةا يعةر  بمسةاحة االرتةداا أو )    

  نبي الشارع.متر عل  جا 41اإلسرائيلي عل  طول امتداا تلك الطرق والتي عااة ما تكون 

 

 

 قرية جيت و مخطط جدار العزل العنصري اإلسرائيلي

مةا ورا بالتعةديل األخيةر لممطة       كان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتم لة ببناء ال دار أثر سةلبي علة  قريةة جيةت.  بحسةب     

ية  ةي ال الثةين مةن شةهر نيسةان مةن العةام        جدار الع ل العنصةري الةذي تة  نشةره علة  الصةفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيل          

ك  عل  أراضي قرية جيت من ال هة التربيةة للقريةة.  وحةال االنتهةاء      3.1تبين أن جدار الع ل العنصري سو  يمتد بطول   2114

 %( لتصةةبح ضةةمن منطقةة العةة ل التةةي يملقهةا ال ةةدار  ةةي ال هةةة  1.,1اونمةةا مةن أراضةةيها )  13111مةن بنائةةه  سةةو  يعة ل ال ةةدار   

التربية للضفة التربية. وتشمل األراضي التي سةو  تفقةدها قريةة جيةت بفعةل ال ةدار المسةتوطنا  اإلسةرائيلية المبنيةة علة  أراضةي            

القرية باإلضا ة إل  المناطق المفتوحة واألراضي ال راعيةة وجة ء مةن المنطقةة العمرانيةة الفلسةطينية  ةي القريةة)انظر ال ةدول رقة            

14.) 

 محافظة قلقيلية –: تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية جيت 14دول ج                

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنا  إسرائيلية 13

 2 مناطق مفتوحة 114

 3 أراض  راعية 111

 4 منطقة عمرانية  لسطينية 14

 الم موع 1,111

 7113 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية  المصدر: قاعدة بيانات وحدة
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 الحواجز العسكرية في قرية جيت 

 

يعاني الفلسطينيون  ي الضفة التربية المحتلة من وجوا الحواج  والعقبا  اإلسرائيلية المو عة  ي جميع أنحاء الضفة التربية 

حاج  والتي ساهمت جميعها  111ل  ما يقارب ال لسنوا  طويلة و التي تصاعد  خالل العقد المنصرم من م را عدة حواج  إ

شكل مباشر  ي الحد من حرية التنقل والحركة للمواطنين الفلسطينيين ما بين المدن أو بات اه أراضيه  ال راعية و خصوةا تلك 

ية المحتلة وذلك الواقعة عل  ال دار. وخالل األعوام السابقة عمد  إسرائيل إل  إعااة تعريي مسارا  الطرق  ي الضفة الترب

بننشاء شبكة طرق خاةة بالمستوطنين اإلسرائيليين حيث ت  ربطها بشبكة الطرق اإلسرائيلية القائمة   ي نفا الوقت عملت عل  

تقطيع أوةال المدن والقرل الفلسطينية إل  مناطق منفصلة عن بعضها البعض. ومن جهة أخرل أةبحت شبكة الطرق الفلسطينية 

ر ةعوبة للمواطنين الفلسطينيين حيث يضطرون للسفر مسا ا  أطول بعيدا عن الحواج  العسكرية أو نقاط شبه منفصلة و أك 

 11وعن قرية جيت  هناك حاج  عسكري طيار تقيمه قوا  االحتالل اإلسرائيلية عل  الشارع االلتفا ي اإلسرائيلي رق    اإلرالق.

حيث يتعمد جنوا االحتالل إعاقة حركة المرور الواقعة ررب القرية   الذي يفصل القرية عن مستوطنة كيدومي  اإلسرائيلية

كما تفصل قوا  االحتالل اإلسرائيلي قرية جيت عن القرل الفلسطينية المحيطة بها من ال هة الشرقية والشمالية من . الفلسطينية 

نا  بين المستوطنين وأهالي القرية ةرة حيث تشهد هذه النقطة الك ير من المشاح -خالل حاج  عسكري آخر عل  مفترق جيت

 األمر الذي يعيق حركة الفلسطينيين القاةدين أعماله  من خالل هذا الحاج . 

 

 انتهاكات إسرائيلية سابقة بحق أراضي وممتلكات أهالي قرية جيت

 

ما يلي سرا لبعض هذه تتعرض قرية جيت الفلسطينية للعديد من االنتهاكا  اإلسرائيلية التي طالت األراضي والممتلكا .  ي

 االنتهاكا    

 

المنطقة المعرو ة باس    ي  ي قرية جيتال راعية   وأثناء عمل الم ارعين بيراضيه   2111 ي يوم ال اني من شهر أيار من العام 

ن المستوطنين متر عن منا ل القرية  قامت م موعة م 111بياار العدس الواقعة  ي ال هة الشمالية الشرقية من القرية وعل  بعد 

القاطنين  ي البلرة االستيطانية جلعاا  وهر بنحاطة الم ارعين من جميع ال ها  وتحت حراسة قوة كبيرة من جيش 

اإلسرائيلي ومهاجمة الم ارعين الفلسطينيين بالح ارة حيث أال ذلك إل  إةابة مواطن ب رو  ممتلفة.  ي الوقت ذاته   االحتالل

يلي بنطالق الرةاص الحي  ي الهواء بهد  إبعاا الم ارعين وبث الرعب  يه . وقام المستوطنون تعمد جيش االحتالل اإلسرائ

خالل هذه العملية بنعطاب جرار  راعي يعوا للمواطن أحمد أبو بكر هذا باإلضا ة إل  إتال  جميع المواا التذائية التي كانت 

الم ارعين مما أال إل  إةابة نفا المواطن بحروق ممتلفة  ي  بحو ة الم ارعين. كما استمدم المستوطنون مااة حارقة  ي ر 

 جسمه  عالوة عل  سرقة بعض األاوا  ال راعية التقليدية والتي كان الم ارعين يستمدمونها أثناء عمله  ال راعي. 

 

نظي  التابعة لإلاارة المدنية   ااهمت الل نة الفرعية للبناء والت2111وأيضا  ي يوم ال اني والعشرين من شهر كانون أول من العام 

اإلسرائيلية بر قة قوا  االحتالل اإلسرائيلي قرية جيت وقامت بعمليا  تصوير لعدا من المنا ل والور  الصناعية الفلسطينية التي 

  خطارا تقع عل  الطريق العام المحاذي لت مع مستوطنا  'كدومي '. كما سلمت الل نة اإلسرائيلية أربعة مواطنين  ي القرية إ

تل مه  بوقي العمل والبناء  ي منشآته  السكنية وذلك بح ة البناء التير مرخص  ي المنطقة المصنفة  ج . وكانت الل نة 

  للشروع 2111أمهلت أةحاب المنا ل والمنشآ  الممطرة حت  السابع والعشرين من شهر كانون ال اني  اإلسرائيلية آنذاك قد 

جلسة البناء والتنظي   ي محكمة بيت إيل للنظر  ي إخطارا  وقي البناء. وتعوا المنا ل والمنشآ  بنجراءا  الترخيص وهو موعد 

الممطرة لكل من خليل خضر سدة )طابق جاه  للسكن( و أحمد عبد اهلل سدة )بيت طابق واحد قيد اإلنشاء( و عايد حسين ساخن 

 للسكن(. )طابق و تسوية قيد اإلنشاء( و سامي أحمد عرمان )طابق جاه 

  

  ااهمت قوا  االحتالل اإلسرائيلي بر قة ل نة التفتيش الفرعية التابعة لإلاارة 2111كذلك  ي الرابع من شهر أيلول من العام 

المدنية اإلسرائيلية قرية جيت من ال هة الشمالية الشرقية وسلمت ثالث مواطنين من القرية إخطارا  عسكرية تتضمن وقي العمل 

المنطقة المصنفة  ج  بحسب اتفاقية أوسلو ال انية  لوقوع المنشآ  الممطرة  يشآته  السكنية وال راعية بذريعة البناء والبناء  ي من

والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة  أمنيا وإااريا. وتعوا المنشآ  الممطرة لكل من نضال خالد سعيد السدة  1111للعام 

ل عرمان )بيت قيد اإلنشاء طابق وتسوية( و جمعة حسين خالد الساخن )بيت قيد اإلنشاء طابق )م رعة أرنام( و عبد السالم جما

 واحد(. 

 

  أقدمت م موعة من المستوطنين القاطنين  ي البلرة االستيطانية جلعاا  وهر 2113كما أنه  ي ال الثين من شهر أيار من العام 

الكفايي. وتعوا ملكية األراضي التي ت  إحراقها لعدا من     ي منطقةاونماع من األراضي ال راعية  ي قرية جيت 11بنحراق

اونما  قمح(  والم ارع ن ار أحمد عرمان )حرق  3أش ار  يتون   1 كريا محمد السدة )حرق  وه   الم ارعين  ي قرية جيت

ية والذي يشكل مصدر اخل وجاء  عملية الحرق بالت امن مع موس  حصاا القمح  ي القر اونما  قمح(. 1ش رة  يتون   13

  للعديد من المواطنين  ي القرية.  
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وتستمر انتهاكا  المستوطنين حت  يومنا هذا إذ ال تنفك عن مطاراة الم ارعين الفلسطينيين  ي القرية واالعتداء عل  م روعاته  

 عملية االستيالء عليها واالستيطان  يها.   وممتلكاته   ي محاولة لترهيبه  ومنعه  عن العواة إل  أراضيه  والتملي عنها حت  تسهل

 

 قرية جيتالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 .(15 ال دول رق انظر ) (2112م لا قروي جيت  ) الماضيةسنوا   ستةالبتنفيذ مشاريع خالل  جيتقروي م لا م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل جيتقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 15جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 وسلطة الطاقة م لا قروي جيت 2112 بنية تحتية إعااة تيهيل شبكة الكهرباء مشروع 

 و ارة المالية 2112 بنية تحتية  إعااة تيهيل ج ء كبير من شبكة المياه مشروع 

 2112  جيت قرويم لا  المصدر:

 

 لمشاريع المقترحةا

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشةاريع خةالل األعةوام القاامةة       ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون معجيت يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت 

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

 

 ك . 11إنشاء شبكة ةر  ةحي بطول  الحاجة إل  .1

 وقاعة اجتماعا . نااي رياضي بناء م مع خدما  يض  الكشا ة  وال معية النسوية  وروضة نموذجية  و الحاجة إل  .2

 ك . 2بطول توسيع الممط  الهيكلي من ال هة الشرقية ال نوبية من القرية جة إل  الحا .3

 ك . 1شق وتيهيل طرق  راعية بطول  الحاجة إل  .4

 شبكة الكهرباء العامة ااخل القرية. تطويرإل  الحاجة  .1

 ها.مشاريع تنموية ةتيره كاألرنام وخاليا النحل والدواجن ومشارل المياطة ورير إنشاء الحاجة إل  .1

 المحيطة بها. األرضحديقة عامة عل   وإنشاءتيهيل منطقة العين  الحاجة إل  .4

 إال إليهاالقريبة من المستوطنا  والتي ال يمكن الوةول  األراضياون  من  111تش ير وتيهيل أك ر من الحاجة إل   .,

 بتنسيق أمني.
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 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل واالحتياجا  التطويرية   األولويا 16ال دول رق  نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين  من لقريةاتعاني 

 .القروي م لانظر ال

 

 قرية جيت في التطويرية واالحتياجات األولويات: 16جدول       

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 تحتيةاحتياجات البنية ال

 ك  ,1^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةال / ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  3  *  توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  2  *  تركيب شبكة مياه جديدة 4

 (ينابيع) 2  *  ترمي / إعااة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 ر مكعبمت 411   * بناء خ ان مياه 6

 ك  3   * تركيب شبكة ةر  ةحي 4

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة ,

 حاوية 111   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

  *   إعااة تيهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

  أساسيةبناء مدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

 جميع المدارس   * إعااة تيهيل مدارس موجواة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  311  *  استصال  أراض  راعية 1

 بئر 111  *  إنشاء آبار جمع مياه 2

 كسا بر 11   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 111  *  أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعااة تيهيل بيو  بالستيكية 4

   *   لحهبذور  ,

   *  نباتا  ومواا  راعية 1

 خرىأاحتياجات 

    * إنشاء نااي رياضي  1

    * إنشاء جمعيا   راعية تعاونية 2

 ك  طرق  راعية. ,ااخلية  ك  طرق  4ك  طرق رئيسية   3^

  2112  جيت قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( 2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2114التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ  

  2112  جيتقروي م لا. 

   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 -األبحاث التطبيقيةمعهد  

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

  لسطين. -

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

  لسطين.  -قلقيلية. (2112

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

 

  

  

 


