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 شكر وعرفان

 

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

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

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قلقيليةمحافظة                                                                                دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

 

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    قلقيلية ا  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظةهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوم

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

يةةذ مشةةروع ساراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي      التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنف      

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

 .(AECIDالتنمية )

 

ياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسيهةةد  المشةةروع 

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

ن أثةةر األوضةةاع السياسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداا االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةة  

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

 

التةالي    بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي       قلقيليةة يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي محا ظةة    

http://vprofile.arij.org/. 
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(تجمعي رأس الطيرة ووادي الرشا ضمت) س عطيةأرقرية دليل 
1

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

  وعل  بعد قلقيليةمدينة جنوب    وتقعلقيليةقمحا ظة  قرلهي إحدل   (ت معي رأس الطيرة ووااي الرشا تض ) رأس عطيةقرية 

ع بة األشقر والضبعة  ومن الترب حبلة  الشرق  يحدها من .(قلقيلية ومرك  مدينة مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4-5

أريج   -   ال ترا ية)وحدة نظ  المعلوماومن الشمال عرب أبو  راة والنبي الياس  ومن ال نوب ع بة جالوا والمدور والضبعة 

 .)1أنظر المريطة رق  ( )2113

 

 القرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

ملة   أمةا    599سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  مترا 171-99 يتراوح ما بين عل  ارتفاع القريةتقع 

 –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %63ارجة مئوية  ويبلل معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي      19معدل ارجا  الحرارة  يصل إل  

 (. 2113أريج  

 

مةع   2112والتةي تة  ام همةا  ةي عةام        وااي الرشةا ل نةة مشةاريع   ت مع ت مع رأس الطيرة و كل من   أشر  عل 2112حت  العام 

كبر وهو ت مع رأس عطية  وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسةطيني وو ارة الحكة  المحلةي  ةي     الت مع األ

 . وعليه أةب  ت معي رأس الطيرة ووااي الرشا تحت إاارة م لا قروي واحد وهو م لا قروي رأس عطية.2112عام 

                                                 
1
رأس  قرية رأس عطية وت معي رأس الطيرة ووااي الرشا ؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج قريةتشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما   

 .2112عطية مع ت معي رأس الطيرة ووااي الرشا  ي عام 
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ل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةني  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

 

ن قبةل السةلطة الوطنيةة      تة  تعييةنه  مة   أعضةاء  9يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1995عام  رأس عطية ي  قروي ت  تأسيا م لا

 .قلقيليةة  -  ويقع ضةمن الم لةا التربةي للمةدما  المشةتركة     ملك اائ مقر  للم لا يوجدو  موظفين كما يعمل  ي الم لا  الفلسطينية

 .(2112  رأس عطيةقروي م لا )  لا سيارة ل مع النفايا ال يمتلك المكما 

 

 ما يلي   (2112  رأس عطيةقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

   شق وتأهيل وتعبيد الطرق.جمع نفايا   تنظي  الشوارع 

 مشاريع واراسا . عمل 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . تو ير وسائل مواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

   هما  (2112  قروي رأس عطيةم لا ) روايتين نسبة إل  س االبهذا  رأس عطية قريةسميت 

 

وجةد مقطةوع   ويةوم مةن األيةام      المنطقةة كان يسكن أحةد المتةاير الموجةواة  ةي       رجل اسمه عطية الرواية األول   نسبة إل  -1

 الرأس وقد وضع رأسه عل  مدخل تلك المتارة وبناء عليه سميت المنطقة برأس عطية.

الرواية الثانية  بأن هناك رجل يدع  عطية إقطةاعي ظةال  للنةاس  وعنةدما  اا ظلمةه وطتيانةه قةام أهةل القريةة بقطةع رأسةه             -2

 .قريةلوعلقوه عل  مدخل ا

 

إل  ارتفاعها عل  قمة جبل  وقد سميت  ي البداية طيرة الهول  ث  حر  االس  إلة  رأس   نسبة س اال بهذاوتعوا تسمية رأس الطيرة 

 أةبحوا يطلقون عليها وااي   أما تسمية وااي الرشا بهذا االس  تعوا إل  وقوع معركة  ي ال مان القدي  بالريش وهي النبال .الطيرة

إلة    القريةة  أةةل سةكان   ويعوا .عام تقريبا 211إل  ما قبل  ةالحالي قريةليعوا تاريخ إنشاء اوالريش وبعدها حر ت إل  وااي الرشا. 

 .(1صورة رق  الأنظر ( )2112م لا قروي رأس عطية  )كفر ثلث 
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 القرية من منظر: 1 صورة

 

 

  األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا   .ومسة د اإليمةان    مسة د رأس الطيةرة    مةام أحمةد بةن حنبةل    لةدين  مسة د اإل  مس د ةةالح ا   وه   القرية أربعة مساجد يوجد  ي

 . (2أنظر المريطة رق  ( )2112  رأس عطية )م لا قروي بعضا من الكهو منها    يوجد القليل من األماكن األثرية  ي القرية
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 القرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2113  جأري - ا  ال ترا يةوحدة نظ  المعلوم المصدر:
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 السكان 
 

 21112بلةل   القريةة أن عدا سكان   2117بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 وحدة. 395أسرة  وعدا الوحدا  السكنية  351نسمة من اإلناث  ويبلل عدا األسر  967و نسمة من الذكور  11145نسمة  منه  

 

 الفئات العمرية والجنس

 

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

أظهةر    عاما  ما  وق. كمةا  65% ضمن الفئة العمرية 1.9عاما  و 64 -15% ضمن الفئة العمرية 54.9عاما   15العمرية أقل من 

 %.49.1%  ونسبة اإلناث 51.9  أي أن نسبة الذكور 119.1 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 

 العائالت

رأس  )م لةا قةروي   وعائلةة عةواة    لة آل مراعية  عائلة آل عرار  عائلة آل شةواهنة   عائوهي  عدة عائال من  القريةيتأل  سكان 

 .(2112  عطية

 

 الهجرة 
 وخمسة عائال  شمصا 61ما يقارب أن هناك   ي القرية القدس )أريج(  –المس  الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية  بين

 (.2112)م لا قروي رأس عطية   2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع قد هاجروا أو تركوا

 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان  74.9%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا   9.4  حةةوالي 2117 عةةام القريةةةبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان   

% انهةةوا اراسةةته  اإلعداايةةة   31.9% انهةةوا اراسةةته  االبتدائيةةة   23.2% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   15المتعلمةةين  كةةان هنةةاك  

  حسةب ال ةنا   القريةة بةين المسةتول التعليمةي  ةي       ي1% انهةوا اراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       5.3% انهوا اراسته  الثانويةة  و 15.2

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 المجموع غير مبين ةدكتورا ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس

 714 0 1 2 1 31 13 115 254 159 105 33 ذكور

 685 0 0 0 0 18 8 98 192 166 105 98 إناث

 1,399 0 1 2 1 49 21 213 446 325 210 131 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

مدرسةتين حكةوميتين     يوجد  ي القرية  2111/2112 ي العام الدراسي  القرية وية  يوالثاناألساسية  علي بملسسا  الت أما  يما يتعلق

 .(2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي  ةتربية والتعلي  العالي الفلسطينيو ارة الا متشر  عليه
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 7111/7117رفة للعام الدراسي حسب نوع المدرسة والجهة المش القرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 ممتلطة حكومية  عطية الثانوية رأسبنات مدرسة 

 ذكور حكومية ةعطية الثانوي رأسذكور مدرسة 

 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

)مديرية التربية معلما ومعلمة  39البا وطالبة  وعدا المعلمين ط 513  وعدا الطالب اةّف 24 القريةيبلل عدا الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة  وتبلةل     13يبلةل   القريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2112  قلقيلية -والتعلي 

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

 

ال  ةي  يوضة  تو يةع ريةاأل األطفة      3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   تهةا ل طفال  تشةر  علة  إاار   واحدة روضة القريةا يوجد  ي كم

 .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 3 3  اإلسالمية اإليمانم براع روضة

    2112  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

وجوا  من خالل  بنا  رأس عطية الثانويةمنها  مدرسة   القرية ي  هناك بعض المدارس تتعرأل لمضايقا  قوا  االحتاللكما أن 

 .(2112  رأس عطية )م لا قرويالمدارس الم اورة باإلضا ة إل  عدم المقدرة عل  الوةول إل    حواج  اائمة وطيارة

  

  كالمرحلة الثانوية /  رع علمي   إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة ذكور مراحل التعليمية  ي القريةإحدل الو ي حال عدم تو ر 

حيث تبعد عن الت مع   ناثك   أو التوجه إل  مدرسة بنا  حبلة الثانوية لإل 2حيث تبعد عن الت مع حوالي   حبلة الثانوية للذكور

  .(2112  رأس عطية )م لا قروي ك  2حوالي 

 

 منها   (2112  رأس عطية )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل القرية يواجه قطاع التعلي   ي

 

  تو ر الوسائل التعليمية الكا ية.عدم  

 .مشكلة تنقل المدرسين باستمرار من مدرسة إل  أخرل  مما يلثر عل  الطالب 

 . عدم اهتمام األهالي بأبنائه 

 ول وء الطلبة إليها لفترا  طويلة. مراك  االنترنت  ي القرية كثرة 

 

 قطاع الصحة
 

و ي حال عةدم تةو ر المةدما  الصةحية      .وةيدلية خاةةتتو ر  ي القرية بعض المرا ق الصحية. حيث يوجد عيااة ةحية حكومية  

أو التوجةه إلة  مستشةف       أو التوجةه إلة  المركة  الصةحي      نة ال مستشةف  ارويةش    لة   إن المرض  يتوجهون إ  القريةالمطلوبة  ي 

عيااة الضبعة الصحية  أو التوجةه إلة  مركة       أو التوجه إل  ك  7عن الت مع حوالي  ون جميعه قلقيلية  حيث يبعدمدينة الوكالة  ي 

 م لةا )  ر سةيارة إسةعا  مةن قبةل اتحةاا ااخةل ال ةدار       ك   باإلضا ة إلة  تةو   5-1حيث يبعدون عن الت مع ما يقارب  حبلة الصحي 

  .(2112  رأس عطيةقروي 

 

   أهمها (2112)م لا قروي رأس عطية   الكثير من المشاكل والعقبا  القريةيواجه قطاع الصحة  ي 

 

 عدم وجوا ممرضة  ي المرك  الصحي. 
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 .عدم تو ر أجه ة للتحاليل الطبية 

  ي القرل الم اورة ول إل  المراك  الصحية والمستشفيا   ي الحاال  الطارئةةعوبة المواةال   ي التنقل والوة . 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

رأس قةروي   م لةا ) مةن القةول العاملةة    %46 سةتوعب ي حيةث  قطةاع ال راعةة   علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا     القريةاالقتصاا  ي يعتمد 

  .(1)انظر الشكل رق   (2112  عطية

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2112به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام الميدانيوقد أظهر  نتائج المس  

 ما يلي ك  القريةحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة% 46قطاع ال راعة  ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 39سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل. 

  من األيدي العاملة %11قطاع الموظفين  ويشكل. 

  من األيدي العاملة.2قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة2  ويشكل المدما قطاع %. 

 من األيدي العاملة.2  ويشكل قطاع الت ارة % 

 

 القرية: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل  

 

 2112  م لا قروي رأس عطية المصدر:

 

محال  لتقدي   3محال  للصناعا  المهنية   3   قاالب 9 القرية يوجد  ي   صااية والت اريةنشآ  والملسسا  االقتمن حيث المأما 

 .(2112  رأس عطية م لا قروي) مشتل  راعيو  محلين ل اوا  ال راعية  لقص الشايش مح ر واحد  الممتلفة المدما 
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نتي ةة اإلجةراءا  اإلسةرائيلية     القريةة ين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ةي  وقد تب %.23إل   القريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 هي عل  النحو التالي   (2112  رأس عطية قرويم لا )

 

 قطاع ال راعة. 

 .سوق العمل اإلسرائيلي 

  المدما .قطاع 

 .قطاع الت ارة 

 القوى العاملة 

 

% من 32  أن هناك 2117عام  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذه المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 54.9% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  67.9 % يعملون(. وكان هناك99السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %39.9الطالب  

 

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

 

 

 قطاع الزراعة

)انظةر ال ةدول رقة      اونما أراأل سكنية 213و هي أراأل قابلة لل راعة اون  1,723منها ما  اون 21492حوالي  القريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    5

 

 (بالدونم المساحة) القرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

رك ب

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

 )1,723) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

234 4 319 1 1 332 567 54 771 213 21492 

 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

 714 3 306 2 0 32 3 269 405 23 28 354 ذكور

 685 0 643 0 0 27 365 251 257 1 1 40 إناث

 1,399 3 949 2 0 59 368 520 447 24 29 394 المجموع
.2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  
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 القرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

 

والفةةول األخضةةر  الملفةةو عتبةةر يو القريةةة.البعليةةة والمرويةةة المكشةةو ة  ةةي  المضةةراوا   يبةةين األنةةواع الممتلفةةة مةةن 6ال ةةدول رقةة  

 –اونةة  مةن البيةةو  البالسةةتيكية  ةي القريةةة )و ارة ال راعةةة الفلسةةطينية    93ع كمةا يةة ر  .القريةةةأكثةةر األنةةواع  راعةة  ةةي   بةا يالء الو

 (.2111قلقيلية 

 

 )المساحة بالدونم( القريةفي  البعلية والمروية المكشوفة بالخضروات: مساحة األراضي المزروعة 6جدول      

الخضراءالبقوليات  األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية الخضروات  الثمرية تالخضروا   

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

25 30 5 0 0 0 0 25 10 0 10 5 

 .2111  قلقيلية -  و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر     

 

اونة  م روعةة    935حيةث يوجةد حةوالي     ل يتةون ب راعة ا وتشتهر .القرية   يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي7ال دول رق  

  يتون.بأش ار ال

 

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

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

64.5 946 8 7 0 4 0 0 5 0 51.5 0 0 935 

 .2111  قلقيلية -  و ارة ال راعة الفلسطينيةالمصدر

 

 (.8)أنظر ال دول رق   اون   وأهمها القم  55   إن مساحة الحبوب تبلل القريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 
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 )المساحة بالدونم( القريةتلفة في والعلفية المخ : مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية8جدول 

 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

22 81 2 0 0 0 0 16 0 0 0 2 21 9 0 55 
 .2111 قلقيلية  -  و ارة ال راعة الفلسطينيةدرالمص

 

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

مساحا  ال راعية عل  تعري  ال ( استند2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني )الميداني الذي ت  من قبل و ارة ال راعة و

وحساب  ت  ئة ر ض  حيث ت  اعتبار الحيا ا  ال راعية الفعلية وليست الموسمية  والحيا ا  ال راعية ح   محداا

 أريج مس  أما الينابيع. بعض المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التي توجد  يها السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة  ي جميع أنحاء المن لية( ال راعا وم  أة ) ملكيا  ةتيرة من عالية وجوا نسبةكتش   ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

م لةا  )  والمةاع  األرنةام  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة    السةكان  مةن % 43 بةين المسة  الميةداني أن   أما بالنسبة للثروة الحيوانيةة  قةد   

 (.9)انظر ال دول رق   (2112قروي رأس عطية  

 

 القرية في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

30 0 18,000 0 0 0 0 140 812 305 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   درالمص

 

انظةر ال ةدول   ( )2112  رأس عطيةة  )م لةا قةروي   كة  طةرق  راعيةة    13   يوجد حةوالي  القرية الطرق ال راعية  يأما من حيث 

 .(11رق  

 

 وأطوالها القرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 9.5 ةالحة لسير المركبا 

 1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1.5 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2112  رأس عطيةقروي م لا المصدر: 

   منها (2112  رأس عطية )م لا قروي المشاكل بعض القريةال راعي  ي يواجه القطاع 

  واألعال  ارتفاع أسعار األسمدة والمبيدا. 

  الوةول إل  األراضي ال راعية بسبب ال دار. عدم القدرة عل 

 .عدم تو ر مرك  بيطري 

 .عدم تو ر مرك  إرشاا  راعي 

 .قلة المراعي 

 .مصاارة األراضي وضمها ااخل جدار الفصل العنصري 

 .عدم ال دول االقتصااية 

 .عدم تو ر مصاار المياه 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .مشكلة استتالل ال ارع من قبل الت ار 
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 المؤسسات والخدماتقطاع 
 

تقةدم خةةدماتها لممتلةة   ئةةا    التةةي  معيةةا الو محليةةةاللسسةا   ممةةن العةةدا  يوجةد  ولكةةن  أيةة ملسسةةا  حكوميةةة  القريةةةال يوجةد  ةةي  

  منها   (2112  رأس عطية )م لا قروي الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  لقريةة  ااالهتمةام بقضةايا    بهةد    الحك  المحلةي  و ارةاليا  ي ومس ل ح  م 1995عام  تأسا :رأس عطيةمجلس قروي

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

 :يم  من قبل و ارة الداخلية  تعن  بمدمة وتطوير ال راعية  ة  2111تأسست عام  جمعية رأس عطية للتنمية الزراعية 

 المدما  للم ارعين.القرية وتقدي  اإلرشاا و

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

شركة ال تعتبرو م عل  التوالي. 2111و 2111  1995 شبكة كهرباء عامة منذ عامرأس عطية  رأس الطيرة ووااي الرشا يوجد  ي 

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

 كيلةو واط.  611بعض المشاكل  ي م ال الكهرباء  أهمها  ضع  قوة التيار الكهربائي  وحاجة القرية إل  محول بقيمةة  تواجه القرية 

علة  التةوالي   % 11و %91  وتقريبةا  القريةة هات   تعمل من خالل مقسة  آلةي ااخةل     شبكة  ي رأس عطية  رأس الطيرة كما ويتو ر

 (.2112م لا قروي رأس عطية    )تمن الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الها

 النقل والمواصالت

 إن المواطنين يتنقلةون    و ي حال عدم تو ر وسائل مواةال   سيارة خاةة تقوم بنقل المواطنين 21يوجد  ي القرية تاكسي واحد و

قلةة المركبةا   ةي      ومن العوائق التي تواجه الركاب أثناء التنقةل   أو سيرا عل  األقدامورة سيارا  األجرة من القرل الم امن خالل 

 .(2112  رأس عطيةقروي )م لا   وعدم أهلية الطرق الرئيسة وجوا حواج  طيارة  الت مع والمدما  التي تقدمها

 

رأس قةروي  )م لةا   مةن الطةرق الفرعيةة   كة    5ئيسةة و كة  مةن الطةرق الر    6.9 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي 

 .(11ال دول رق   رنظا( )2112  عطية

 

 القرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 5.9 2.1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 1.2

 طرق رير معبدة. .3 1 2.7

 2112  عطية رأسقروي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

 1962بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام        قريةة رأس عطيةة   بت ويد سكان يقوم م لا قروي رأس عطية من خالل بئر عماير 

وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشةبكة الميةاه العامةة      1999وقرية وااي الرشا منذ عام  2113وقرية رأس الطيرة منذ عام 

  (.2012م لا قروي رأس عطية  % )111  إل

 

وبذلك يقدر  (.2012  م لا قروي رأس عطية)السنة متر مكعب/أل   171  حوالي 2112عام  للقريةلقد بلتت كمية المياه الم واة 

يةة مةن الميةاه     ال يسةتهلك هةذه الكم  القريةة  وهنا ت در اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لترا/ اليوم 211معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي 
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وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر       (.2012  م لا قروي رأس عطيةة ) %25وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

لتةرا  ةي    151القريةة  الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المنة ل وبالتةالي يبلةل معةدل اسةتهالك الفةرا مةن الميةاه  ةي          

من قبل منظمة الصحة العالميةة  جيد بالمقارنة بالحد األان  الموة  به ويعتبر هذا المعدل  (.2012 قروي رأس عطية م لا ) اليوم

شةيكل /متةر مكعةب  كمةا يوجةد  ةي        3.5ويبلل سعر المتر المكعب للمياه مةن الشةبكة العامةة     لتر للفرا  ي اليوم. 111والذي يصل إل  

م لةا  )متةر مكعةب    51و 211و 211 مطار  باإلضا ة الة  ثالثةة خ انةا  لت ميةع الميةاه بسةعة      بئر من لي لت ميع مياه األ 55القرية 

 (.2012  قروي رأس عطية

 

 الصرف الصحي

 

للةةتملص مةةن الميةةاه والحفةةر الصةماء   الحفةر االمتصاةةةية  حيةةث يسةةتمدم السةةكانشةبكة عامةةة للصةةر  الصةحي     القريةةةيتةو ر  ةةي  ال 

 (.2012  م لا قروي رأس عطية) العاامة

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      291واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

 121بحةوالي   ةي القريةة      قد قدر معدل إنتاج الفةرا مةن الميةاه العاامةة     القريةمتر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي أل   112

 ما المياه العاامة المتبقية  يت  ت ميعها بواسطة. أشبكة الصر  الصحي المياه العاامة بواسطة ج ء من يت  ت ميع حيث ي اليوم.لترا  

حيةث يةت  الةتملص منهةا إمةا مباشةرة  ةي المنةاطق           ومن ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضة  والحفر الصماء  الحفر االمتصاةية

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العاامةة النات ةة سةواء عنةةد            م ةاورة اون مراعةاة للبيئةة   المفتوحةة أو  ةي األوايةة ال   

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

 

 النفايات الصلبة

 

عةن إاارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين        المسةئولة ال هةة الرسةمية   رة النفايةا  الصةلبة   يعتبر م لا المدما  المشترك إلاا

  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظةرا  لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة         القرية  ي األخرلوالمنشآ  

تبلةل نسةبة تحصةيل هةذه      حيةث  شيكل لالشتراك  ةي الشةهر    25تبلل النفايا   عل  المنتفعين من خدمة جمع ونقل شهرية رأل رسوم 

 (.2012 م لا قروي رأس عطية )% 111الرسوم 

 

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

حاويةة بعةدة    142ت مع بعد ذلةك  ةي حاويةا  منتشةرة  ةي أنحةاء القةرل يبلةل عةداها           ستيكية الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بال

ومةن ثة  يةت      (.2012 م لةا قةروي رأس عطيةة    )لتةر   191حاويةة ةةتيرة بسةعة     121و متر مكعةب  1حاوية بسعة  22اح ام منها 

مكةب  هةرة    ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة        ثةالث مةرا   ةي األسةبوع     بواقةع الم لةا المشةترك للنفايةا     من قبل  النفايا  جمع

ا نهةا    حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب عةن طريةق           كة  عةن القريةة    91الفن ان  ي محا ظة جنين والةذي يبعةد حةوالي    

 (.2012  م لا قروي رأس عطية)بطريقة ةحية 

 

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

 .(2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  .طنا سنويا  595.5أي بمعدل   طن 1.6بحوالي  سكانالالنفايا  الصلبة النات ة يوميا عن 

 

 

 األوضاع البيئية

 
مشاكل بيئية البد من معال تهةا وإي ةاا حلةول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها بمةا          المحا ظة من عدة بلدا  وقرلكتيرها من  القريةتعاني 

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

. باإلضةا ة  ال تكفي لسةد احتياجةا  السةكان    المتاحة الذاتيةوذلك ألن كميا  المياه  لفترا  طويلةخاةة  ي  ترة الصي   انقطاع المياه

 (.2012 م لا قروي رأس عطية )يمة بسبب ارتفاع نسبة الفاقد  يها ال  ان القرية بحاجة ال  ت ديد شبكة المياه القد
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 إدارة المياه العادمة

 

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

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

يهدا بتلويث المياه  االمتصاةية . كما أن استمدام الحفرالقريةلنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراأل ااخل 

ث تمتل  هذه المياه مع المياه العاامة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حي

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

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة يقةوم بعمليةة جمةع النفايةا         من مشاكل  ةي ااارة النفايةا  الصةلبة حيةث ان الم لةا المشةترك إلاارة       القرية ال تعاني

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

  القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 

 ، وادي الرشا ورأس الطيرة ياسي في قرية رأس عطيةالوضع الجيوس
 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة   1995بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة الموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام       

% 32.2اونمةا )  312حيث تة  تصةني  مةا مسةاحته     . الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية رأس عطية إل  مناطق )ب( و)ج(

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

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

.  يمةا تة  تصةني  مةا      يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة )ب(     ميما . ومن ال دير بالذكر أن جميع السةكان  ةي قريةة رأس عطيةة     الم

ج(  وهةةي المنةةاطق التةةي تقةةع تحةةت السةةيطرة الكاملةةة للحكومةةة   ) % مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( كمنةةاطق 67.9اونمةةا ) 635مسةةاحته 

لبناء الفلسطيني  يها أو االسةتفااة منهةا بةأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةري  مةن اإلاارة المدنيةة          اإلسرائيلية أمنيا و إااريا  حيث يمنع ا

اإلسرائيلية. ومن ال دير بالذكر أيضا أن معظ  األراضي الواقعة  ي مناطق سجس  ي قرية رأس عطية هةي أراأل  راعيةة ومنةاطق    

 (.12)انظر ال دول رق   مفتوحة

 

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

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 37.7 317 مناطق ب

 62.8 635 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 932 المساحة الكلية

 7113 ،أريج –ومات الجغرافية نظم المعلالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 1995: تصنيف األراضي في قرية وادي الرشا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 13جدول                      

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 1 1 مناطق ب

 111 311 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 311 المساحة الكلية

 7113أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية رأس الطيرة اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 14دول ج                   

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 5 62 مناطق ب

 95 1173 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 1235 المساحة الكلية

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

 

 

 

 انتهاكات إسرائيلية بحق أراضي وممتلكات قرية رأس عطية

 

 يش حيث أقدمت ال را ا  اإلسرائيلية التابعة  ل ل اإلسرائيليجديدة من قبل جيش االحتاله مة استيطانية شهد  قرية رأس عطية 

 بأش ار اونما   راعية م روعة 7ت ري  وعل  مداهمة قرية رأس عطية  2113 من العام شهر أيلول ي االحتالل اإلسرائيلي 

رر ة  راعية تعوا ملكيتها ة كما هدمت ال را ا  اإلسرائيلي .أعوام 3وال وا ة والحمضيا   حيث تقدر عمر األش ار بـ  ال يتون

ونقلها عبر سيارا   اإلسرائيلي بمصاارة االش ار قوا  االحتاللكما قامت  .والم ارع سعيد شواهنة حمد  همي بشارا أللم ارع 

من  وتقع األراضي التي ت  استهدا ها  ي منطقة خلة العشر القريبة  الم اورة.اإلسرائيلية شيه اخاةة إل  ااخل مستوطنة إلفي من

شيهس  حيث برر االحتالل عملية ت ري  األرأل بأن األراضي المستهد ة تقع ضمن مناطق ما يعر  سبأمالك امستوطنة سإلفي من

 الدولةس.

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي قرية رأس عطية

 

ي قرية رأس عطية بالعديد من األوامر العسكرية استهد ت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي خالل سنوا  االحتالل اإلسرائيلي أراض

 العسكرية اإلسرائيلية التي تو ر    رالتي طالت األراضي والممتلكا .  يما يلي عرأل ل وام

 

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

 لترأل بناء جدار الع ل العنصري. الطيرةي قرل رأس عطية وع ون ورأس اونما من أراض 449مساحته 

 

 

 ووادي الرشا قرية رأس الطيرة في ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

كةةان منهةةا بنةةاء     الممتلفةةة ل رةةراأل االسةةتيطانية  حصةةتها مةةن المصةةاارا  اإلسةةرائيلية    وااي الرشةةا   و رأس الطيةةرةالةةت قريةةة  ن

. و يما يلي تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي والمفتوحة الع ل العنصري وع ل األراضي ال راعية بناء جداروالمستوطنا  

  ووااي الرشا رأس الطيرةقرية 

 

ة الفيةه  مةن أجةل إقامةة مسةتوطن    رأس الطيةرة  %( مةن أراضةي قريةة    4.1) من أراضي قرية رأس الطيةرة  اونما 51ةاار  إسرائيل 

   يمةا تقةوم األجة اء    رأس الطيةرة علة  أراضةي قريةة     قة  تة  إقامتةه     ةهذه المسةتوطن ج ء من ر بالذكر أن وال ديمناشيه اإلسرائيلية. 

كل من قةرل وااي الرشةا وعةرب الرماضةين ال نةوبي وعةرب أبةو  ةراة والنبةي إليةاس وعسةلة            عل  أراضي  ةاألخرل من المستوطن



 قلقيليةمحافظة                                                                                دراسة التجمعات السكانية                                                            

 

 19 

وتعتبةر  ا .وااي الرشة %( مةن أراضةي قريةة    19.4) ي الرشةا من أراضةي قريةة واا   اونما 61ةاار  إسرائيل   حيث وع بة االشقر

 االسةتراتي ي  كبةرل إلسةرائيل بسةبب موقعهةا ال ترا ةي     الهمية مستوطنة الفيه مناشيه اإلسرائيلية من المستوطنا  اإلسرائيلية ذا  األ

كمةا أن   نها تعتبر أكبر المستوطنا  اإلسرائيلية  ي محا ظة قلقيليةة مةن حيةث المسةاحة والسةكان.     أذ إ  وكبر المساحة التي تحتلها  أوال

المستوطنا  اإلسرائيلية المكونة للت مع االستيطاني اإلسرائيلي سارئيل كيدومي س الةذي  مستوطنة الفيه مناشيه تتبع  من حيث موقعها  

 دار الع ل العنصري  ي أراضي الضفة التربية. تسع  إسرائيل إل  ضمه إل  حدواها من خالل بناء ج

 

 

  معاناة قرية رأس عطية جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي

 

   إنه وبحسب خرلوال تمتل  معاناة قرية رأس عطية عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األ

  ت  ع ل قريتا رأس عطية وحبلة جترا يا واقتصاايا بالكامل عن 2113ر  ي العام ممط  جدار الع ل العنصري اإلسرائيلي الصاا

مدينة قلقيلية بعد إن كانتا عل  اتصال اائ  معها  اون عائق  كما ت   صل قريتا رأس عطية وحبلة عن القرل الفلسطينية الم اورة 

أوال االحتالل  يشقام جراضي قرية حبلة ورأس عطية  مثل قرل الضبعة ورأس الطيرة ووااي الرشا. وعقب إقامة ال دار عل  أ

الذي يفصل بين المستوطنا   55بنصب حاج  )بوابة( عل  المدخل الشمالي لقرية حبلة  عل  الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

تو ير الحماية  اإلسرائيلية الفيه مناشيه و ت مع كرني شمرون )جينو  شمرون ومعاليه شمرون( وقرية رأس عطية وذلك بح ة

كما أقام جيش االحتالل اإلسرائيلي حاج ا آخر عل  شكل للمستوطنين اإلسرائيليين الذين يستمدمون الشارع االلتفا ي السابق الذكر. 

بوابة حديدية بين قرية رأس عطية وقرل الضبعة ووااي الرشا ورأس الطيرة التي أةبحت ااخل مع ل بفعل ال دار اإلسرائيلي. 

قرية رأس عطية عتبر الممر الوحيد الذي يرب  والذي أةب  ي( 1351)االحتالل اإلسرائيلي قد أطلق عل  الحاج  رق   وكان جيش

 اإلسرائيلي تفرأل االحتاللكانت سلطا  حيث )رأس الطيرة ووااي الرشا والضبعة( تلك الت معا  وقرية حبلة الم اورة لها ب

ة والتي من أبر ها التعمد إل  تأخيره  لساعا  طويلة ومنعه  من إاخال بعض إجراءا  تعسفية بحق المارة عبر تلك البواب

  األةنا  من األاوية و األسمدة ال راعية  عالوة عل  تحديد نوعية و كمية األرذية المسموح إاخالها عبر البوابة السابقة الذكر.

ل  الوراء إعااة مسار ال دار إل  إوالتي أا    2115ام القرية  ي ع التي تقدم بها أهل  ولكن هذا الوضع تتير بعد االعتراضا  

من  رل متصلة جترا يا مع القرل الفلسطينية الم اورة قس الطيرة وأةبحت هذه الأور  الضبعة  عن أراضي قرل وااي الرشا

 حاليا.هذه البوابة  دجاال هة الشرقية )راس عطية وحبلة( مع عدم تو

 

ثه ال دار عواقب وخيمة أيضا عل  أهالي قريتا رأس عطية وحبلة التصالهما المباشر مع كما كان للفصل ال ترا ي الذي أحد

بعضهما البعض. إذ أنه  ي السابق كان يستترق سكان القرل السابقة الذكر )رأس عطية وحبلة( اقائق معدواة من أجل الوةول إل  

الوةول إل  مدينة قلقيلية يستترق أكثر من ساعة بالسيارة   أةب  2113مدينة قلقيلية  إال أنه ومع بناء ال دار بحسب الممط  

بسبب اضطرار أهالي القريتين والقرل الم اورة إل  سلوك طرق أخرل بديلة وطويلة للوةول لمدينة قلقيلية. وبسبب المعاناة التي 

والوضع االقتصااي السيئ الذي ترتب  تسببها ال دار والمعاناة التي لحقت بأهالي قرية رأس عطية والقرل الم اورة ومدينة قلقيلية

عل  ذلك  قام أهالي الت معا  الفلسطينية السابقة الذكر باالحت اج عل  الوضع المعيشي السيئ الذي لحق به  من جميع النواحي  

حبلة الفلسطينية األمر الذي ا ع بسلطا  االحتالل اإلسرائيلي إل  أحداث تتيير  ي الممط  يشمل حفر نفق بين مدينة قلقيلية وقرية 

وذلك من أجل خلق نوع من التواةل بين ال ترا ي بينهما وذلك أن قرية رأس عطية تعتمد عل  قرية حبلة من الناحية االقتصااية 

وكذلك القرل الفلسطينية الم اورة إذ أن قرية حبلة تعتبر حلقة وةل بين القرل الفلسطينية الم اورة لها )منها قرية رأس عطية( 

قلقيلية واعتماا هذه القرل عل  مراك  الحياة  ي مدينة قلقيلية من ملسسا  تعليمية وةحية وخدماتية واقتصااية  الخ. إال أن ومدينة 

قلقيلية كان يسيطر عليه جيش االحتالل اإلسرائيلي وذلك من خالل إقامة بوابة  -مرور المركبا  الفلسطينية عبر نفق رأس عطية

قلقيلية( يتحك  بها جيش االحتالل اإلسرائيلي ويفتحها  ي أوقا  معينة خالل النهار  يسم  من  -ق حبلةحديدية عل  مسار النفق )نف

 خاللها للفلسطينيين المرور إل  قلقيلية وبالعكا.  

 

رأس   والذي  يه ت  تعديل مسار ال دار عل  أراأل قرية رأس عطية والقرل الم اورة )2116وعقب ةدور تعديل ال دار للعام 

وذلك من خالل استعااة األراضي الفلسطينية للقرل السابقة الذكر لتصب  خارج منطقة الع ل  لطيرة والضبعة ووااي الرشا(ا

اإلسرائيلية وبالتالي متصلة جترا يا مع قريتا رأس عطية وحبلة الم اورتين من ال هة التربية والقرل الفلسطينية األخرل  ي ال هة 

    رل ع بة سلمان وع بة جلعوا والمدور وبيت أمين وكفر ثلث.الشرقية لقرية رأس عطية  ق

 

  وادي الرشا جراء ممارسات االحتالل اإلسرائيلي و معاناة قرية رأس الطيرة

 

   إنه وبحسب خرلال تمتل  معاناة قرية رأس الطيرة عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األ

  ت  ع ل قرل رأس الطيرة والضبعة ووااي الرشا جترا يا 2113لع ل العنصري اإلسرائيلي الصاار  ي العام ممط  جدار ا

واقتصاايا بالكامل عن القرل الفلسطينية المحيطة بها من جميع ال ها  بعد أن كانت عل  اتصال اائ  معها اون عائق. وعقب إقامة 

أوال بنصب حاج  )بوابة( عل  ال هة ال نوبية من االحتالل  يشقام جم اورة  ال دار عل  أراضي قرية رأس الطيرة والقرل ال
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قرية الضبعة ) ي مع ل رأس الطيرة(  عل  الحدوا مع قرية رأس عطية وذلك للسماح ألهالي قرل الضبعة ورأس الطيرة ووااي 

 الرشا التواةل مع القرل الفلسطينية المحيطة بها. 

 

أحدثه ال دار عواقب وخيمة أيضا عل  أهالي قرية رأس الطيرة وقرل الضبعة ووااي الرشا  كما كان للفصل ال ترا ي الذي

التصالهما المباشر مع القرل الفلسطينية المحيطة واعتماا هذه القرل عل  مراك  الحياة  ي مدينة قلقيلية من ملسسا  تعليمية 

  أةب  المروج من المع ل من األمور الصعبة 2113الممط   وةحية وخدماتية واقتصااية  الخ  إال أنه ومع بناء ال دار بحسب

 عل  أهالي القرل. 

 

لطا  االحتالل ويصعب عل  أهالي قرية وااي الرشا الوةول إل  أراضيه  ال راعية خل  جدار الع ل العنصري إذ تمنع س

  التماساقد تقدموا بوااي الرشا  أهالي قرية وال دير بالذكر أن قرية من الوةول لحقوله  الم روعة بال يتون.أهالي الاإلسرائيلي 

إل  المحكمة العليا اإلسرائيلية الستصدار أمر احترا ي يل م ال يش اإلسرائيلي وما تسم  'اإلاارة المدنية' بالسماح له  بقط  ثمار 

تستمر بر ض الطلبا    إال أن سلطا  االحتالل اإلسرائيلي تستمر بمنع أةحاب األراضي من الوةول إل  أراضيه  وال يتون

 ه'يشاللسماح له  بالدخول إل  أراضيه  الواقعة خل  ال دار العنصري بالقرب من مستوطنة 'ألفي منالمقدمة لها من أهالي القرية 

 ومصدر ر قه .  معيشته األمر الذي يشكل خطرا عل  

 

 

  قرية رأس عطيةمخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسطينية  واألراضي إسرائيل بين بتنفيذ سياسة الفصل األحااية ال انب   2112العام  من ح يران شهر  يسلطا  االحتالل  دأ ب

 األراضي أكثر متتصبة جنوبها إل  شمالها من تمتد   التربية الضفة من التربي ال  ء ع ل  ي منطقة إي اا خالل من المحتلة

 المدن و القرل بين اإلقليمي للتكامل مقوضة كانتونا (   جيوب )جيتوها   إل الفلسطينية وعا لة الت معا    خصوبة ال راعية

و ي محاولة إلضفاء شرعية عل  مسار  . اإلسرائيلية المستوطنا  وضامة لتالبية الطبيعية الموارا عل  ومسيطرة   الفلسطينية

أقدمت إسرائيل عل  إجراء   لمحكمة العدل الدوليةمتمااية  ي ت اهلها للقرار االستشاري جدار الع ل العنصري  ي الضفة التربية و

تلت م بتفكيك ما ت  بناءه وتعويض المتضررين منه تعديال  طفيفة بدوا ع إنسانية عل  مسار ال دار  ي الضفة التربية بدال من 

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

حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثار  معضال  جترا ية لمسار ال دار   2117شهر نيسان من العام 

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

القرل التي شملها التعديل عل  مسار ال دار  إذ أن المارطة األول  التي ةدر  عن جيش االحتالل اإلسرائيلي  ي شهر عطية من 

  أظهر  أن ال دار سو  يضع قرية رأس عطية وقرل أخرل م اورة مثل قرل حبلة وعرب أبو  راة 2112ح يران من العام 

ة قلقيلية  ي مع ل )أطلق عليه اس  مع ل قلقيلية( عن القرل والمدن الفلسطينية وعرب الرماضين ال نوبي وقرية النبي إلياس ومدين

المحيطة وذلك من خالل إحاطتها )القرل( بال دار من جهاتها الثالث  التربية والشمالية وال نوبية مع إبقاء المقطع الشرقي مفتوحا 

 (.4انظر المارطة رق  ن الفلسطينية المحيطة بها) حت  يتمكن أهالي القرل السابقة الذكر من التواةل مع القرل والمد
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 7117وعام  7117مقارنة بين مسار جدار العزل العنصري في عام  : 4 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:

ارطة جديةدة لمسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي         نشر موقع جيش االحتالل اإلسرائيلي االلكتروني خ2113و ي شهر آذار من العام 

الضةةفة التربيةةة المحتلةةة أظهةةر   يهةةا تعةةديال  جديةةدة علةة  مسةةار ال ةةدار. وشةةملت التعةةديال  ال ديةةدة قريةةة رأس عطيةةة الفلسةةطينية  

مدينةة قلقيليةة    والقرل الم اورة. إذ وبحسب التعديل الصاار  ت  تقسي  مع ل قلقيلية إلة  ثةالث معةا ل منفصةلة  األول   شةمل إحاطةة      

بال دار من ال ها  الشمالية وال نوبية والتربية مع إبقاء ال هة الشرقية مفتوحة حت  يتمكن أهالي القرل السابقة الذكر مةن التواةةل   

مع القةرل الفلسةطينية الم ةاورة مةن ال هةة الشةرقية مةع اسةتبعاا قريةة النبةي إليةاس خةارج هةذا المعة ل ولكةن بقيةت بةين جةدارين مةن                    

(.  يما شمل المع ل الثاني  قرية رأس عطية وقرية حبلة  والثالةث  معة ل الضةبعة    4ا  الشمالية وال نوبية )انظر المارطة رق  ال ه

الذي يض  كل من قةرل الضةبعة ورأس الطيةرة ووااي الرشةا  هةذا باإلضةا ة إلة  كةل مةن قةرل عةرب أبةو  ةراة وعةرب الرماضةين                

 . ال نوبي بعد أن كانت ضمن مع ل قلقيلية

  ةدر تعديل آخر عل  مسار جدار العة ل العنصةري إال أن قريةة رأس عطيةة لة  تكةن       2115و ي العشرين من شهر شباط من العام 

  نشر جيش االحتالل اإلسرائيلي تعةديل آخةر علة  مسةار     2116ضمن التعديل الصاار. وأيضا  ي الثالثين من شهر  نيسان من العام 

تربيةة المحتلةة  شةمل تعةديل أيضةا علة  مسةار ال ةدار  ةي قريةة رأس عطيةة الفلسةطينية والقةرل              جدار الع ل العنصري  ي الضفة ال

( لصةال  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية التةي تقةع  ةي محةي  قريةة رأس عطيةة الفلسةطينية           2116الم اورة. وجاء التعةديل األخيةر )نيسةان    

 ئيةةليأرت مةةع يعتبةةر مةةن قريتةةا رأس عطيةةة وحبلةةة. حيةةث    والقةةرل الم ةةاورة  وشةةمل ت مةةع أريئيةةل االسةةتيطاني الواقةةع إلةة  الشةةرق   

ئيةل  يأرت مةع   ؛ األول إلة  قسةمين  االسةتيطاني  ئيةل  يأرت مةع  أحد أبر  المعضال  التي تواجه إسرائيل حيةث تقةرر تقسةي     االستيطاني 

باإلضةا ة  وتقسيمه إل  قسةمين(   )بعد التعديل الصاارسيض  االستيطاني ئيل يأرت مع دومي . وت در اإلشارة هنا بأن يكالثاني  ت مع و

 دومي ية كت مع (. أما ر ا ا  كريا  نيتا ي   برقان  برقان الصناعية  أريئيل الصناعيةأخرل ) ا مستوطنخمسة ئيل يإل  مستوطنة أر

 )كيةدومي   كيةدومي   يفةون  جيةت     مسةتوطنة إسةرائيلية    12   بحسةب التعةديل الصةاار علة  مسةار ال ةدار       يضة   االستيطاني  سةو  

. و جفعا  هاميركا ي   عمانوئيل  ياكير  نو ي  نيفيه أورامةين  كرنةي شةمرون  شةا يه شةمرون  معاليةه شةمرون  جينةو  شةمرون(         

 133كيلو متر إل   121ئيل قد أحدث إضا ة لطول ال دار والذي كان يبلل يترسي  ال دار حول ت مع أر  ال دير بالذكر هنا بأن إعااة

. كما أن التتييةر الحاةةل قةد أحةدث أيضةا  يةااة  ةي المسةاحة         دومي يئيل وكيأرت مع الملت  حول كل من كيلو متر وهو طول ال دار 

 االسةتيطاني  ئيةل يأرت مةع  . هذا و سيت  ربة   التي سو  يصاارها ال دار من القرل الفلسطينية المحيطة بهذين الت معين االستيطانيين
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 دومي ية ك ت مةع  ةي حةين أن     و الواقةع تحةت سةيطرة ال ةيش اإلسةرائيلي      5رقة    االلتفةا ي اإلسةرائيلي   طريةق المع إسرائيل مةن خةالل   

وجةاء هةذا    المةلاي إلة  إسةرائيل.    55رقة   مةن خةالل الطريةق االلتفةا ي اإلسةرائيلي      شيه اسيت  ربطه مع مستوطنة إلفيه من اإلستيطاني

عطيةة  إذ أن التعةديل األخيةر أحةدث تتييةرا علة         التعديل عل  حساب أراضي العديد من القرل الفلسطينية الم اورة منهةا قريةة رأس  

مسار ال دار حول قرية رأس عطية حيث ت  إعااة مسار ال ةدار إلة  الملة   بات ةاه مسةتوطنة الفيةه مناشةيه اإلسةرائيلية  لي عةل مةن           

الم ةاورة مةن الناحيةة    المدخل ال نوبي لقريةة رأس عطيةة الفلسةطينية شةبه مفتوحةا بالكامةل  ومتصةال جترا يةا مةع القةرل الفلسةطينية            

الشرقية )رأس الطيرة  الضبعة ووااي الرشا( مةع إبقةاء القريةة وقريةة حبلةة الم ةاورة محاطةة بال ةدار مةن جهاتهةا الةثالث  الشةمالية             

والتربية والشرقية  بال دار. كما أن التعديل ل  يشمل قرل عرب أبو  راة وعرب الرماضين ال نةوبي  إذ بقيةت ضةمن منطقةة العة ل      

ي تسع  إسرائيل إل  ضمها إل  حدواها ال ديدة من خالل ممط  ال دار.  ول  يشمل التعديل عل  مسار ال دار الشلل االقتصةااي  الت

والذي  صل قريتا رأس عطية وحبلة عن مدينة قلقيليةة. كمةا أن التتييةر الحاةةل كةان لةه أثةرا         2113الذي أحدثه ممط  ال دار للعام 

ة الم اورة  حيث أنه ومع تعةديل مسةار ال ةدار  ةي قريةة رأس عطيةة لتصةب  متصةلة جترا يةا مةع القةرل            سلبيا عل  القرل الفلسطيني

الفلسطينية الم اورة لها من ال هة الشرقية  ت  سلب الم يد من األراضي الفلسطينية التابعة للقةرل الم ةاورة  ةي سةبيل خلةق تواةةل       

 .االكتراث إل  ما قد يسببه مثل هذا التتيير عل  الم تمع الفلسطيني برمته جترا ي بين المستوطنا  اإلسرائيلية  ي المنطقة اون 

الماةة بها تعديال عل   و ارة الد اع اإلسرائيلية عل  الصفحة االلكترونية  نشر  2117الثالثين من شهر نيسان من العام و ي  

ل أي تتيير عل  مسار ال دار  ي قرية رأس عطية مسار جدار الع ل العنصري  ي األراضي الفلسطينية المحتلة إال أنه ل  يحص

ك  من جدار الع ل  1.5ن تبين أ حيث وبحسب المارطة األخيرة  2116الفلسطينية والقرل الم اورة عن التعديل الصاار  ي العام 

من   اونما 9 مساحتهما والتربية وقد ع ل ال دار الشرقية الشمالية و ا  هالية وذلك من ربنائه عل  أراضي الققد ت   العنصري

 (.15من مساحة القرية الكلية()انظر ال دول رق  قرابة الواحد بالمائة أراضي القرية )

 

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية رأس عطية15جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 2 مناطق مفتوحة 1

 4 منطقة جدار 7

 المجموع 8

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

 

 ورأس الطيرة قرية وادي الرشامخطط جدار العزل العنصري على أراضي 

 
الفلسةطينية   واألراضةي  إسةرائيل  بةين  بتنفيذ سياسة الفصل األحااية ال انب  2112العام  من ح يران شهر سلطا  االحتالل  ي دأ ب

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

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

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

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

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

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

  معضال  جترا ية لمسار ال ةدار  حيث ترك   التعديال  ال ديدة عل  مسار ال دار  ي مناطق أثار   2117شهر نيسان من العام 

وكانةت قريةة وااي    ي الضفة التربية حيث ارتك   عل  حل مشاكل اعتبر  عثرة أمام سةعي إسةرائيل االسةتمرار  ةي بنةاء ال ةدار.       

ر الرشا من القرل التي شملها التعديل عل  مسار ال دار  إذ أن المارطة األول  التي ةدر  عن جيش االحتالل اإلسةرائيلي  ةي شةه   

سو  يضع قرل وااي الرشا ورأس الطيرة والضبعة بمع ل منفصل تماما عةن القةرل      أظهر  أن ال دار2112ح يران من العام 

الفلسطينية الم اورة لها من الشرق والترب  ي نفا الوقت ض  مسةتوطنة الفيةه مناشةيه ومسةتوطنا  اخةرل محيطةة بهةا )أورانيةت          

ائيل( إل  حدواها ال ديدة التي ترسمها مةن خةالل بنةاء جةدار العة ل العنصةري و ةي المحصةلة         شعار تكفا  الكانا  بينو  أورو  يسر

(. ونتج عن هةذا المعة ل أيضةا بحسةب مةا أظهةر        1949تربطها مع المستوطنا  اإلسرائيلية ااخل الم  األخضر )خ  الهدنة للعام 

أبةو  ةراة وحبلةة ورأس عطيةة وعةرب الرماضةين ال نةوبي         المارطة اإلسرائيلية  مع ال آخر يض  كل من مدينة قلقيلية وقرل عةرب 

والنبي إلياس حيث سو  يحيطها ال دار من ال ها  الشمالية وال نوبية والتربية مع إبقاء ال هة الشرقية مفتوحةة حتة  يةتمكن أهةالي     

 (.4رق  القرل السابقة الذكر من التواةل مع القرل الفلسطينية الم اورة لها من الناحية الشرقية)خارطة 
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  نشر موقع جيش االحتالل اإلسرائيلي االلكتروني خارطة جديةدة لمسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي       2113و ي شهر آذار من العام 

الضفة التربية المحتلة أظهر   يها تعديال  جديةدة علة  مسةار ال ةدار. وشةملت التعةديال  ال ديةدة المعة ل الةذي يشةمل قةرل وااي            

ضبعة  هذا باإلضا ة إل  مستوطنة الفيه مناشيه  حيث ت  تتيير مسار ال ةدار ليقطةع التواةةل ال ترا ةي بةين      الرشا ورأس الطيرة وال

قرية حبلة ومدينة قلقيلية  ي سبيل وةل مستوطنة الفيه مباشرة مع المستوطنا  اإلسرائيلية ااخةل المة  األخضةر )خة  الهدنةة للعةام       

ل  األول  معةة ل قلقيليةةة وشةةمل إحاطةةة مدينةةة قلقيليةةة وعةةرب أبةةو  ةةراة وعةةرب     (. ونةةتج عةةن هةةذا التعةةديل أيضةةا ثةةالث معةةا   1949

الرماضين ال نوبي بال دار من ال ها  الشمالية وال نوبية والتربية   مع إبقاء ال هة الشرقية شبه مفتوحة حتة  يةتمكن أهةالي القةرل     

ية مع استبعاا قريةة النبةي إليةاس خةارج هةذا المعة ل ولكةن        السابقة الذكر من التواةل مع القرل الفلسطينية الم اورة من ال هة الشرق

بقيت بين جدارين من ال ها  الشمالية وال نوبية . والمع ل الثاني  يشمل قرية رأس عطية وقرية حبلةة  حيةث أظهةر  المارطةة أن     

وحا حتة  يةتمكن سةكان هةذا     ال دار سو  يحي  بقرل رأس عطية وحبلة من جميع ال ها  مع إبقاء المدخل ال نوبي الشرقي شبه مفت

المع ل من التواةل مع الت معا  الفلسطينية الم اورة  من ال هة الشرقية ال نوبية )قةرل ع بةة االشةقر والمةدور وكفةر ثلةث وبيةت        

أمةين(. كمةا أظهةر  المارطةة أيضةا أن قريةة رأس عطيةة وبةالتوا ي مةع قريةة حبلةة تة   صةلهما جترا يةا بالكامةل عةن مدينةة قلقيليةةة                  

اورة لهمةةا مةةن ال هةةة الشةةمالية والتةةي كانةةت ت معهمةةا مصةةال  اقتصةااية مشةةتركة. والثالةةث معةة ل الضةةبعة ويضةة  كةةل مةةن قةةرل   الم ة 

الضبعة ورأس الطيرة ووااي الرشا وأيضا عرب أبو  راة وعرب الرماضين ال نوبي. وال ةدير بالةذكر أن كةل مةن عةرب أبةو  ةراة        

 2113  إال أن التعةديل الصةاار  ةي العةام     2112ليةة بحسةب خارطةة ال ةدار للعةام      وعرب الرماضين ال نوبي كانتا ضةمن معة ل قلقي  

والذي كان يصب  ي مصلحة مستوطنة مناشيه  ت  إضا ة كل من عرب أبو  ةراة وعةرب الرماضةين ال نةوبي لتصةب  ضةمن معة ل        

 الضبعة. 

العنصةري اال أن قريةة وااي الرشةا لة  تكةن        ةدر تعديل آخر عل  مسار جدار العة ل  2115و ي العشرين من شهر شباط من العام 

ضمن التعديل الصاار. وال دير بالذكر أن سلطا  االحتالل اإلسرائيلي قد بدأ  العمل عل  ال دار  ي تلةك المنطقةة  ةي أواخةر العةام      

مةة ال ةدار. كمةا أن    وكانت ال را ا  اإلسرائيلية قد جر ت األراضي ال راعيةة التابعةة للقريةة والقةرل الم ةاورة  ةي سةبيل إقا        2113

ال دار عمل عل  ع ل قرل وااي الرشةا ورأس الطيةرة والضةبعة عةن محيطهةا   األمةر الةذي  اا مةن ةةعوبة التواةةل مةع القةرل             

المحيطة بها وأةبحت بمع ل حقيقي. وكان أهالي القرل السابقة الذكر قد أعلنوا احت اجه  عل  الوضةع الةذي أةةبحت عليةه القةرل      

ت به  جراء بناء ال دار لدل المحكمة العليا اإلسرائيلية  األمر الذي ا ةع ب ةيش االحةتالل اإلسةرائيلي  ةي الثالثةين       والمسائر التي لحق

  إل  نشر تعةديل آخةر علة  مسةار جةدار العة ل العنصةري  ةي الضةفة التربيةة المحتلةة  شةمل قريةة              2116من شهر  نيسان من العام 

الضةبعة ورأس الطيةرة حيةث تة  إعةااة مسةار ال ةدار إلة  الملة   بات ةاه مسةتوطنة الفيةه             واايي الرشةا الفلسةطينية والقةرل الم ةاورة     

مناشيه اإلسرائيلية  وأةبحت قرل واايي الرشا ورأس الطيرة والضبعة متصلة جترا يا مع القرل الفلسةطينية الم ةاورة مةن الناحيةة     

ر )رأس عطية وحبلة( بةين جةدارين مةن الشةمال وال نةوب ولكةن       الشرقية )راس عطية وحبلة( مع إبقاء القرل الفلسطينية السابقة الذك

متصلة جترا يا مع القرل الفلسطينية الم اورة لها من الناحية الشرقية )بيت أمين  المدور  ع بةة األشةقر وكفةر ثلةث(. وكةان للتتييةر       

مسةار ال ةدار  ةي قريةة واايةي الرشةا        الحاةل عل  مسار ال دار أثرا سلبيا عل  القةرل الفلسةطينية الم ةاورة  حيةث أنةه ومةع تعةديل       

وقرل الضبعة ورأس الطيرة لتصب  متصلة جترا يا مع القرل الفلسطينية الم اورة لها من ال ها  الشرقية والتربية مثل قرل حبلةة  

اورة  ةي  ورأس عطية و بيت أمين والمدور وع بة االشقر وكفر ثلث  تة  سةلب الم يةد مةن األراضةي الفلسةطينية التابعةة للقةرل الم ة         

سبيل خلق تواةل جترا ي بين المستوطنا  اإلسرائيلية  ي المنطقة اون االكتراث إلة  مةا قةد يسةببه مثةل هةذا التتييةر علة  الم تمةع          

الفلسطيني برمته. كما ت  استمرار ع ل كل من قرل عرب أبو  راة وعرب الرماضين ال نوبي التي بقيت ضمن المنطقة التي سةو   

ها ال ديدة وذلك من خالل بناء جدار الع ل العنصري  لتعة ل القةرل السةابقة الةذكر )عةرب أبةو  ةراة وعةرب         تضمها اسرائيل لحدوا

 الرماضين ال نوبي( بالكامل عن القرل الفلسطينية المحيطة بها(. 

وااي الرشةةا    لصةةال  المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية التةةي تقةةع  ةةي محةةي  قريةةة 2116وجةةاء التعةةديل األخيةةر  ةةي الثالثةةين مةةن نيسةةان عةةام  

 أرئيةةلت مةةع يعتبةةر الفلسةطينية والقةةرل الم ةةاورة  وشةةمل ت مةع أرئيةةل االسةةتيطاني الواقةةع إلة  الشةةرق مةةن قريةةة وااي الرشةا. حيةةث     

أرئيةل  ت مةع     األول إلة  قسةمين  االسةتيطاني  أرئيةل  ت مةع  أحد أبر  المعضال  التةي تواجةه إسةرائيل حيةث تقةرر تقسةي        االستيطاني 

)بعةةد التعةةديل الصةةاار وتقسةةيمه إلةة  قسةةمين(   سيضةة  االسةةتيطاني ئيةةل يأرت مةةع ومي . و ت ةةدر اإلشةةارة هنةةا بةةأن  ديةةكالثةةاني  ت مةةع و

ت مةع  (. أمةا  ر ا ا  كريا  نيتا ي   برقان  برقان الصناعية  أرئيل الصناعيةأخرل ) ا مستوطنخمسة باإلضا ة إل  مستوطنة أرئيل 

)كيةدومي   كيةدومي   يفةون     مسةتوطنة إسةرائيلية    12 الصةاار علة  مسةار ال ةدار       بحسب التعةديل  يض  االستيطاني  سو  دومي يك

جيةةت  جفعةةا  هاميركةةا ي   عمانوئيةةل  يةةاكير  نةةو ي   نيفيةةه اورامةةين  كرنةةي شةةمرون  شةةا يه شةةمرون  معاليةةه شةةمرون  جينةةو        

كيلةو   121لطةول ال ةدار والةذي كةان يبلةل       ترسي  ال دار حول ت مع أرئيل قد أحدث إضةا ة   . وال دير بالذكر هنا بأن إعااةشمرون(

  كما أن التتيير الحاةةل قةد أحةدث أيضةا  يةااة      دومي يأرئيل وكت مع كيلو متر وهو طول ال دار الملت  حول كل من  133متر إل  

 ئيةل يأرت مةع    . هذا وسةيت  ربة   ي المساحة التي سو  يصاارها ال دار من القرل الفلسطينية المحيطة بهذين الت معين االستيطانيين

 ت مةع و الواقةع تحةت سةيطرة ال ةيش اإلسةرائيلي  ةي حةين أن         5رقة    االلتفا ي اإلسةرائيلي  طريقالمع إسرائيل من خالل  االستيطاني

       .الملاي إل  إسةرائيل  55رق  من خالل الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي شيه اسيت  ربطه مع مستوطنة إلفيه من االستيطاني دومي يك
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الماةة بها تعديال عل   و ارة الد اع اإلسرائيلية عل  الصفحة االلكترونية  نشر  2117الثالثين من شهر نيسان من العام و ي  

وااي الرشا مسار جدار الع ل العنصري  ي األراضي الفلسطينية المحتلة إال أنه ل  يحصل أي تتيير عل  مسار ال دار  ي قرية 

ك  من جدار  1ن تبين أ حيث وبحسب المارطة األخيرة  .2116الفلسطينية والقرل الم اورة لها عن التعديل الصاار  ي العام 

اونما من أراضي  131 ما مساحتهوسو  يع ل الشمالية  ة هالية وذلك من ربنائه عل  أراضي القسو  يت   الع ل العنصري

 (.16)انظر ال دول رق  تشمل االراضي ال راعية والمناطق المفتوحة  (رية الكلية% من مساحة الق42.3القرية )

 

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية وادي الرشا16جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مناطق مفتوحة 49

 2 مناطق  راعية 6

 3 مستوطنا  إسرائيلية 61

 4 طقة جدارمن 17

 المجموع 131

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

 

 

أنه ل  يحصل أي تتيير عل  مسار ال دار  ي قرية رأس الطيرة الفلسطينية والقرل الم اورة لها عن   أما بالنسبة لقرية رأس الطيرة

بنائه عل  قد ت   ك  من جدار الع ل العنصري 2.7ن تبين أ طة األخيرة حيث وبحسب المار  2116التعديل الصاار  ي العام 

 (% من مساحة القرة الكلية63اونما من أراضي القرية ) 791 ما مساحتهوقد ع ل ال دار الشمالية  ة هالية وذلك من رأراضي الق

)انظر ال دول قرية للبناء والتوسع  ي المستقبلشملت األراضي ال راعية والمناطقة المفتوحة التي تعتبر المتنفا الوحيد ألهالي ال

 (.17رق  

 

 

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية رأس الطيرة12جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مناطق مفتوحة 321

 2 مناطق  راعية 353

 3 مستوطنا  اسرائيلية 51

 4 محاجر وحفريا  1

 5 منطقة جدار 55

 المجموع 281

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

 

 

تمهيدا  لتعديل مسار  عل  األراضي  ي قرية وااي الرشاوضع عالما  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بباشر    2119 ي العام 

 2117و  2116بحسب ما جاء  ي ممط  ال دار للعامين  ه'يشا'ألفيه من  وطنةوالمحي  بمستالقرية ال دار  ي المقطع ال نوبي من 

قرية وااي الرشا والت معا  الفلسطينية المحيطة )قريتا الضبعة ورأس الطيرة( من المع ل )مع ل رأس إخراج والذي عمل عل  

ااخل منطقة الع ل والتي   العنصري راضي الفلسطينية التابعة للقرية خل  جدار الع لبقاء مساحا  واسعة من األإالطيرة ( مع 

متر تقريبا   111كما يقع التعديل ال ديد لل دار عل  بعد ل  تربية المواشي. إ باإلضا ةالقرية  ألهاليمصدر اخل أساسي تشكل كانت 

ألفيه  مستوطنةعمليا  توسيع  ي 'اإلسرائيلي من جهة أخرل  تواةل قوا  االحتالل لسطينيين  ي قرية وااي الرشا. عن منا ل الف

 العنصري.  لع خل  جدار العل  حساب القرل الفلسطينية التي حرمت من أراضيها وأةبحت مع ولة ه'  يشامن
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 القريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

  المشاريع المنفذة

 

انظةر ال ةدول   ( )2112  رأس عطيةة قةروي  )م لا  الماضيةسنوا   الممسةمشاريع خالل عدة بتنفيذ  م لا قروي رأس عطية قام

 .(19 رق 

 

 الماضية سنوات خمسة خالل تها القريةنفذ التي المشاريع: 18 جدول

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 UNDP 2111 تعليمي مشروع إضا ة طابق ثاني لمدرسة الذكور

 UNDP 2111 خدماتي مشروع إنشاء ممتبر ةحي

 اإلراثة اإلسالمية 2111 بنية تحتية ةمشروع شق طرق  راعي

 UNDP 2111 خدماتي مشروع تو ير حاويا  نفايا  ةلبة

 و ارة المالية  سلطة الطاقة 2111 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة كهرباء ااخلية 

 سلطة الطاقة  و ارة المالية 2111 بنية تحتية  من بلدية حبلة مشروع رب  شبكة الكهرباء القطرية

 و ارة المالية 2119 بنية تحتية وع إنشاء رر ة كهرباء مشر

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية مشروع شق طرق  راعية

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية مشروع تعبيد الشارع الرئيسي 

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية شبكة مياه مشروع إضا ة

 و ارة المالية 2111 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة مياه لل راعة

 و ارة المالية  سلطة الطاقة 2111 بنية تحتية مشروع إنشاء شبكة كهرباء 

  2112  رأس عطيةقروي م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

 يةث تة   وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القاامةة  ح         ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعاون معتتطلع القرية

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد األبحةاث       المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السةريع ب 

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

 

 ك  تقريبا. 15حي بطول ةر  ة شبكةإل  إنشاء الحاجة  -1

 القرية.بناء مدرسة أساسية  ي  الحاجة إل  -2

 إضا ة طابق جديد إل  مدرسة إناث رأس عطية. الحاجة إل   -3

 الحاجة إل  إنشاء م مع خدما  عامة يتضمن ايوان للقرية  وروضة أطفال ونااي رياضي وريرها. -4

   مدارس بلدة حبله.الحاجة إل  ت ويد القرية بوسيلة لنقل الطالب من القرية إل  -5

 الحاجة إل  إنشاء ملعب رياضي يمدم القطاع الشبابي  ي القرية.  -6

 .تقريبا ك  3تعبيد شوارع  رعية بطول  الحاجة إل  -7

 متر تقريبا. 1511الحاجة إل  تعبيد الطريق الواةل بين قرية واا الرشا وبلدة حبله بطول  -9
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 شيكل تقريبا. 61111وبتكلفة  مربع رمت 41بناء قاعة للم لا القروي بمساحة  الحاجة إل  -9

 ت ويد الم لا بسيارة لتسهيل الحركة وتقليل نفقة المواةال . الحاجة إل   -11

  ال راعية. األراضياون  من  911استصالح  الحاجة إل  -11

م 211إنشاء مقر ل معية الت مع ال راعية بمساحة  الحاجة إل  -12
2 

 تقريبا.

ية تمدم الم ارعين واألسر المحتاجة مثل تو يع أرنام  إنشاء م ارع اجاج تنفيذ مشاريع تنموية و راع الحاجة إل   -13

  بياأل  إنشاء بيو  بالستيكية  تش ير وتسييج أراضي.

 ت ويد ال معية ال راعية ب رار  راعي ومعدا . الحاجة إل  -14

  .ك  من الطرق ال راعية 5ل شق وتأهيل و رش بسكورس  الحاجة إل   -15

 ك  تقريبا. 2اه ناقلة ل راضي ال راعية بطول الحاجة إل  إنشاء خطوط مي -16

 ك  تقريبا. 2.5الحاجة إل  تعبيد الشبكة الداخلية للمياه بطول   -17

 مرورية عل  شوارع الت مع. وإشارا مظال  للمسا رين  إضا ة الحاجة إل  -19

ائي والتطري  والمياطة مبن  للمرك  النسوي وتقدي  الدع  المااي والفني له كبرامج التصنيع التذ إنشاء الحاجة إل  -19

  وريرها.

 الحاجة إل  اع  القطاع النسوي وت يد من  اعليتها كالمماي  واألعمال اليدوية والتطري  وريرها. -21

 أمبير. 611 إل أمبير  411تتيير محول الكهرباء الحالي من  الحاجة إل  -21

 لمبة حديثة. 151 بإضا ةالشوارع وذلك  إنارةتحديث  الحاجة إل  -22

 تقوية التيار الكهربائي  ي الشبكة العامة وتركيب محول إضا ي لها. الحاجة إل  -23

 متر. 2متر وارتفاع  121سور باطون حول المقبرة بطول  إنشاء الحاجة إل  -24
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 لقريةلواالحتياجات التطويرية األولويات 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية19 من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

19جدول 
:
 في القرية التطويرية واالحتياجات األولويات 

 مالحظات ليست أولوية بحاجة بحاجة ماسة القطاع الرقم

  البنية التحتيةاحتياجات 

 ك  9.5^    * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  4  *  اه الموجواةإةالح/ ترمي  شبكة المي 2

  ك  1  *  توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  1.5   * تركيب شبكة مياه جديدة 4

 بئر واحد   * ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

متر مكعب 511  *  بناء خ ان مياه 6
 

 ك  9.5    * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   رباء جديدةتركيب شبكة كه 9

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 9

 واحدةسيارة    *  ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

  الصحيةاالحتياجات 

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

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

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

  التعليميةاالحتياجات 

 مرحلة أساسية وثانوية   * بناء مدارس جديدة 1

  *   إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

  االحتياجات الزراعية

 اون  411  *  استصالح أراأل  راعية 1

 بئر 35  *  جمع مياه إنشاء آبار 2

 كابر 65  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 351   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 44  *  إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 17  *  إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  9

    * نباتا  ومواا  راعية 9

  .2112م لا قروي رأس عطية  المصدر:        

 .ك  طرق  راعية 1.5ك  طرق ااخلية   2.7ك  طرق رئيسية   5.3^       
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 المراجع
 

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

  2112  رأس عطيةقروي م لا. 

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

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

 لسطين   بيت لح. قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2113)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

  لسطين. -

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

  لسطين.  -قلقيلية .(2112

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

 


