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  شكر وعرفان
  

دولي        ) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

الس الق ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه روي
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                      أريج ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

. هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم                  
ق                     سكانية في محافظة بيت لحم، بهدف توثي ع التجمعات ال املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

ة،        األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموي       ة للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار         "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذي  "دراسة التجمعات ال ، ال

ة   د األبحاث التطبيقي ذه معه دس –ينف ج( الق ة    )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ، والممول من الوآال
)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  

ة      شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                        ستقرة في محافظة بيت لحم، مع الترآي ر الم للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي

  .زاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنامج أ
  

صادية،     ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ة والمهمشة في محافظة بيت لحم              اطق الريفي ة المن ة إضاف . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي

ة  سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إل
  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي

  
ع      يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم با                                      ى الموق ة عل ة واالنجليزي للغتين العربي

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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   عرب الرشايدةدليل قرية 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

 من مدينة بيت لحم، وعلى بعد ي الشرق الجنوب، هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع إلىعرب الرشايدةقرية 
 أراضي قرية  يحدها من الشرق. منها) ز القرية ومرآز مدينة بيت لحمالمسافة األفقية بين مرآ ( هوائي آم18.7

، ومن محافظة الخليلفي  أراضي بلدة سعير ، ومن الغرب ومستوطنة عاموسقرية آيسان لشمالا آيسان، ومن
  ).1أنظر الخريطة رقم. (محافظة الخليلفي أراضي بلدة بني نعيم الجنوب 

  
  ايدةعرب الرشموقع وحدود قرية : 1خريطة 

  
  
  

اع   عرب الرشايدة تقع قرية    ا حوالي           512 على ارتف سنوي لألمطار فيه غ المعدل ال وق سطح البحر، ويبل را ف  مت
سبية حوالي            19.2 ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى         246 ة الن %. 58درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوب

   ).2009،  أريج–وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
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ة  تأسس ي قري روي ف س الق ايدة المجل ام عرب الرش ن  1996 ع الي م ون المجلس الح سعة، ويتك م ، أعضاءت  ت
سطينية  ة الفل سلطة الوطني ل ال ن قب نهم م ك. تعيي ر  ايمتل روي مق س الق ه دائمالمجل يارة خاصة  ا ل ك س ا يمتل ، آم

 .للمجلس
  

  : ومن مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يلي
  . خدمات البنية التحتيةتوفير  -1
 .المواقع األثرية والتاريخية األمالك الحكومية وحماية -2
  .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالقرية -3

  

  

  نبذة تاريخية
  

ذا اإلسم      عرب الرشايدة  تسمية قرية    سببيعود   ى    به ي،           إل وطن العرب ة ارجاء ال ي آاف ايدة الموجودة ف ة الرش قبيل
 آما .نفس المنطقة إلىقرية الويعود أصل سكان     م، 1983إلى عام   القرية  شاء   ويرجع تاريخ إن   ،نسبة إلى آل رشيد   

 ألراضي قرية عرب    1 انظر الصورة رقم     .آخريين هما الرواعين والعزازمة   تجمعين   عرب الرشايدة وتضم قرية   
  .الرشايدة

  
  عرب الرشايدة قرية  أراضي منةصور: 1صورة 

  

 

  األماآن الدينية واألثرية
  

د        ، هما مسجد هارون الرشيد    ،مسجدان عرب الرشايدة ية  يوجد في قر   ن الولي د ب سبة لأل    .  ومسجد خال ا بالن اآن  أم م
سياحية ةال ي القري اك ، ف ش فهن ة العري ت، ةمنطق ر المي ى البح ل عل ي تط يالت ة ي، وه تغاللها م منطق ن اس ك
  ).2طة رقم يأنظر الخر(.سياحيا
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  عرب الرشايدةالمواقع الرئيسة في قرية : 2خريطة 

  

  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007في عام  التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيبين  
غ عدد األسر       703 نسمة من الذآور، و   750 نسمة، منهم    1,453 بلغ   عرب الرشايدة قرية   اث، ويبل سمة من اإلن  ن
  . وحدة291 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 224

  
  

 الفئات العمرية والجنس
  

ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل
ة  ي قري ة ف ايدةالعمري ام عرب الرش ي2007 لع ا يل ان آم ل من % 50.4: ، آ ة أق ة العمري ا، 15ضمن الفئ  عام

ة   % 46.1 ة العمري من الفئ ا، و 64 -15ض ة   % 2.4عام ة العمري من الفئ وق  65ض ا ف ا فم رت  .  عام ا أظه آم
ي    ة، ه ي القري اث ف ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ذآور 100 : 106.6البيان سبة ال اث %51.6، أي أن ن سبة اإلن ، ون

48.4.%  
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 العائالت
  

ة   كان قري ألف س ايدة يت رب الرش ائالت  ع ن الع دد م ن ع ا، م صة:  منه صناع، البصاب ات، ال ات، ، القرين الجري
  .ةالسوارآ و،، الجويفيينالمغارفةالسعيدات، ، الرويالت

 
  

 

  قطاع التعليم
  

ام            اث        %23.8، حوالي    2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية عرب الرشايدة ع سبة اإلن د شكلت ن %. 80، وق
وا درا  % 33يستطيعون القراءة والكتابة،    % 41.6ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك        ة،    انه تهم االبتدائي س

ا  % 1.2انهوا دراستهم الثانوية، و   % 5.8انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 18.5 م   . انهوا دراستهم العلي ، 1الجدول رق
  .2007يبين المستوى التعليمي في قرية عرب الرشايدة، حسب الجنس، والتحصيل العلمي لعام 

  
 2007جنس والحالة التعليمية، حسب ال)  سنوات فأآثر10( عرب الرشايدة  قريةسكان: 1جدول 

يعرف القراءة  أمي  الجنس
دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة

غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط
  المجموع  مبين

 457 - - - - 3 3 27 87 138 157 42  ذآور
 424 - - - - 1 1 12 37 83  122 168  إناث

 881 - - - - 4 4 39 124 221 279 210  المجموع
  .، النتائج النهائية2007التعداد العام للسكان والمساآن، ،2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
يم     سات التعل ق بمؤس ا يتعل ا فيم لأم ي         للمراح ام الدراس ي الع ايدة ف رب الرش ة ع ي قري ة ف ية والثانوي  األساس

ة 2008/2009 ي القري د ف تان ، يوج تم إدارته،ناحكوميتمدرس ل وزارةم ي ن قب ة وا م الي  التربي يم الع التعل
  ). 2  رقمجدولانظر ال(الفلسطينية 

  
ين     343صفا، وعدد الطالب     18قرية عرب الرشايدة     يبلغ عدد الصفوف الدراسية في      طالبا وطالبة، وعدد المعلم

م            وتجدر اإلشارة    .)2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم،      ( معلما ومعلمة    28 دل عدد الطالب لكل معل ى أن مع هنا إل
  . طالبًا وطالبة في آل صف19 طالبًا وطالبة، أما فيما يتعلق بمعدل الكثافة الصفية، فتبلغ 12في المدرسة يبلغ 

  .2009 مديرية التربية والتعليم، :المصدر
 

ال واحدة          ايدة روضة أطف ة عرب الرش ايدة   ، وهي  آما يوجد في قري ال الرش ا    ، وروضة أطف ى إدارته يشرف عل
    )2010مجلس قروي عرب الرشايدة، (.  طفال وطفلة50 ويبلغ عدد األطفال فيها ،مجلس قروي عرب الرشايدة

 
  

  قطاع الصحة
  

 وال يوجد ،عيادة طبيب عام متنقلة تابعة للحكومة    ماعدا وجود   مرافق صحية، ة  أي عرب الرشايدة تتوفر في قرية    ال  
يارة إسعاف      ة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المر          . في القرية س ي حال ي     وف دة  افق الصحية الموجودة ف بل

  2008/2009لعام الدراسي توزيع المدارس في قرية عرب الرشايدة حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة في ا: 2جدول

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  إناث  حكومية  بنات الرشايدة األساسية
  مختلطة  حكومية  الرشايدة الثانوية المختلطة
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 م آ 8حوالي  مجمع تقوع الطبي والذي يبعد      ،   القرية عن آم   8بعد حوالي   ت والتي جمعية تقوع الخيرية  ، ومنها   تقوع
 . آم 7ستوصف تقوع الحكومي والذي يبعد حوالي وم
  

  :، ومنهاالمشاآلالكثير من القطاع الصحي في القرية يواجه 
  . القريةمرآز صحي دائم فيوجود عدم  .1
 . في القريةعدم وجود سيارة اسعاف .2
  .عدم وجود صيدلية في القرية .3
 .طبيب اسنان في القريةعيادة عدم وجود  -4
 
 

 

  األنشطة االقتصادية
  

ة      يةاالقتصاديعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات        ي قري ايدة    ف ذا القطاع          عرب الرش ستوعب ه % 60، حيث ي
  ).1انظر الشكل رقم . (من القوى العاملة

  
ة           ايدة  وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في قري ا  عرب الرش ، م

  :يلي
 .من األيدي العاملة% 60قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 38سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الموظفين، ويشكل  •

  
  عرب الرشايدةوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية ت: 1شكل 

ل   سوق العم
رائيلي اإلس

38%

وظفين قطاع الم
2%

قطاع الزراعة  
60%

  
  

شتهر  .  فقط ناأما النشاطات االقتصادية فهي قليلة وتكاد تكون معدومة، حيث يوجد في القرية بقالت              ة عرب   وت قري
 .  الرشايدة بتربية الثروة الحيوانية والمنتجات الحيوانية، من ألبان وأجبان ولحوم

  
 نتيجة  لقريةوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في ا %. 70 عرب الرشايدة لبطالة في قرية     نسبة ا  بلغت

  :اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  .العاملون في سوق العمل اإلسرائيلي -1
 .الزراعية وتربية الماشيةالعاملون في األنشطة  -2
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  القوى العاملة

   
، أن 2007 عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيام للسكان والمساآنأظهرت بيانات التعداد الع

 غير  آانوامن السكان% 72.4 وان). يعملون% 14.4منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 27.6
  ).3 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 43.6من الطالب، و% 38.9منهم (نشيطين اقتصاديا 

 

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10( عرب الرشايدة  قريةسكان: 3جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ل ألعما
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

  المجموع أخرى

غير 
 المجموع مبين

 457 1 216 35 - 32 4 145 240 94 113 33  ذآور
 424 - 421 13 - 31 274 103 3 - 1 2  إناث

 881 1 637 48 - 63 278 248 243 94 114 35  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -م للسكان والمساآن، التعداد العا2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

 

 

  

  قطاع الزراعة
  
  

ايدة حوالي           ا      47,841تبلغ مساحة قرية عرب الرش م، منه ة للزراعة         47,005 دون م هي أراض قابل  483  و  دون
  ).3خريطة رقم الو، 4انظر الجدول رقم .  (ادونم أراض سكني

  
)ساحة بالدونم الم ( قرية الرشايدةاستعماالت األراضي في: 4جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[47,005] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

353 0 40,248 0 0 34 6,723 483 47,841 
   ). 2008،  أريج–وحدة نظم المعلومات الجغرافية (:المصدر  
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية عرب الرشايدة: 3خريطة 

  
  
  
  

ة   تعتمد معظم الزراعة في        اه األمطار         قري ى مي ايدة عل ة فتع      . عرب الرش ساحة المروي ا الم ار        أم اه آب ى مي د عل تم
  .الجمع المنزلية

   
وتعتبر . ، يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلية والمروية المكشوفة في قرية عرب الرشايدة            5الجدول رقم   

  .القريةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  

  )المساحة بالدونم(رب الرشايدة  ع قريةمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في: 5جدول 

عالمجمو مجموع البقوليات  األبصال خضروات أخرى 
 الخضراء

 مجموع الخضروات
 الورقية

مجموع الخضروات 
 الثمرية

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
6.5 0 1 0 0 0 0.5 0 1 0 4 0 

  .2007، ت لحمبي -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

ة في      ة والعلفي ة أما بالنسبة للمحاصيل الحقلي غ        قري وب تبل ان مساحة الحب ايدة، ف ا   260 عرب الرش ا، وأهمه  دونم
  ).6أنظر الجدول رقم . (إضافة إلى زراعة مساحات من المحاصيل العلفية، مثل الكرسنة والبيقيا، القمح والشعير
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  )المساحة بالدونم( عرب الرشايدة  قريةل الحقلية والعلفية المختلفة، فيمساحة األراضي المزروعة بالمحاصي: 6جدول 

عالمجمو محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى  أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
 الحبوب وجذور

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 289 0 0 0 0 0 17 0 0 0 12 0 0 0 260 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

،  عرب الرشايدة يقومون بتربية الماشية، مثل األغنام، الماعز قريةمن  سكان% 60وتبين من المسح الميداني أن 
  ).7انظر الجدول رقم (. والدجاج الالحم

  
  رب الرشايدة ع قريةالثروة الحيوانية في: 7جدول 

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

00 00 3,600 8 40 23 370 6,109 6,991 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ة   أما من حيث الطرق الز   ة في القري سير التر      5، فيوجد حوالي   راعي بة ل ة، وهي مناس م طرق زراعي رات وآت ا آ
  . الزراعيةواآلالت

 
 
 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ي  ، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وال يوجد    1996يوجد في قرية عرب الرشايدة مجلس قروي تأسس عام            ف
   .)2010مجلس قروي عرب الرشايدة، (.  رياضية أو ثقافية جمعيات، لجان، مراآز، أنديةة أيالقرية

  
  
  
  

   البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

ي                    اء ف رئيس للكهرب يوجد في قرية عرب الرشايدة شبكة آهرباء، وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر ال
اء % 96.8، بينما %1.9 موصولة بالشبكةتبلغ نسبة الوحدات السكنية في القرية ال     . القرية  ،ال تصلها خدمة الكهرب

  ).2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. من الوحدات السكنية تستخدم مولدات خاصة %1.4في حين أن 
  

   ).2010مجلس قروي عرب الرشايدة، (ال يتوفر في قرية عرب الرشايدة شبكة اتصاالت 
  

 النقل والمواصالت
  

ة              الرئيسة في    وسيلة النقل    العموميةتعتبر سيارات األجرة     ايدة، حيث يوجد في القري يارات   4قرية عرب الرش  س
ى  ها أما بالنسبة لشبكة الطرق في القرية فيصل طول الطرق الرئيسة في      . أجرة م 8إل ة     ، آ دة وبحال  وهي طرق معب

ة      ى    فجيدة، أما الطرق الفرعي ا إل م  3.5يصل طوله د   و آ يئة   هي طرق معب ة س ا بحال روي عرب     (.  ة ولكنه مجلس ق
   ).2010الرشايدة، 
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 المياه

  
ة                    ضفة الغربي اه ال رة مي ل دائ ر يتم تزويد سكان قرية عرب الرشايدة بالمياه من قب ة       عب اه العام بكة المي ذ  ش ام  من  ع

ة، في حين أن             % 67.6وهي تخدم حوالي    . 1983 س     % 31.5من الوحدات السكنية في القري كنية من الوحدات ال
سطيني،     ( .تعتمد على آبار جمع مياه األمطار% 0.9 و،تعتمد على شراء صهاريج المياه    از المرآزي لإلحصاء الفل الجه

غ حوالي          ).2007 د بل ايدة، فق ة عرب الرش ي قري ر مكعب    0.0297 أما فيما يتعلق بمعدل تزويد المياه ف ون مت  ملي
رد بحو       ،2008عام   اه للف د المي دل تزوي ر 89الي  وبذلك يقدر مع وم   ا لت ي الي سطينية،    ( ف اه الفل ا  .)2008سلطة المي  وهن

اه             ة من المي ذه الكمي ستهلك ه ايدة ال ي د من     ،تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قرية عرب الرش سبب الفاق ك ب  وذل
ى   د إل سبة الفاق صل ن ث ت اه، حي ذه  ،%50المي رئيسوه د المصدر ال د عن ل بالفاق سة،تتمث ل الرئي  ، وخطوط النق

ي        ،)2010مجلس قروي عرب الرشايدة،     ( وعند المنزل    ،شبكة التوزيع و اه ف رد من المي  وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف
ة         اويعتبر هذا المعدل متدني   .  في اليوم  ا لتر 45قرية عرب الرشايدة     ل منظم رح من قب  مقارنة مع الحد األدنى المقت

  . ليوم لتر للفرد في ا100 والذي يصل إلى ،الصحة العالمية
  

 الصرف الصحي
  

 التي الوحدات السكنية في القريةوتصل نسبة    ،تفتقر قرية عرب الرشايدة  إلى وجود شبكة عامة للصرف الصحي          
ديها أي   % 74.1 وهي ،  المتبقية للوحدات السكنيةاما النسبة ،  %25.9 تستخدم الحفر االمتصاصية إلى     ةال يوجد ل

سطيني،         ( .عنهاجة  وسيلة للتخلص من المياه العادمة النات      از المرآزي لإلحصاء الفل ديرات     ).2007الجه ى تق تنادا إل  واس
ة                       ي القري ا ف ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي رد، تق اه للف ر 52بحوالي   االستهالك اليومي من المي ، ا مكعب ا مت

اج     .   ألف متر مكعب سنويا19بمعنى   دل إنت در مع ة، فيق ة     أما على مستوى الفرد في القري اه العادم رد من المي  الف
ر االمتصاصية بواسطة صهاريج نضح           .  في اليوم  ا لتر 36 بحوالي تم ال        يتم تفريغ الحف م ي تخلص  خاصة، ومن ث

ه ال  .  األودية المجاورة  دون مراعاة للبيئة في أو،إما مباشرة في المناطق المفتوحة  ها  من وهنا تجدر اإلشارة إلى أن
تخلص             يتم معالجة المياه العادمة ال     ع ال د مواق د المصدر أو عن ا،  ناتجة سواء عن ة            منه ى البيئ شكل خطرا عل ا ي  مم

 . والصحة العامة
  

 النفايات الصلبة
  

ات او            ال تتوفر في قرية عرب الرشايدة خدمة إدارة النفايات الصلبة الناتجة عن المواطنين سواء عملية جمع النفاي
  .التخلص منها

  
ايدة           أما فيما يتعلق بكمية النفايات       ة عرب الرش الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفايات الصلبة في قري

ى  طن واحد  بحوالي   آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية             0.7ما يقارب    ، بمعن
نوياا طن371 ن.  س ر م زء األآب ون الج ك ويتك واد العضو تل ن الم صلبة م ات ال ون النفاي ورق والكرت ا ال ية، يليه
 . )2 رقم الشكلانظر  (البالستيكو
  

   مكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية   

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى   
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  األوضاع البيئية
  

ول                    تعاني قرية عرب الرشايدة آغيرها من قرى ومدن المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجتها وإيجاد حل
  : ما يليبحصرها  يمكن والتيلها، 

  
 أزمة المياه

  
  : مشكلة انقطاع المياه في فصل الصيف، ويعود ذلك لعدد من األسباب، منها

ة من                         . 1 ات قليل سطينية بكمي د المجتمعات الفل تم تزوي سطينية، حيث ي اه الفل الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المي
  .المياه ال تكفي لسد احتياجاتهم المنزلية

ى                  ارتفاع. 2 ل، باإلضافة إل ادة تأهي  نسبة الفاقد في شبكة المياه، حيث أن شبكة المياه العامة قديمة، وتحتاج إلى إع
  . شرعية، والعبث بعدادات المياه من قبل بعض المواطنينالترآيب وصالت غير وسرقة المياه، 

  العديد من البيوت غير موصولة بشبكة المياه العامة. 3
 .فترات انقطاع المياهأثناء  مما يعرضها للمعاناة ،لديها آبار جمع مياه األمطارمعظم األسر ال يوجد . 4
  

 إدارة المياه العادمة
 

 وبالتالي استخدام بعض الوحدات السكنية للحفر االمتصاصية للتخلص ،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي
بالتالي و.  وسيلة للتخلص من المياه العادمةا لديهجدفي حين أن غالبية الوحدات السكنية ال يو ،من المياه العادمة

 يتسبب بمكاره صحية ، وهذا واألراضي المجاورة،يقوم المواطنون بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة
أنها تبنى ، حبث آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية. وانتشار األوبئة واألمراض داخل القرية

 وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح ، حتى يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض وذلك،دون تبطين
  . هالتفريغ

  
 إدارة النفايات الصلبة

 
ايدة            ات صحي               ،عدم وجود خدمة إدارة النفايات الصلبة في قرية عرب الرش ى عدم وجود مكب نفاي  باإلضافة إل

ات       األراضيالنفايات في   بطرح  اطنين   وبالتالي قيام المو   ،ومرآزي لخدمة القرية   ى جوانب الطرق  ، المجاورة وعل
ا                     ل من حجمه ا وللتقلي تخلص منه شكل خطرًا        . حيث يتم حرق هذه  النفايات من وقت آلخر لل ذه الممارسات ت وه

ات، وتلو                ي ومصدرا لتلو  ،على الصحة  ث ي ث أحواض المياه الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفاي
ات   اله ة       . واء بالدخان والغازات الناتجة عن حرق هذه النفاي اظر الطبيعي شويه المن ة وت روائح الكريه . فضال عن ال

محافظة بيت لحم من     ي  فوتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل مع مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة              
ايدة              ة عرب الرش صلبة لقري ات ال ات               ،اجل توفير خدمة إدارة النفاي تخلص من النفاي شاء مكب صحي لل ضا ن وأي

ة جنوب محافظة بيت              ،الصلبة بحيث يخدم محافظتي الخليل وبيت لحم       ة المني ي منطق شاء المكب ف يتم إن  حيث س
 .   لحم

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
  

ى    وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاقية إعالن المب    ،1993 أيلول عام    13في   ادئ، والتي نصت عل
دتها      ام              5فترة انتقالية م ار ع ع من أي نوات، وفي الراب ى         ،1994 س ة  أوسلو األول ا   (  وقعت اتفاقي  ،)غزة وأريح

سطينية، وفي                ة الفل سيادة الوطني ى ال ة وقطاع غزة إل ضفة الغربي اطق من ال ل من م نق ول 28حيث ت  ،1995 أيل
. ديدة من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى السيادة الوطنية الفلسطينيةوقعت اتفاقية  أوسلو الثانية وتم نقل مناطق ج        

  :وقد شملت هذه التقسيمات أيضا قرية عرب الرشايدة حيث قسمت أراضيها إلى ما يلي
  ).أمنياإداريا و( التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة ةقط وهي المن:)أ(منطقة  •
ا           :)ب(منطقة   • سيطر عليه ي ت ة الت ع تحت                   وهي المنطق ا فهي تق ا امني ا، أم سطينية إداري ة الفل سلطة الوطني ال

  .السيطرة اإلسرائيلية الكاملة
  . الكاملة التي تقع تحت السيطرة اإلسرائيليةة وهي المنطق:)ج(منطقة  •
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سب  صنيف   وح م ت ة ت لو المؤقت ة أوس ا 2735اتفاقي ة  % 5.7( دونم ة للقري ساحة الكلي ن الم ة  ) م ن قري رب م ع
ايدة  ساحته   ، )أ(ة آمنطق  الرش ا م م تصنيف م ا ت ة    521بينم ا من أراضي القري ة   %1.1( دونم من المساحة الكلي
ا    4857في حين تم تصنيف ما مساحته       ،  )ب(طق  اآمن )للقرية ة       % 10.2(دونم ة للقري ضمن  ) من المساحة الكلي

ا الجزء المتبقي من أراضي قر         مناطق ج، أ   ايدة و   م ة عرب الرش الغ  ي م   39728الب د ت ا فق اطق    دونم صنيفه آمن  ت
 ).8انظر الجدول رقم . (طبيعية

  2009وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج  :المصدر       
  

قاعدة عسكرية إسرائيلية    ، حيث يوجد يعاني أهالي قرية عرب الرشايدة من ممارسات جيش االحتالل اإلسرائيلي       
ة      سرائيلية المتمرآزة في تلك القاعدة       فإن قوات االحتالل اإل    ،من الجدير بالذآر  . جنوب شرق القرية   ين الفين وم ب تق

رى ام  واألخ ةباقتح دف القري ازل به يش المن االت تفت رائيلية  .  واالعتق سكرية اإلس دة الع ساحة القاع غ م  353تبل
ى أن معسكرات       .  1967 آانت قد صادرتها إسرائيل عقب احتاللها لألراضي الفلسطينية في العام            ،دونما شار إل ي

صادية   في حتالل لها بالغ األثر السلبي على حياة المواطنين الفلسطينيين جيش اال  ا واالقت شتى الجوانب النفسية منه
ر               ة يثي ة من القري ي القاعدة العسكرية القريب والزراعية، حيث أن رصاص قوات جيش االحتالل الذين يتدربون ف

  . ر الذي قد يدفعهم إلى الرحيل األم،حياتهمل ويشكل تهديدا ،الرعب والخوف في نفوس المواطنين
  

 القريبة من القرية،  أهالي القرية من رعي أغنامهم في المناطق المفتوحة         بمنع   ةقوات االحتالل اإلسرائيلي  تقوم  آما  
اطق    أنها   بحجة ران   هم باستمرار   تالحق ، وم )ج(من يهم وإطالق الني رويعهم  عل نعهم من      وت ة لم ودة   في محاول الع
  . أخرىالمكان مرة ي في عللر
  

  )ج(معضلة البناء في مناطق 
  

اطق                 ي من ايدة ف ة عرب الرش ة، والتي تخضع          )ج(بسبب وقوع معظم أراضي قري ات الطبيعي سيطرة  ل والمحمي ل
صنفة      اطق الم ي المن اطنين ف سطينيين الق واطنين الفل ى الم ين عل لو، يتع ات أوس ة حسب اتفاقي رائيلية الكامل اإلس

اطق  راخيص، )ج(بمن ى ت ة   الحصول عل ة، إال أن اإلدارة المدني ي المنطق رائيلية ف ة اإلس ن اإلدارة المدني اء م  بن
ي                ة ف اإلسرائيلية تفرض شروطا مرهقة على الفلسطينيين المتقدمين الستصدار تراخيص بناء في أراضيهم الواقع

اطق  وم  ،)ج(من يهم رس رض عل ةاوتف ة  ،  باهظ الي القري دفع أه ذي ي ر ال ى األم رخيصإل اء دون ت سبب ،البن  ب
ادة            ة الزي ى المسكن لمواآب ي عدد   حاجتهم الماسة إل سكان ف ام         .ال  ففي الحادي والعشرين من شهر تموز من الع

ة        ، خمس خيام  ة، هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي    2005 ي القري ام ف ر       ، وخمس حظائر لألغن اء غي ة البن  بذريع
سابع ع      ةآما سلمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي    . مرخصال ام            في ال ة   ،2005شر من شهر آب من الع الي قري  أه

ايدة   رب الرش ر20ع سكريا أم رهما ع ا تخط يهم   فيه الء أراض وب إخ ات    ، بوج ائر للحيوان س حظ دم خم  وه
  . العنصري على أراضي القريةالفصل بناء مقطع من جدار  وألغراض عسكرية

  
  

 شبكة الطرق االلتفافية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة
  

ة       ، خالل سنوات احتاللها لألراضي الفلسطينية     ةقامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي     بإقامة شبكة من الطرق االلتفافي
ي   رائيلية ف سكرية اإلس د الع تيطانية والقواع ؤر االس رائيلية والب ستوطنات اإلس ين الم ي ب ق التواصل الجغراف لخل

 ، على عزل التجمعات الفلسطينية بعضها عن بعض         هذه ةالطرق االلتفافي  الضفة الغربية، في الوقت نفسه، عملت     
ة      بكة الطرق                        . وألحقت بها خسائر مادية وزراعي اء ش ضا من بن صيبها أي د نالت ن ايدة ق ة عرب الرش وآانت قري

  )1995( المرحلة االنتقالية - عرب الرشايدة وفقا التفاقية أوسلو قريةتصنيف أراضي:  8جدول 
النسبة المئوية من أراضي قرية عرب 

 األراضيتصنيف  )دونم(المساحة  الرشايدة

 أمنطقة  2735 5.7
 بمنطقة  521 1.1
 جمنطقة  4857 10.2
 المناطق الطبيعية 39728 83
 المجموع 47841 100
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م                       ،االلتفافية افي اإلسرائيلي رق شارع االلتف ة ال د    ،3698 حيث خسرت جزءا من أراضيها لغرض إقام ذي يمت  ال
  . أراضي القرية آم على 12.5بطول 

  
  يستهدف أراضي عرب الرشايدة  الذي العنصريالفصل مخطط جدار 

  
العنصري في الضفة الغربية الذي نشرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية على       الفصل  يظهر التعديل األخير لمسار جدار      

ام    ن الع سان م هر ني ن ش ين م ي الثالث ة ف ان ،2007صفحتها االلكتروني م 6.4 ب ن ال آ دار م ى ج د عل سوف يمت
شرقية          ة ال ه              ،أراضي قرية عرب الرشايدة من الجهة الجنوبي اء من بنائ  ةمساح   وسوف يقتطع الجدار حال االنته

ا 7167 ة العزل%) 15( دونم ة وضمها لمنطق ن أراضي القري ى ،م الي إل م .إسرائيل وبالت ين 9 الجدول رق ، يب
  . دةألراضي المعزولة خلف الجدار في قرية عرب الرشايتصنيف ا

  
 تصنيف األراضي المعزولة خلف الجدار في قرية عرب الرشايدة: 9جدول رقم 

  تصنيف األرض  )دونم(المساحة 
  أراض زراعية 7126
 غابات ومناطق مفتوحة 41

 المجموع 7167
  2008 وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج :المصدر                 

  
 

  فذةالخطط والمشاريع التطويرية المن
  

  فذةالمشاريع المن
رة    ي الفت شاريع ف دة م ذ ع ايدة بتنفي رب الرش روي ع س ق ام مجل ة ق ين  الواقع امي  ب ر . (2009 و،2007ع انظ

  .)10  رقمجدولال
  

  2009، و2007الواقعة  بين عامي مجلس قروي عرب الرشايدة خالل الفترة نفذها المشاريع التي أهم : 10جدول 

  تاريخ التنفيذ  الجهة الممولة  اسم المشروع

  2007 البنك األلماني للتنمية  روضة أطفال عرب الرشايدة

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية   طابق أول لمدرسة بنات الرشايدة
  2009 وبنك التنمية )بكدار(واإلعمار 

  2009  وزارة المالية   تمديد شبكة آهرباء
 .2010 مجلس قروي عرب الرشايدة، :المصدر

 
 
 

  يع المقترحةالمشار
يسعى مجلس قروي عرب الرشايدة وبالتعاون مع سكان القرية إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القادمة، حيث            

ا      تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في القرية                 ام به  والتي ق
ة    اث التطبيقي د األبح دس –معه ج( الق ر        .)أري ة نظ ن وجه ة م سب األولوي ة ح شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل  وفيم

  : المشارآين في الورشة
  .دعم المزارعين، ودعم مدخالت االنتاج الزراعي .1
 .دعم الثروة الحيوانية، من خالل توفير أعالف وبرآسات .2
 .توفير مرآز صحي وسيارة اسعاف .3
 .توفير مرآز بيطري وجمعية زراعية .4
 .توفير فرص عمل .5
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 .زراعيةشق طرق  .6
 .حفر آبار زراعية .7
 .توفير مواصالت دائمة بالقرية .8
 .توفير دورات توعوية وتثقيفية ألهالي القرية .9

 .توفير مصنع لأللبان وسوق للمنتجات الحيوانية .10
 
 

     األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
ة       ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق دة م اني البل دول رق  . تع ين الج ات  11م ويب ات واالحتياج ، األولوي

  ).2010، عرب الرشايدةمجلس قروي (.  من وجهة نظر المجلس القرويالتطويرية للقرية
  

  

 عرب الرشايدةاألولويات واالحتياجات التطويرية في قرية : 11جدول

 مالحظات  أولويةليست   بحاجة  بحاجة ماسة القطاع  الرقم
 احتياجات البنية التحتية 
  آم26^    *  بيد طرقشق، أو تع 1
   آم3   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم3   *  توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم5   *   شبكة مياه جديدةإنشاء  4
   *   إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم  5
  3 م100  *  بناء خزان مياه 6

  آم5  *    شبكة صرف صحيإنشاء 7
   آم2  *   شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
  حاوية100  *   حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير 9

 سيارة واحدة  *    لجمع النفايات الصلبةسيارات توفير  10
       مكب صحي للنفايات الصلبةتوفير   11
 االحتياجات الصحية 
 عيادة واحدة   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
    *  شراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات الموجودة 3

 االحتياجات التعليمية 
   *    بناء مدارس جديدة 1
  أساسية وثانوية  *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

ساسية للمراحل األ   *  تجهيزات تعليمية 3
  ثانويةالو

 االحتياجات الزراعية 
   دونم3,000   *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا50   * إنشاء آبار جمع مياه 2
  برآس200   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
  بيت بالستيكي200    *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
    * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

 . آم طرق زراعية15 آم طرق داخلية، و3 آم طرق رئيسة، 8^ 
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