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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

 
جةةاء  سلسةةلة  سةةلفي هةةذا الكتي ةة  هةةو جةة ء مةةن سلسةةلة كتيبةةا  تحتةةوي علةة  معلومةةا  سةةاملة عةةن الت معةةا  السةةكانية  ةةي محا  ةةة 

بهةةد  توقيةةق األوضةاع المعيشةةية  ةةي المحا  ةةة   سةلفي الكتيبةا  هةةذه نتي ةةة لدراسةة سةةاملة ل ميةةع الت معةا  السةةكانية  ةةي محا  ةةة 

وإعداد المطط التنموية للمساعدة  ي تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة  من خةالل تنفيةذ مشةروع ادراسةة الت معةا  السةكانية 

القةدس )أريةج(  والممةول مةن الوكالةة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي  –ا  التطويرية ا  الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةوتقييم االحتياج

 .(AECIDمن أجل التنمية )

 

إلةة  دراسةةة وتحليةةل وتوقيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةادية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارد الطبيعيةةة  والبشةةرية  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة  سةلفي   والقيود الحالية المفروضة  وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفية والمهمشةة  ةي محا  ةة والبيئية

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةداد االسةةتراتي يا  والمطةةط التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أقةةر األوضةةاع السياسةةية 

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةالمستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصادية واالجتماعية رير 

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي   سةلفي يمكن االطالع عل  جميع أدلة الت معا  السكانية  ةي محا  ةة 

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 حارس قريةدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  كم هوائي )المسا ة األ قية بين  1.11وعل  بعد   سمال ررب مدينة سلفي    وتقعسلفي محا  ة  قرىهي إحدى   رية حارسق

ومن الترب ةرطة وقراوة بني   ومن ال نوب مدينة سلفي  وبروقين  الشرق كفل حارس يحدها من .(سلفي ومرك  مدينة  القرية

 .)1)أن ر المريطة رقم  (2013أريج   -  م المعلوما  ال ترا ية)وحدة ن حسان  ومن الشمال دير استيا

 

 حارس قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملةم  أمةا معةدل درجةا   430البحر  ويبلغ المعدل السةنوي لممطةار  يهةا حةوالي  سطح وق  مترا 484عل  ارتفاع  قرية حارستقع 

 (. 2013أريج   –)وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية %41درجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  18الحرارة  يصل إل  

 

  تةةم تعييةةنهم مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة أعضةةاء 8يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1114عةةام  حةةارس  ةةي قةةروي تةةم تيسةةيا م لةةا

ال و ويقع ضمن م لا المدما  المشترك سرق سةلفي . دائم ملك.مقر  للم لا ويوجد موظفين  3 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2012  حارس قرويم لا ) متلك الم لا سيارة ل مع النفايا ي

 

   ما يلي  (2012  حارس قرويم لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

   ةيانتها.سبكة مياه الشرب وتركي 

 أو المولدا  تركي  وةيانة سبكة الكهرباء . 
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  وتقديم المدما  االجتماعية. الطرق  وتيهيل سق وتعبيد النفايا  جمع 

 .تن يم عمليا  البناء وإةدار الرخص 

 .حماية األمالك الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألقرية 

 . عمل وتقديم مقترحا  مشاريع ودراسا  

 

 نبذة تاريخية
 

أطلق هذا االسم عل  القرية  ويرى  إليهلوجود قلعة قديمة كان يعين عليها حارس بشكل دوري  ونسبة  سماالبهذا  حارس قريةسمي  

يعود تاريخ و .األقريةحارسة عل  القلعة  أنها أوالتل   وان  القرية حارسة عليه   أعل البعض أن  هناك كن ا بين أقار القلعة القديمة  ي 

والتةي يعةود تاريمهةا إلة  مةا قبةل   ةوق أراضةي القريةة أقيم التي قلعة التل   وذلك لوجود عام 2000ما قبل ال   الحالي ت معإنشاء ال

أن ةةر ) (2012  حةةارس قةةروي م لةةا) وجمةةاعين  ةةي األردن والسةةلطالةةيمن  إلةة  حةةارس قريةةةسةةكان مع ةةم أةةةل  ويعةةود. المةةيالد

 .(1صورة رقم ال

 

 حارس قرية من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعةض األمةاكن والمنةاطق  .مسة د أبةو الفةتحوالمسة د ال ديةد  المسة د القةديم      وهةيمسةاجد قالقة حارس قريةيوجد  ي 

مةن و. قلعةة التةل  ود العمةري )القةديم(  البةرك الرومانيةة القديمةة  مقةام أبةو عبةد م  مقةام أبةو عممةان  المسة   منهةا  القريةاألقرية  ي 

 . (2)أن ر المريطة رقم  (2012  حارس )م لا قرويال دير ذكره أن جميع هذه المناطق رير ملهلة لالستتالل السياحي 
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 حارس قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

 بلةغ حةارس قريةةأن عةدد سةكان   2002بين التعداد العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ةي عةام 

 414أسرة  وعدد الوحدا  السكنية  134نسمة من اإلناث  ويبلغ عدد األسر  17144ونسمة من الذكور   17121نسمة  منهم  37021

 وحدة.

 عمرية والجنسالفئات ال

 

% ضةمن 44.1  كةان كمةا يلةي  2002لعام  حارس قريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعداد العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةةا  ةةوق. كمةةا  41% ضةةمن الفئةةة العمريةةة 2.4عامةا  و 44 -11% ضةةمن الفئةةة العمريةةة 11عامةا   11الفئةة العمريةةة أقةةل مةةن 

 %.10.3%  ونسبة اإلناث 41.2  أي أن نسبة الذكور 18.4 100  هي القريةنسبة الذكور لإلناث  ي  أن أظهر  البيانا 

 العائالت

 

  عائلةة قاسةم  عائلةة سةلطان  عائلةة يصةو لا  عائلةة داود  عائلةة سةمالويعائلةة مةن عةدة عةائال   منهةا   حةارس قريةيتيلي سكان 

  حةارس )م لةا قةروي عائلةة جةابرو عائلةة الشةاي   عائلةة ةةب اا  عائلةة عماملةه سالمه  عائلة عطا م  عائلة عةواد   عائلة كلي 

2012).  
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان 23%  وقةد سةكل  نسةبة اإلنةاث منهةا 4.8  حةوالي 2002عةام  حةارس قريةةبلت  نسبة األمية لدى سةكان 

% انهةوا دراسةتهم اإلعداديةة  30.4% انهةوا دراسةتهم االبتدائيةة  24.1% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة  13.1المتعلمةين  كةان هنةاك 

  حسةة  حةةارس قريةةة  يبةةين المسةةتوى التعليمةةي  ةي 1% انهةوا دراسةةتهم العليةةا. ال ةةدول رقةم 8.4% انهةوا دراسةةتهم المانويةةة  و14.1

 .2002ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر نواتس 11) حارس قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1,030 2 0 4 2 60 52 191 308 259 125 27 ذكور

 1,068 3 0 1 0 35 26 156 335 289 150 73 إناث

 2,098 5 0 5 2 95 78 347 643 548 275 100 مجموعال

 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس  قالقةة القريةة    يوجد  ي2011/2012 ي العام الدراسي  حارس قرية والمانوية  ي األساسية عليمأما  يما يتعلق بملسسا  الت

 (.2دول )ان ر ال  (2012  سلفي  -)مديرية التربية والتعليم ة والتعليم العالي الفلسطينيةمن قبل و ارة التربيم يتم إدارتهو حكومية 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب نحارس  قرية: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية ة المختلطةمدرسة حارس األساسي

 ممتلطة حكومية مدرسة حارس الثانوية المختلطة

 إناث حكومية مدرسة بنات حارس الثانوية

 .2012مديرية التربية والتعليم   المصدر:

 

 معلمةةا ومعلمةةة 44طالبةةا وطالبةةة  وعةةدد المعلمةةين  17020ةةةفا  وعةةدد الطةةالب  31 حةةارس قريةةةيبلةةغ عةةدد الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

 14يبلةغ  حةارس قريةة(. وت در اإلسارة هنا إل  أن معدل عدد الطالب لكل معلم  ي مدارس 2012  سلفي  -)مديرية التربية والتعليم

  .(2012مديرية التربية والتعليم  ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 24طالبا وطالبة  وتبلغ الكما ة الصفية 

 

يوضةح تو يةع ريةاأل األطفةال  ةي   3. ال دول رقةم جهة خاةة امتهعل  إدارلمطفال  تشر   روضتين حارس قريةكما يوجد  ي 

 .سمواإل  حس  ال هة المشر ة لقريةا

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 ةةخا 3 3 روضة أطفال حارس

 خاةة 3 2 روضة طيور ال نة

ة مديريةةةةةة التربيةةةةة المصددددددر:

 2012  والتعليم
   

 

كما أن هناك بعض المدارس التي تتعرأل لمضايقا  قوا  االحتالل من عدم المقدرة أحيانا للوةول إل  المدارس  باإلضا ة إل  

)م لا  تعيق وةول الطالب للمدارس القرية ووجود برج عسكري إسرائيلي عل  مدخل وجود بعض الحواج  الطيارة التير دائمة

 .(2012  حارس قروي
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   منها (2012  حارس )م لا قروي بعض العقبا  والمشاكل حارس قرية يواجه قطاع التعليم  ي

 

  المعلمين ذا  كفاءا  عالية. إل تفتقر مدارس القرية 

  الشوارر الموجودة. لملئ إضا يينتعيين معلمين  إل حاجة مدارس القرية 

 .قلة الكفاءا  والتمصصا  المباسرة بين الطاقم التدريسي  ي مدارس القرية 

  بناء مدرسة أساسية للبنين. إل حاجة القطاع التعليمي  ي القرية 

 

 قطاع الصحة
 

و ةي . عيادة طبي  عام حكومية  وةةيدلية خاةةةمرك  ةحي حكومي   صحية  حيث يوجدالمرا ق بعض ال حارس قريةتتو ر  ي 

  ةي مدينةة سةلفي   الحكةومي ياسر عر ا  إن المرض  يتوجهون إل  مستشف   لقريةتو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي ا حال عدم

 .(2012  حارس قروي م لا) كم 11حوالي  القريةالذي يبعد عن و

 

   أهمها (2012  حارس قروي)م لا  الكمير من المشاكل والعقبا حارس  قريةيواجه قطاع الصحة  ي 

 

  تو ر طبي  يعمل بشكل يومي  ي المرك  الصحي.عدم 

  الفترة المسائية  ي المرك  الصحي. خاللعدم تو ر طبي  يعمل 

 .عدم وجود ممتبر تحاليل طبية  ي المرك  الصحي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)ان ر الشةكل رقةم  % من القوى العاملة10توع  سيحيث  قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها  حارس قريةاالقتصاد  ي يعتمد 

 .(2012  حارس )م لا قروي (1

 

تو يةع األيةدي العاملةة  بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين 2012به معهد أريج  ةي سةنة  الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  قرية حارسحس  النشاط االقتصادي  ي 

 

  من األيدي العاملة %10قطاع ال راعة  ويشكل. 

  من األيدي العاملة30سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة.10قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة1ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة1قطاع الموظفين  ويشكل %. 
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 قرية حارس : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في1شكل 

 

 2012  م لا قروي حارس المصدر:

 

 

المضةار لبيةع  بقةاال  4 ملحمةة    ممبة  اال بقة 3 حةارس قريةةصادية والت ارية  يوجد  ةي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 م لةا) شةتل  راعةيمو  (الخوالن ةارة ...  للصةناعا  المهنيةة )كالحةدادة  محةال 4و لتقديم المدما  الممتلفةة  محال 3  والفواكه

 .(2012  حارس قروي

 

 نتي ةة اإلجةةراءا  لقريةةةوقةد تبةين أن الفئةةة االجتماعيةة األكمةةر تضةررا  ةي ا %.40 حةارس إلةة  قريةةةةةل  نسةةبة البطالةة  ةي وقةد و

   هي عل  النحو التالي (2012  حارس قروي م لا) اإلسرائيلية

 قطاع ال راعة. 

 .قطاع األيدي العاملة 

 القوى العاملة 

 

% من 30.1  أن هناك 2002عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوظهر  بيانا  التعداد العام للسكان أ

% من 14.2% من السكان رير نشيطين اقتصاديا )منهم 48.8% يعملون(. وكان هناك 80.8السكان كانوا نشيطين اقتصاديا )منهم 

 (. 4ان ر ال دول رقم ( )ل المن ل% من المتفررين ألعما31.1و الطالب 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 لمجموعا

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,030 1 436 7 6 53 2 368 593 61 61 471 ذكور

 1,068 4 1,008 0 0 47 510 451 56 2 0 54 إناث

 2,098 5 1,444 7 6 100 512 819 649 63 61 525 المجموع

.2001  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها المصدر:  
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 قطاع الزراعة
ن ةةر أ) دونمةةا أراأل سةةكنية 301دونةةم هةةي أراأل قابلةةة لل راعةةة و 3,079دونمةةا  منهةةا  87444حةةوالي  حةةارس قريةةةتبلةةغ مسةةاحة 

 (.3وخريطة رقم   1ال دول رقم 

 

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

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)3,079( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

2,812 19 2,235 0 0 355 239 0 2,485 301 8,444 

 2013  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 حارس قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2013  جأري - وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

أكمةر  تعتبةر البنةدورة والفقةوس. وقريةة حةارسبعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي ال وا يبين األنواع الممتلفة من المضر  4ال دول رقم 

 قرية.األنواع  راعة  ي ال
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 )المساحة بالدونم( حارس قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال رقيةالو واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

38.5 11 0 0 2 0 7 0 9 0 20.5 11 
 2010 مديرية  راعة سلفي    المصدر

 

 27110 يحيث يوجد حةوال ل يتونب راعة ا حارسوتشتهر  .حارس قرية  يبين أنواع األس ار المممرة ومساحاتها  ي 2ال دول رقم 

 . ل يتوندونم م روعة بيس ار ا

 

 )المساحة بالدونم( حارس قريةألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 2,598 0 27 0 0 0 0 0 61 0 0 0 2,510 

 2010 مديرية  راعة سلفي    المصدر

 

 (.8أن ر ال دول رقم ) دونم  وأهمها القمح 41   ان مساحة الحبوب تبلغ حارس قريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( رسحا قريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بمساحة ا: 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

0 127 0 9 0 0 0 19 0 1 0 20 0 13 0 65 

 2010 راعة سلفي  مديرية    المصدر

 

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

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةةم اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةة  الموسةةةمية  ويةةةا ا  ال راعيةةةةالح ح ةةةم محةةةددأ

 أريةج مسةح أمةا الينةابيع. بعةض المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا السائدة  ي ةتيرة الح م ال راعية األراضي

 وهةذا األراضةي الفلسةطينية المحتلةة  ةي جميةع أنحةاء المن ليةة( اعةا ال روم ة أة ) ملكيةا  ةةتيرة عاليةة مةن وجود نسةبةكتشي  ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حس  أريج

 

 األرنةامو األبقةار اسةي  ممةلوبتربيةة الم يقومةونحةارس  قريةة سةكان مةن% 4 بين المسح الميةداني أنأما بالنسبة للمروة الحيوانية  قد 

 (.2ال دول رقم  )ان ر (2012  حارس م لا قروي)

 

 حارس قرية في الحيوانية الثروة: 6 جدول

 األبقار* األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل

214 887000 - 287 2 

 .الع ال  والميرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  سلفي مديرية  راعة   المصدر

 

 .(8)ان ر ال دول رقم  ( 2012  حارس م لا قروي) كم طرق  راعية 8   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي
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 وأطوالها حارس قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 2جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركبا 

 2 قطةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  

 3 ةالحة لمرور الدواب  قط

 3 رير ةالحة

 2012  حارس قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2012  حارس )م لا قروي المشاكل بعض حارس قريةال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .قلة المبرة لدى الم ارعين 

 قلة رأس المال. 

 .ةعوبة التسويق 

  الضرائ  والحصار.مشكلة 

 ج ء كبير منها. إل ا  االحتالل وةعوبة الوةول مصادرة األراضي من قبل قو 

 .عدم تو ر مصادر مياه 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

تقةدم  التةي  معيةا الو محليةةاللسسةا  معةدد مةن ال حةارس قريةةيوجةد  ةي ولكةن   ال يوجد  ةي قريةة حةارس أيةة ملسسةا  حكوميةة

    (  منها2012  حارس قرويم لا ) ي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ققا ية ورياضية وريرهاخدماتها لممتل

  

  وتقةديم كا ةة  لقريةةااالهتمةام بقضةايا  بهةد   الحكةم المحلةي و ارة مةن قبةل  م 1114عةام  تيسةا :حارس قرويمجلس

   باإلضا ة إل  تقديم خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

  مةةن خةةالل تن ةةيم دورا  وتقةةديم تعنةة  بةةالمرأة   مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة م  2010تيسسةة  عةةام  حددارس: نسدداءجمعيددة

 خدما  ممتلفة  ي م اال  التوعية الصحية المتنوعة.

  خةدما تعمةل علة  تن ةيم مميمةا  ةةيفية و  مةن قبةل و ارة الداخليةة م  2004تيسس  عام  :اإلخالص الخيريةجمعية 

 وتو يع سال  رذائية وريرها. وأعمال تطوعية دورا  تمقيي ةحيإضا ة إل    مة  ي القريةعامن خالل عيادة  طبية

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

  قريةةالالمصدر الرئيا للكهربةاء  ةي  القطرية االسرائيليةشركة التعتبر  .م 1182 سبكة كهرباء عامة منذ عام حارس قريةيوجد  ي 

ةةامشةيواجةه الت مةع و .%10ء إلة  ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربةصل نسبة الوحداوت تتممةل  ةي  ةي م ةال الكهربةاء   كل هام 

 وحاجة سبكة الكهرباء العامة إل  توسعة. القدرة الكهربائية  انمفاألو ضعي التيار الكهربائي الذي يصل إل  المستهلك 

 

 % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي40  وتقريبا قريةالمن خالل مقسم آلي داخل سبكة هاتي  تعمل  قريةال كما يتو ر  ي

 .(2012  حارس قروي)م لا 
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 النقل والمواصالت

 

ووجةود حةواج    التةي تقةدمها ةي الت مةع قلةة المركبةا  والمةدما   عتبةرتو  نقةل المةواطنينتأجةرة  ا سيار 3حارس  قريةيوجد  ي 

 .(2012  حةارس قةروي)م لةا . هم العوائق امام تنقل الركاب والمسا رين ال  المةدن والت معةا  الم ةاورةمن أ عسكرية أو ترابية

  قةروي حةارس)م لةا ان يكةون مةن خةالل السةيارا  الماةةة و ي حال عةدم وجةود وسةائل مواةةال   ةي الت مةع  ةان  تنقةل السةك

2012). 

 

  حةارس قةروي)م لةا  الطةرق الفرعيةة كةم مةن 2وكم من الطرق الرئيسة  8 قرية يوجد  ي ال  قريةالأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  

 .(1 دول رقم الأن ر ( )2012

 

 حارس قرية في الطرق حالة: 8 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 2 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 -

 معبدة. طرق رير .3 4 -

 2012  حارس قرويم لا المصدر: 

 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة الوحةدا  1981تقوم دائرة ميةاه الضةفة التربيةة بت ويةد سةكان قريةة حةارس بالميةاه عبةر سةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام 

 (.2012% )م لا قروي حارس  10السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

(. وبةذلك 2012متر مكع /السنة )م لةا قةروي حةارس   1207000  حوالي 2010م ودة لقرية حارس عام لقد بلت  كمية المياه ال

لترا/ اليوم وهنا ت در اإلسارة إل  أن المواطن  ي قريةة حةارس ال يسةتهلك هةذه الكميةة مةن  12يقدر معدل ت ويد المياه للفرد بحوالي 

(  وهةذه تممةل الفاقةد عنةةد 2010% )سةلطة الميةاه الفلسةطينية  22الفاقةد إلة  الميةاه  وذلةك بسةب  الفاقةد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةةبة 

 24المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وسبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه  ي قرية حارس 

األدنة  المقتةرم مةن قبةل من مةة الصةحة العالميةة  (.(. ويعتبةر هةذا المعةدل اقةل مةن الحةد2012لترا  ي اليوم )م لا قروي حةارس  

)م لةا قةروي  سةيكل /متةر مكعة  1ويبلةغ سةعر المتةر المكعة  للميةاه مةن الشةبكة العامةة  لتر للفرد  ي اليوم. 100والذي يصل إل  

 (.2012حارس  

 

 . كمةا يوجةد  ةي(2012ي حةارس  )م لةا قةرو سرائيليةاإل يتم استمدامه بسب  المعارضة كما يتو ر  ي قرية حارس بئرا جو يا ال

)م لةا قةروي حةارس   بئر من لي لت ميةع ميةاه األمطةار 10يوجد  ي القرية حوالي و متر مكع   300خ ان مياه عام بسعة  القرية

2012.) 

 

 الصرف الصحي

 

مةن الميةاه حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية والحفةر الصةماء للةتملص   ال يتو ر  ةي قريةة حةارس سةبكة للصةر  الصةحي

 (.2012)م لا قروي حارس   العادمة

 

متةرا مكعبةا  بمعنة   201واستنادا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرد  تقدر كمية المياه العادمة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب 

 لتةرا  ةي اليةوم. 41مستوى الفرد  ي القرية   قد قدر معدل إنتاج الفرد من المياه العادمة بحوالي متر مكع  سنويا. أما عل   247880

يتم ت ميع المياه العادمة بواسطة الحفر االمتصاةية والحفر الصماء ومن قةم يةتم تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  حيةث يةتم حيث 

. وهنا ت در اإلسارة إل  أنةه ال يةتم معال ةة ألودية الم اورة دون مراعاة للبيئةالتملص منها إما مباسرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي ا

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

  (.2012أريج   -والبيئة 
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 النفايات الصلبة

 

شترك سرق سلفي  ال هة الرسةمية المسةئولة عةن إدارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  يعتبر م لا المدما  الم

األخرى  ي القرية  والتي تتممةل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ون ةراع لكةون عمليةة إدارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تةم  ةرأل 

سيكل/سةهر. وبةالررم مةن عمليةة جبايةة هةذه الرسةوم  إال أنهةا  10فايةا  وتبلةغ رسوم سهرية عل  المنتفعين من خدمةة جمةع ونقةل الن

 (.2012)م لا قروي حارس   % من هذه الرسوم20حيث ال يتم تحصيل سوى   تعتبر رير كا ية إلدارة جيدة للنفايا  الصلبة

 

النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال  ينتفع مع م سكان قرية حارس من خدمة إدارة النفايا  الصلبة  حيث يتم جمع النفايةا  

 1حاويةه بح ةم  40الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذلك  ي حاويا  مو عه  ي أنحةاء القريةة يبلةغ عةددها 

المكة  المةا   متر مكع   ومن قم يتم جمعها من قبل الم لا بواقع قالث مرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة 

)م لا قروي حةارس  كم عن القرية  حي  يتم التملص من النفايا   ي هذا المك  عن طريق حرقها  11بالقرية والذي يبعد حوالي 

2012.) 

 

ر كتةم  وبالتةالي تقةد 0.2أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفةرد اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي قريةة حةارس 

أريةج   -)قسم أبحاث المياه والبيئةة طنا سنوياع.  843أي بمعدل   طن 2.4كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2012.) 

 

 األوضاع البيئية

 
رها بمةا كتيرها من قرى المحا  ة من عدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةاد حلةول لهةا  والتةي يمكةن حصةقرية حارس تعاني 

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

 انقطاع المياه من قبل دائرة مياه الضفة التربية لفترا  طويلة عن القرية  ويعود ذلك لعدة أسباب  منها 

الهيمنة اإلسرائيلية عل  مصادر المياه الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمام دائرة مياه الضفة التربية  ي تن يم ضةخ الميةاه  .1

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

المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السكان. باإلضا ة إل  ذلك تقوم دائرة مياه الضفة التربية بشراء الميةاه مةن 

 الشركا  اإلسرائيلية لسد احتياجا  السكان من المياه. 

 ارتفاع نسبة الفاقد  ي سبكة المياه  وذلك بسب  تلي الشبكة وقدمها. .2

 عدم وةول الشبكة إل  كا ة البيو   ي القرية.  .3

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجود سبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العادمة  وقيام بعض المواطنين 

ه العادمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسب  عدم تمكنهم من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  بتصريي الميا

ةحية وانتشار األوبئة واألمراأل داخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدد بتلويث المياه ال و ية  بمكارةيتسب  

المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتلط هذه المياه مع المياه العادمة  مما ي علها رير والمياه التي يتم ت ميعها  ي اآلبار 

ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  دون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العادمة إل  طبقا  األرأل  وبالتالي ت ن  

المياه العادمة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من الحفر  استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وق  إل  آخر. كما أن

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن قم يتم التملص منها  ي مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

  والصحية الناجمة عن ذلك.

 

  

 إدارة النفايات الصلبة

 

والةذي  يمةدم محا  ةة سةلفي   أنجنين  هو مك  النفايا  الصةحي الةرئيا الةذي ي ة  يعتبر مك   هرة الفن ان الواقع  ي محا  ة 

 إلة ولكن ال تقوم البلديا  والم الا القرويةة  ةي محا  ةة سةلفي  بنقةل النفايةا  الصةلبة  كم عن منتصي المحا  ة   32يبعد حوالي 
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تشرة  ي أرجاء المحا  ة وذلك بسب  ارتفاع تكاليي نقةل تقوم بالتملص من النفايا   ي مكبا  عشوائية من وإنمامك   هرة الفن ان 

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

دخان األسةود المنبعةث منهةا عنةد مسببة تكاقر الذباب والحشرا  الضارة والفئران باإلضا ة إل  الروائح الكريهة والتا ا  السامة وال

 حرقها  هذا األمر له أقاره الضارة عل  الصحة البشرية والبيئية. 

 

عدم وجود مك  نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية والت معا  الم اورة  ي محا  ة سلفي   ويعود ذلك بشكل رئيا إلة   أنكما 

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

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

ن عةدم تةو ر مكة  نفايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علة  أن تنفيذ ممل هذه المشاريع يعتمد علة  التمويةل مةن الةدول المانحةة. وبالتةالي  ةإ

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

 المناظر الطبيعية.

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي

   حارسسياسي في قرية  الوضع الجيو

 
بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1111العشةةرين مةةن سةةهر أيلةةول مةةن العةةام و الموقعةةة  ةةي المةةامنو فاقيةةة أوسةةلو المانيةةة الملقتةةةبةةالرجوع إلةة  ات

% مةةن 4دونمةةا ) 123حيةث تةةم تصةنيي مةةا مسةاحته   )ج(و تةم تقسةةيم أراضةي قريةةة حةارس إلةة  منةةاطق )ب(  إسةةرائيلو الفلسةطينية

 ي تقع  يها المسةلولية عةن الن ةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينيةوهي المناطق الت(  ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

تشةةكل مع ةةم المنةةاطق الفلسةةطينية الميهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرى وبعةةض و األمنيةةة األمةةورتبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  و

وهةي المنةاطق التةي تقةع تحة   ( ج) ة( كمنةاطق% مةن مسةاحة القريةة الكلية14دونما ) 27123المميما .  يما تم تصنيي ما مساحته 

 إال األسةةكالحيةةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةةا أو االسةتفادة منهةا بةةيي سةكل مةن   إداريةاو السةيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةةرائيلية أمنيةا

ق اجا  ةي قريةة حةارس هةي . ومن ال دير بالذكر أيضا أن مع م األراضي الواقعة  ةي منةاطاإلسرائيليةالمدنية  اإلدارةبتصريح من 

ان ر ال دول رقم ) عبارة عن أراأل  راعية وأراأل مصادرة للمستوطنا  اإلسرائيلية ومناطق مفتوحة ومناطق عمرانية  لسطينية

10.) 

 1991: تصنيف األراضي في قرية حارس اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                           

 % من المساحة الكلية للقرية مساحة بالدونمال تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 6 173 مناطق ب

 94 2973 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 8446 المساحة الكلية
 2012 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 اإلسرائيليقرية حارس وممارسات االحتالل 
 

كةان منهةا   من المصادرا  اإلسرائيلية التي أود  بةآال  الةدونما  لصةالح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةةنال  قرية حارس حصتها 

بناء المستوطنا  اإلسرائيلية وإقامة الحواج  العسكرية وتشييد الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية  باإلضةا ة إلة  خطةة العة ل العنصةرية 

  ل للمصادرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية حارسوالمتمملة بال دار العا ل. و يما يلي تفصي

%( من أراضي قرية حارس من أجةل 33.3دونما ) 2,811ةادر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لمراضي الفلسطينية ما مساحته 

ئيلية  مسةةتوطنة ابرقةةانا اإلسةةراو ا اإلسةةرائيلية برقةةان/  الصةةناعيةالمنطقةةة مسةةتوطنا  إسةةرائيلية هةةي  مسةةتوطنة ا اربةةعإقامةةة 

ومستوطنة اريفا اا اإلسرائيلية  ومستوطنة اكريةا  نيتةا يما اإلسةرائيلية  وجميعهةا تقةع  ةي ال هةة التربيةة للقريةة وعلة  أراضةيها  

وسيفصل بينها وبين قرية حارس جدار الفصل العنصري الممطط له  ي المنطقة باإلضا ة إل  الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية المحيطةة 

 (.11ان ر ال دول رقم ) مستوطن إسرائيلي 3104حوالي  ممالغ عدد المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنا  البالقرية  ويب
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       : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي قرية حارس11جدول           

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أراضي قرية حارس

سنة 

 اسم المستوطنة تأسيسال

 المنطقة الصناعية / برقان 1181 2124 --

 برقان 1181 201 1311

 ريفا ا 1111 303 1113

 كريا  نيتا يم 1182 183 434

 المجموع  2811 3116
 7113 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

طنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اقمةة بشةكل ريةر قةانوني علة  أراضةي قريةة حةارس وكان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القا

حيث ساهم  هذه االعتداءا   ي السةيطرة علة  الم يةد مةن   ممتلكاتهمو والبلدا  الم اورة لها األقر األكبر عل  السكان الفلسطينيين

 رعهةا و ها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكةذلك من خالل منةع أةةحابو األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا 

باألس ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا  ست  عل  األس ار والم روعا  وحرقها واجتماقها واالعتداء علة  

 ردعهم عن العودة إل  أراضيهم الم اورة للمستوطنا .و أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعهم

بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عمل  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حاج ين عسكريين عل  المدخل التربةي  أما

وهما عبارة عن بوابة حديدية مفتوحة حاليا وبرج مراقبةة عسةكري  ويةذكر  2000للقرية بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية المانية عام 

وجودة عل  المدخل التربي للقرية يتم إرالقها و تحها بشكل متقطع بحسة  األوضةاع األمنيةة ممةا ي يةد  ةي معانةاة أن هذه البوابة والم

سكان هذه القرية  ي أوقا  االرالقا   وال ت ال البوابة الحديدية والبرج العسكري موجودان علة  المةدخل التربةي للقريةة حتة  هةذه 

شةرقية مةن خةالل مةدخل قريةة كفةل حةارس ويوجةد عليةه أيضةا بوابةة حديديةة وبةرج مراقبةة األيام. ويوجةد للقريةة مةدخل مةن ال هةة ال

عسكري وهما مقامان عل  مدخل قرية كفل حارس   بالتالي عل  كةال المةدخلين للقريةة الشةرقي والتربةي يوجةد بوابةة حديديةة وبةرج 

رةةالق  ةةي أي وقةة  ومرهونةةة بةةاإلرادة مراقبةةة عسةةكري ممةةا يضةةع هةةذه القريةةة  ةةي سةة ن لةةه بةةوابتين وحارسةةين وهةةي عرضةةة لإل

الصهيونية. كما وعان  قرية حارس ومحا  ة سلفي  بشكل عام من إقامة حةاج  عسةكري علة  المةدخل الشةمالي لمدينةة سةلفي  بعةد 

 انةةدالع االنتفاضةةة الفلسةةطينية المانيةةة وهةةو عبةةارة عةةن بوابةةة حديديةةة تةةم إقامتهةةا بةةالقرب مةةن المةةدخل التربةةي لمسةةتوطنة اارييةةلا

اإلسرائيلية  وقد كان إلرالق هذا المدخل الشمالي لمدينة سلفي  اقر سةلبي كبيةر علة  حيةاة الفلسةطينيين  ةي العقةد األخيةر حيةث عمةل 

عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةل مع قرى سمال سلفي  ومدن وقرى سمال الضةفة ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماديةة ومعنويةة 

ليهم حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  القرى الم اورة سماال بسب  إرةالق هةذا و اد الع ء االقتصادي ع

الحاج  بدعوى حماية أمن المستوطنين القاطنين  ي مستوطنة اارييةلا والمسةتوطنا  األخةرى. وجةاء هةذا الحةاج  ك ة ء مةن خطةة 

ة المسةةتوطنا  وضةةمها بواسةةطة جةةدار الفصةةل وتتييةةر حركةةة الفصةةل العنصةةرية التةةي انته تهةةا سةةلطا  االحةةتالل مةةن خةةالل إقامةة

الفلسطينيين من خالل إقامة حواج  عسكرية عل  الطرق. وقد استمر إرالق هذا الحاج  سمال سلفي  ألكمر من عشرة أعوام حت  تم 

ع دخةةول المركبةةا  أمةةام مركبةةا  النقةةل العموميةةة  قةةط حيةةث ما الةة  سةةلطا  االحةةتالل تمنةة 2011 تحةةه ملقتةةا وج ئيةةا خةةالل عةةام 

المصوةية من خالله. وبسب  إرالق هذا المدخل المهم والرئيسي لمدينة سلفي  وقراها الم اورة تحول المواطنون  ي قرية حةارس 

وريرها من القرى السةتمدام المةدخل الشةرقي للمدينةة والةذي يمةر عبةر قريتةي ياسةو  واسةكاكا قةم مدينةة سةلفي   لكةنهم مضةطرون 

اج  عسكري آخةر يعةد معلمةا بةار ا مةن معةالم المعانةاة الفلسةطينية وهةو حةاج   عتةرة العسةكري اكفةار تبةواما للمرور من خالل ح

 والذي يفصل وسط الضفة عن سمالها. 

كذلك عمل  سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إنشاء العديد من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية والتي تمتد بآال  الكيلومترا  مةن سةمال 

إل  جنوبها وتلتهم مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  ربط المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض الضفة 

وتقطيع أوةال األرأل الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضي قريةة حةارس والة  ال هةة ال نوبيةة والتربيةة منهةا 

والمسةم  ابعةابر السةامرةا والطريةق  1ذلةك لشةق الطريةق االلتفةا ي اإلسةرائيلي رقةم و لقريةةةادر  إسرائيل الم يد مةن أراضةي ا

كةم علة  أراضةي  8.4  حيث تمتد هذه الطرق بطول حوالي 1044والطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رقم  101االلتفا ي اإلسرائيلي رقم 

%(  قةط مةن مسةاحتها الكليةة 11وحصرها  ي مساحة تقارب ) القرية. وقد عمل  هذه الطرق المحيطة بقرية حارس عل  خنق القرية

ت در اإلسارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمةن  ةي و و صلها عن امتداد أراضيها ال راعية وتع ي  خطة الع ل العنصرية.

التةي عةادة مةا تكةون و ك الطةرق( التي يفرضها ال يش اإلسرائيلي عل  طول امتداد تلBuffer Zoneما يعر  بمساحة االرتداد أو )

 متر عل  جانبي الشارع. 21
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 جدار العزل العنصري اإلسرائيلي:قرية حارس ومخطط 

أما بالنسبة لل دار العا ل  قد كةان لمطةة العة ل العنصةرية اإلسةرائيلية والمتمملةة ببنةاء ال ةدار اقةر كبيةر ومةدمر علة  قريةة حةارس. 

ار الع ل العنصري الذي تم نشره عل  الصفحة االلكترونية لو ارة الد اع اإلسرائيلية  ي ما ورد بالتعديل األخير لممطط جد  بحس 

7 تبين أن ال دار الفاةل الممطط له عل  أراضي قرية حارس  ةي ال هةة ال نوبيةة والتربيةة 2002المالقين من سهر نيسان من العام 

اضةي القريةة لمرةراأل االسةتيطانية اإلسةرائيلية  وتشةمل %( مةن أراضةي القريةة ويعة ل مع ةم أر84دونمةا ) 2224يقتطع مساحة 

األراضةةي الممطةةط ع لهةةا بفعةةل ال ةةدار  المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية المبنيةةة علةة  أراضةةي القريةةة  واألراضةةي ال راعيةةة والمنةةاطق 

 (.12ان ر ال دول رقم ) المفتوحة وريرها

 محافظة سلفيت –عنصري في قرية حارس : تصنيف األراضي المخطط عزلها داخل جدار العزل ال17جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مستوطنا  إسرائيلية  2811

 2 مناطق مفتوحة 2220

 3 أراأل  راعية 1144

 4 س يرا  وأعشاب رعوية 231

 1 منطقة عمرانية  لسطينية 31

 4 منطقة حفريا  2

 المجموع 2,724

 7117 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية  المصدر: قاعدة بيانات وحدة

 

أن جةدار العة ل العنصةري الممطةط  2002وقد أظهر ممطط جدار الع ل العنصري الذي نشرته و ارة الد اع اإلسرائيلية  ي العةام 

ي له سيع ل مع ةم أراضةي قريةة حةارس وخصوةةا األراضةي ال راعيةة المصةبة والمليئةة باألسة ار ممةا سةيهدد المسةتقبل ال راعة

واالقتصادي للسكان الفلسطينيين  ي المنطقة  وسيعمل هذا ال دار عل  ضم العديد من المسةتوطنا  اإلسةرائيلية داخةل منطقةة ال ةدار 

 يما يعر  بممطط اأةبع أرييلا
1

  وسةيلدي ذلةك إلة  عة ل قريةة حةارس عةن مدينةة سةلفي  وقةرى جنةوب ورةرب سةلفي   حيةث 

أل الفلسطينية والتضييق عل  السكان الفلسطينيين ومصادرة وع ل الم يةد مةن األراضةي تهد  خطة الع ل إل  تقطيع أوةال األر

 ال راعية ورير ال راعية للتايا  االستيطانية اإلسرائيلية.

ومن ال دير بالذكر أيضا أن محا  ة سلفي  وقراها معرو ة بمصوبة أرضها وجمال طبيعتها وو رة مائها وكمرة أس ارها 

ون مما جعلها هد ا مهما للنشاطا  االستيطانية اإلسرائيلية  حيث تعتبر قاني محا  ة بعد القدس  ي الئحة وخصوةا أس ار ال يت

 مصادرة األراضي وبناء ال دار والمستوطنا  واألطماع الصهيونية.

 

 بعض األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في قرية حارس
 

ألوامةةر العسةةكرية بهةةد  مصةةادرة األراضةةي أو إخطةةارا  لوقةةي البنةةاء  ةةي قريةةة قامةة  السةةلطا  اإلسةةرائيلية بإةةةدار سلسةةلة مةةن ا

 حارس.  يما يلي عرأل لبعض هذه األوامر  

 

ويصادر ما  2012/   ةدر بتاريخ السادس عشر من سهر كانون الماني من العام 11/11األمر العسكري اإلسرائيلي رقم  .1

 وة بني حسان ألرراأل عسكرية.دونما من أراضي قرى حارس وةرطة وقرا 21.3مساحته 

  ةةدر بتةاريخ األول مةن سةهر 321األمر العسكري اإلسرائيلي بموج  اقانون استمالك االراضي للمشاريع العامةا رقةم  .2

 حارس لترأل إقامة برج مراقبة عسكري. قريةمتر مربع من أراضي  400ويصادر ما مساحته  2001أيار من العام 

أمر عسكري )عل  سبيل الممال وليا للحصر( وتحمةل األرقةام التاليةة   13سرائيلية عددها سلسلة من األوامر العسكرية اإل .3

( ورقةةةم 142381( ورقةةةم )142319( ورقةةةم )142312( ورقةةةم )142316( ورقةةةم )142314( ورقةةةم )146141رقةةةم )

( ورقةةةةةم 142391( ورقةةةةةم )142391( ورقةةةةةم )142389( ورقةةةةةم )142388( ورقةةةةةم )142382( ورقةةةةةم )142386)

                                                 
1
-من خط الهدنة )المط األخضر كم إل  الشرق 22يتتلتل 'إةبع ارييل' عميقا داخل ال  ء الشمالي من الضفة التربية  عل  أراضي محا  ة سلفي   حوالي  

  والتي نشر  عل  2002أظهر  خريطة ال دار اإلسرائيلي المحدقة  ي سهر نيسان (. 2012وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  ) (1141

مستوطنة إسرائيلية إل  إسرائيل  و ي الوق   21بني حول ت مع ارئيل االستيطاني سو  يضم   أن ال دار المالموقع االلكتروني لو ارة الد اع اإلسرائيلية

 .ت معا  سكانية  لسطينية من مرك  الحياة  ي مدينة سلفي  والقرى الفلسطينية الم اورة 10نفسه  سو  يع ل أكمر من 

http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/ar/route.htm
http://www.securityfence.mod.gov.il/pages/ar/route.htm
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تقضي بوقي العمةل والبنةاء لم موعةة مةن المبةاني مع مهةا و 2012وعام  2010جميعها ةدر  ما بين عام  ( 142397)

عبارة عةن منةا ل للمةواطنين  ةي قريةة حةارس بح ةة عةدم الحصةول علة  تصةريح بنةاء مةن السةلطا  اإلسةرائيلية وبح ةة 

 وجودها  ي المناطق المصنفة ج.

 

 حارس قريةة والمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية المنفذ

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)ان ر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  حارس قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل حارس قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 9جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة المالية 2010 تعليمي شروع بناء رر  ةفية لمدرسة بنا  حارس المانويةم

 البنك اإلسالمي 2011 تعليمي مشروع بناء رر  ةفية لمدرسة حارس األساسية الممتلطة

 CHF 2011 بنية تحتية مشروع تيهيل ج ء من الشارع الرئيسي

 2012  حارس قرويم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةةكانه  إلةة  تنفيةةذ عةةدة مشةةاريع خةةالل األعةةوام  ملسسةةا  الم تمةةع المةةدني  ةةي القريةةة   وبالتعةةاون مةةعتطلةةع م لةةا قةةروي حةةارسي

تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورسة عمل التقييم السريع بالمشةاركة التةي تةم عقةدها  ةي البلةدة والتةي قةام بتنفيةذها  القادمة  حيث تم

 لقدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حس  األولوية من وجهة ن ر المشاركين  ي الورسة ا -معهد األبحاث التطبيقية

 

 الحاجة إل  توسيع الممطط الهيكلي للقرية. -1

 كم تقريبا. 8الحاجة إل  إنشاء سبكة ةر  ةحي بطول  -2

 كم تقريبا. 3الحاجة إل  ر ع القدرة الكهربائية  ي القرية وتوسيع الشبكة بطول  -3

 4اجة إل  تركي  عدادا  الد ع المسبق عل  سبكة المياه العامة  وةيانة خ ان المياه المتو ر  وتوسيع الشبكة بطول الح -4

 كم تقريبا.

الحاجة إل  بناء مدرسة قانوية للذكور مع العلم بين  قطعة األرأل وكا ة اإلجراءا  القانونية جاه ة ولكن ي ري البحث  -1

 عن ممول حاليا.

 وتوسيع وتعبيد طرق داخلية و راعية.الحاجة إل  سق  -4

 الحاجة إل  بناء مقر لنادي سبابي ومرك  نسوي يستوع   ئة الشباب  ي القرية. -2

 دونم تقريبا. 100الحاجة إل  استصالم أراأل  راعية ال تقل مساحتها عن  -8

 الال مة.مرك  ةحي متطور وت ويده بسيارة إسعا  إضا ة إل  كا ة المعدا  واألجه ة بناء الحاجة إل   -1
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 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة  قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقم لقرية اتعاني 

 .قرويال م لان ر ال

 

 حارس قرية في ةالتطويري واالحتياجات األولويات: 11جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ^ كم 4   * سق  أو تعبيد طرق 1

 كم 1   * إةالم/ ترميم سبكة المياه الموجودة 2

 كم 2   * توسيع سبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركي  سبكة مياه جديدة 4

  *   ترميم/ إعادة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 كم 1   * تركي  سبكة ةر  ةحي 2

 كم 3  *  تركي  سبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 10   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة  *  ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

    * مك  ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيادا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعادة تيهيل/ ترميم مراك / عيادا  ةحية موجودة 2

    * الموجودةسراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيادا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة قانوية للذكور   * بناء مدارس جديدة 1

 المدرسة المانوية للبنا    * عادة تيهيل مدارس موجودةإ 2

 جميع المدارس   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 دونم 1000   * استصالم أراأل  راعية 1

 بئر 20   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 20   * بناء ح ائر/ بركسا  مواسي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 200   * لماسيةأعال  وتبن ل 5

 بالستيكيبي   10   * إنشاء بيو  بالستيكية 4

  *   إعادة تيهيل بيو  بالستيكية 2

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  ومواد  راعية 1

 احتياجات أخرى

    * تراكتورا   راعية 1

    * معصرة  يتون 2

 .اعيةطرق  رم ك 2داخلية و كم طرق 2  رئيسة طرقكم  2^ 

  2012  حارس قرويم لا المصدر: 
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 لمراجعا
 

 ( التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآ   2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام م. 2002  

 رام م.  لسطين2010  . تقرير ت ويد المياه2012  سلطة المياه الفلسطينية .  

  2012  قروي حارسم لا. 

 تحليةل اسةتمداما  وحةدة ن ةم المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد  (2013( ))أريةج القةدس -اث التطبيقيةةمعهد األبحة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بي  لحم – 2012األراضي لسنة 

 لسطين بي  لحم . قسم أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2012)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة ن م المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بي  لحةم (2013القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

  2011)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسسةةلفي محا  ةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةيم (2012)علةةيم العةةالي و ارة التربيةةة والت-

 ين.  لسط -سلفي . (2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010 بيانا  مديرية  راعة محا  ة  ) لسطين. -سلفي . (2010-2001) سلفي   

  

  

 


