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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي       ) جأري( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية   
  .  (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  ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه القروي
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

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

   . 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 الت       نموية 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

  .مج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبصفة خاصة على برنا
  

صادية،     ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ة والمهمشة في محافظة بيت لحم              اطق الريفي ة المن إضافة  . 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

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

  ./http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  دليل بلدة الخضر

  

  لطبيعيةالموقع الجغرافي والخصائص ا
  

المسافة  ( هوائي آم4 مدينة بيت لحم، وعلى بعد غرب هي إحدى بلدات محافظة بيت لحم، وتقع ،بلدة الخضر
مدينة بيت ، ومن الشمال دهيشةالمخيم يحدها من الشرق  ،منها) األفقية بين مرآز البلدة ومرآز مدينة بيت لحم

  .)1  رقمخريطةالأنظر  (لنيصقرية وادي ا، ومن الجنوب بتير وحوسان ومن الغرب جاال،
  

  موقع وحدود بلدة الخضر: 1خريطة 

  
  

ا حوالي          839تقع بلدة الخضر على ارتفاع       سنوي لألمطار فيه م،  684 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل ال  مل
سبية حوالي            16أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى        ة الن دل الرطوب غ مع نظم  وحدة  %. (61 درجة مئوية، ويبل

  ). 2009،  أريج–لمعلومات الجغرافيةا
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ة       ، عضوا 13من  المجلس الحالي  م، يتكون 1997تم تأسيس مجلس بلدي عام      سلطة الوطني ل ال نهم من قب م تعيي  ت
ا   وهو   ويوجد للبلدية مقر دائم      ، موظفا 22الفلسطينية، ويعمل في المجلس      ك له يارة           مل ضا س ة أي ك البلدي ا تمتل ، آم

  .يارة خاصة للبلديةنفايات الصلبة وسلجمع ال
  

  : ومن مسؤوليات البلدية التي  تقوم بها، ما يلي
   .ية التحتيةتوفير خدمات البن -1
 .جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية -2
 .عمل مشاريع ودراسات خاصة بالبلدة -3
 .صيخارتتنظيم عملية البناء وإصدار ال -4
 .يخية واألثريةحماية المواقع التار -5
  

 
 
  

  نبذة تاريخية
  

ر الخضر الموجود                    سميت ى دي سبة إل ذا اإلسم ن دة الخضر به ة      بل دة القديم اريخ     ،  في البل ود ت دة   ويع ام    البل ى ع إل
   لبلدة الخضر1 أنظر صورة رقم .قرية الولجةويعود أصل سكان بلدة الخضر إلى  ،م 1700

  
  صور من بلدة الخضر: 1صورة 

 
         صورة من بلدة الخضر                                            بوابة الخضر                                                           

  
  

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ا المساجد فهي     و ،وآنسية واحدة وهي دير الخضر     ، مساجد ستةيوجد في بلدة الخضر      ر،   مسجد   : أم   الخضر الكبي
 ).2أنظر خريطة رقم . (مسجد الصحابيو ،عمر بن العاص، مسجد  ضياء، مسجدالشهداء، مسجد النصر مسجد

  
اك            دة فهن اآن عدة   أما بالنسبة لألماآن األثرية في البل ة  أم ا  ، أثري ة الخضر،            :  أهمه راد، بواب ة م ر الخضر، قلع دي

  ).2طة رقم يأنظر الخر( . وهي مؤهلة سياحيا،أثريةخربة  وهي البوبرية
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  المواقع الرئيسة في بلدة الخضر: 2خريطة 
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  السكان 
  

 أن عدد سكان  ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام  
غ  دة الخضر بل نهم 9,774بل سمة، م ذآور، و5,056 ن سمة من ال غ عدد األسر 4,718 ن اث، ويبل سمة من اإلن  ن

  . وحدة1,901رة، وعدد الوحدات السكنية  أس1,722
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ام               ت التعداد العام للسكان والمساآن    أظهرت بيانا  دة الخضر لع ة في بل ات العمري ا   2007، أن توزيع الفئ ان آم ، آ
ضمن  % 2.6عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 55.1 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 41.1: يلي
دة، هي       .  عاما فما فوق   65فئة العمرية   ال اث في البل ذآور لإلن ، أي 100 : 107.2آما أظهرت البيانات أن نسبة ال

  %.48.3، ونسبة اإلناث %51.7أن نسبة الذآور 
  

 العائالت
  

ة    صبيح، عائلة   صالحعائلة  :  منها ،عدة عائالت يتألف سكان بلدة الخضر من       سى ، عائل ة    عي ة    ، عائل موسى، عائل
  .دعدوععائلة و ،غنيم

 

 

  قطاع التعليم
  

ام   دة الخضر ع كان  بل دى س ة ل سبة األمي والي 2007بلغت ن اث %3.8، ح سبة اإلن د شكلت ن ن %. 82، وق وم
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 13.3مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة     % 27.1ي تهم االبتدائي وا دراس ، انه

ة، و     % 17.3انهوا دراستهم اإلعدادية،    % 33.5 تهم الثانوي ا     % 8.6انهوا دراس تهم العلي وا دراس م    . انه الجدول رق
  .2007، يبين المستوى التعليمي في بلدة الخضر، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1
  

 2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10(سكان بلدة الخضر : 1جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
غير   دآتوراةماجستير  دبلوم عالي  بكالوريوس  متوسط

  المجموع  مبين

 3476 7 8 20 10 166 106 1159602 927 426 45  ذآور
 3146 7 - 7 2 163 65 503 976 797 421 205  إناث

 6622 14 8 27 12 329 172421351105171 847 250  المجموع
  .، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009إلحصاء الفلسطيني،  الجهاز المرآزي ل:المصدر

  
ام الدراسي         يوجد في   ف، 2008/2009أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في بلدة الخضر في الع

دة  بعةالبل ة، س دارس حكومي ة م ذآور وأربع ة لل تم إدارتهثالث اث، ي ل وا لإلن ةزارة من قب الي و  التربي يم الع التعل
بيت  مديرية التربية والتعليم،    ( ).2  رقم جدولانظر ال  ( واحدة وهي مختلطة    خاصة ةيوجد في البلدة مدرس   و ،الفلسطينية

  .)2009لحم
   

ين          2347 صفا، وعدد الطالب     72 بلدة الخضر  يبلغ عدد الصفوف الدراسية في     ة، وعدد المعلم ا وطالب  101 طالب
م في           ). 2009مديرية التربية والتعليم، بيت لحم،      ( معلما ومعلمة  دل عدد الطالب لكل معل ى أن مع وتجدر اإلشارة هنا إل

  .آل صففي  طالبا وطالبة 33الكثافة الصفية  وتبلغ  طالبا وطالبة،23 يبلغ بلدة الخضرمدارس 
  .2009 مديرية التربية والتعليم، :المصدر
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الثالثة جهة  ، وعلى   طفال، تشرف على إدارة إثنتان منهما جمعية خيرية       لألآما يوجد في بلدة الخضر ثالث رياض        

ي   ويبلغ عدد األطفال    . خاصة ة، الجدول      355الكل ًال وطفل م   طف دة          ، يوضح  3  رق ال في البل ع رياض األطف  ، توزي
  .حسب الجهة المشرفة واإلسم

  
  توزيع رياض األطفال في البلدة حسب اإلسم والجهة المشرفة: 3جدول 

  الجهة المشرفة  عدد األطفال  الروضةاسم 
  جمعية خيرية  135  روضة النور

  خاصة  150  روضة زهور األمل
  جمعية خيرية  70  روضة الخضر

  .2010بلدية الخضر،  :المصدر

 

 

  قطاع الصحة
  

ى  لتتوفر في بلدة الخضر عدة مرافق صحية، حيث يوجد مرآز صحي تابع            لهالل األحمر، يحتوي هذا المرآز عل
ام خاصة     طب  اتعيادثالث  ، ويوجد في البلدة     أسنان وعيادة   ،لتحاليل الطبية، عيادة طبيب عام    لمختبر   ع   و ،ع أرب
وم    مرآز أطب أسنان خاصة، اتعياد ة حك ة وطفول ي للعالج الطبيعي      ،يموم شفى  ، خاص وهو  مرآز طب مست

 .تابعة لمستشفى اليمامةسيارة إسعاف و،  ثالث صيدليات يوجد في البلدةآما، المحبة األهلي - اليمامة

 

 

  األنشطة االقتصادية
  

ذا ا       الزراعة قطاع   أهمها عدة قطاعات،    يعتمد االقتصاد في بلدة الخضر على      ستوعب ه من  % 35لقطاع   ، حيث ي
 ).1انظر الشكل رقم . (، ثم سوق العمل اإلسرائيليالقوى العاملة

  
  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط االقتصادي في بلدة الخضر، ما يلي

 .من األيدي العاملة% 35قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .ي العاملةمن األيد % 30، ويشكل سوق العمل اإلسرائيلي •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الموظفين، ويشكل  •

  2008/2009 حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة في العام الدراسي توزيع المدارس في بلدة الخضر: 2جدول 
  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

  ذآور الشهيد سعيد العاص األساسية
  ذآور القاهرة األساسية –قاهرة الجدار

  ذآور الخضر الثانوية
  ذآور الخضر االساسية

  حكومية
  ذآور  

  بوابة األمل األساسية 
  بنات الخضر الثانوية 

  بنات ذات النطاقين األساسية

  يةحكوم
  إناث  

  مختلطة  خاصة  زهور األمل الثانوية 
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 .من األيدي العاملة% 10قطاع التجارة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الخدمات، ويشكل  •

 
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في بلدة الخضر: 1شكل 

سوق العمل  
اإلسرائيلي 

30%

قطاع التجارة 
10%

قطاع الصناعة 
10%

قطاع الموظفين 
10%

قطاع الخدمات 
5% ة  قطاع الزراع

35%

  
  

ام     بلدة الخضر    يوجد في  الط،    مصان ،  مناشير حجر ورخ ز ع طوب وب ة   محال  60،  مخب ع الخضار والفواآ  3،  لبي
ة       محال  60،   لتقديم الخدمات المختلفة    محال 60،  مالحم صناعات المهني خ ...آالحدادة ،والنجارة،   ( لل ، بإالضافة  )أل

  . بقالة60إلى 
  

ين أن     %. 20 إلى   وصلت نسبة البطالة في بلدة الخضر      دة نتيجة              وقد تب ر تضررا في البل ة األآث ات االجتماعي الفئ
 :اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  . في قطاع الزراعةونملاالع -1 
  .قطاع الخدماتالعاملون في  -2 
  .التجارةالعاملون في قطاع  -3 

 
  

  القوى العاملة 
، أن 2007عام   المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذه الجهازأظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن

من السكان غير % 64.6وآان هناك ). يعملون% 84.8منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 34.9هناك 
  ). 4 انظر الجدول رقم). (من المتفرغين ألعمال المنزل% 35.2من الطالب، و% 53.7منهم (نشيطين اقتصاديا 

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل) وات فأآثر سن10(سكان الخضر: 4جدول 
 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق له (العمل 
 )العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 

  عملعن
  المجموع أخرى

غير 
 المجموع  مبين

 3,476 24 1,431 80 27 196 7 1,121 2021 90 216 1,715  ذآور
 3,146 8 2,850 25 2 145 1,502 1,176 288 28 17 243  إناث

 6,622 32 4,281 105 29 341 1,509 2,297 2309 118 233 1,958  المجموع
  .، النتائج النهائية2007 -لعام للسكان والمساآن، التعداد ا2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
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  قطاع الزراعة
  

ا أراض    462  و  دونم هي أراض قابلة للزراعة      7,376، منها   ا دونم 8,280تبلغ مساحة بلدة الخضر حوالي        دونم
  ).3وخريطة رقم ، 5انظر الجدول رقم . (سكنية

  
 )المساحة بالدونم(استعماالت األراضي في بلدة الخضر : 5جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[7,376] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

المراعي  
واألراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

29 413 2,234 29 1 3,008 2,104 462 8,280 
  2008وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج،  :  المصدر 
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة الخضر: 3خريطة 
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دة  تعتمد معظم الزراعة في    اه األمطار    بل ى مي ار         . الخضر عل ابيع وآب اه الين ى مي د عل ة فتعتم ا المساحة المروي أم
  .ةالجمع المنزلي

   
م  دول رق ضر     6الج دة الخ ي بل شوفة ف ة المك ة والمروي ضروات البعلي ن الخ ة م واع المختلف ين األن ر . ، يب وتعتب

 .البلدةالبندورة أآثر األنواع زراعة في 
  

)المساحة بالدونم( الخضر  بلدةمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في: 6جدول   

 الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال  أخرىخضروات المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
56 51 6 0 2 0 3 1 8 0 37 50 

  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

  . والبندورةة، تزرع بالخضروات المختلفة وأهمها الخيارمن البيوت البالستيكي دونم واحدآما يوجد في البلدة 
  

ا   ا الخضر الزعتر والنعن بلدة النباتات الطبية التي تزرع في    ومن   ة دونمات   ع، وتبلغ المساحة المزروعة بهم ثالث
   .، تروى بمياه الشبكة العامةونصف

  
دة الخضر            7الجدول رقم    ساحاتها في بل شتهر الخضر بزراعة العنب حيث          .، يبين أنواع األشجار المثمرة وم   وت

  .  دونم مزروعة بأشجار العنب4,200حوالي يوجد 
   

  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في بلدة الخضر : 7جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواآه أخرى المجموع

ويمر بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي   بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

250 4,404 250 4,165 0 3 0 21 0 83 0 0 0 132 
  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
ي  ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل الحقلي ا بالن دةأم غ   بل وب تبل ساحة الحب ان م ح  100 الخضر، ف ا القم م، وأهمه  دون

  ).8أنظر الجدول رقم . ( مساحات من البقوليات الجافة، مثل العدس والحمصإضافة إلى زراعة. والشعير
  

  )المساحة بالدونم( الخضر  بلدةفي مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة: 8جدول 

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

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

0 160 0 0 0 0 0 31 0 0 0 29 0 0 0 100 
  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
  

مثل األغنام، الماعز، والدجاج  الخضر يقومون بتربية الماشية،  بلدة معظم  سكانوتبين من المسح الميداني أن 
  ).9انظر الجدول رقم (. البياض والنحل

  
   الخضر بلدةالثروة الحيوانية في: 9جدول 

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

200 20,000 0 19 17 4 0 424 1,202 0 
  .لعجالت، والثيرانتشمل األبقار، العجول، ا •
  .2007 بيت لحم، -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
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دة        سير التر           25يوجد حوالي     ف،  أما من حيث الطرق الزراعية في البل ة، وهي مناسبة ل م طرق زراعي رات وآت ا آ
  .واآلالت الزراعية

  
 
 
 
 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

دم         يوجد في بلدة الخضر مكتب تابع لوزارة الزراعة          ي تق باإلضافة إلى عدد من المؤسسات المحلية والجمعيات الت
  )2010بلدية الخضر، ( :وفي عدة مجاالت ثقافية ورياضية وغيرها، منها، خدماتها لمختلف فئات المجتمع

   
بقضايا البلدة وتقديم   االهتمام   بهدف   ، من قبل وزارة الحكم المحلي     ،1997 تأسست عام    :بلدية الخضر  •

 .إلى سكانهاآافة الخدمات 
 .، ويعنى النادي باألنشطة الرياضية والثقافية للشباب1964عام تأسس : نادي الخضر الرياضي •
 . عنى بشؤون المرأة واحتياجاتهاي، و1989تأسس عام : النادي النسوي •
 .، لدعم المزارعين والتنمية الزراعية1981تأسست عام  :الجمعية الزراعية •
 .1999ست عام تأس: جمعية انتاج وتسويق العنب •
 .خدمات طبية وخيرية لسكان البلدةحيث تقدم ، 1997 تأسست عام :الجمعية األهلية الخيرية •
ام      :جمعية رعاية الطفل   • ة            1985 تأسست ع ة خدمات لرعاي دم الجمعي ة، وتق ة العربي ل الجمعي  من قب

 .األطفال
 .2009 تأسست عام :جمعية التوفير والتسليف •

 

  طبيعية البنية التحتية والمصادر ال
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة   اء عام بكة آهرب دة الخضر ش ي بل د ف ذ يوج ام  من ة الق م،1972ع اء محافظ رآة آهرب ر ش صدر  وتعتب دس الم
دة   ي البل اء ف رئيس للكهرب ى     . ال اء إل شبكة الكهرب ولة ب سكنية الموص دات ال سبة الوح صل ن سبة %99.4وت ، ون

دات  ى مول د عل ي تعتم سكنية الت دات ال ى  خاصةالوح ا %0.2 إل ين  % 0.4، بينم ر مب سكنية غي دات ال ن الوح م
  . )2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. لديهامصدر الكهرباء 

  
دة  تعمل من خالل مقسم آلي داخل         ،آما ويتوفر في البلدة شبكة هاتف      ا    البل سكنية      % 44.1، وتقريب من الوحدات ال

  .)2007صاء الفلسطيني، الجهاز المرآزي لإلح( .موصولة بشبكة الهاتف
  

  النقل والمواصالت
  

دة        ،تعتبر الباصات العامة وسيارات األجرة الوسائل الرئيسة المستخدمة للنقل في بلدة الخضر              حيث يوجد في البل
دة، فيوجد            . )2010بلدية الخضر،   ( ومكتب واحد لسيارات األجرة      ، باصات عامة  7 شبكة الطرق في البل أما بالنسبة ل

غ            .من الطرق  آم   14فيها   سة يبل دة،       6ومن الجدير بالذآر أن طول الطرق الرئي ة جي دة وبحال م وهي طرق معب  آ
  .)2010بلدية الخضر، ( . آم وهي طرق معبدة وبحالة سيئة8والطرق الفرعية 

  
  المياه

  
ام                   ذ ع ة من اه العام ر شبكة المي اه عب دة الخضر بالمي د سكان بل وتصل   ،1976تقوم سلطة المياه والمجاري بتزوي

ار           %86.9نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى          ى آب د عل ، ونسبة الوحدات السكنية التي تعتم
ى    ار إل اه األمط ع مي ى   %10.2جم د عل ي تعتم سكنية الت دات ال سبة الوح اه، ون ابيع  مي ى الين سبة ،%0.5 إل  ون
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سبة الوحدات السكنية التي تعتمد على مصادر أخرى         ، ون %1.6صهاريج إلى   الالوحدات السكنية التي تعتمد على      
ى  ا ،%0.3إل اه      % 0.5 بينم د بالمي صدر التزوي ين م ر مب سكنية غي دات ال ن الوح صاء   . (م زي لإلح از المرآ الجه

ي                   ).2007الفلسطيني،   رد في التجمعات الت واستنادًا إلى تقديرات سلطة المياه والمجاري، يبلغ معدل تزويد المياه للف
ى آخر                   100ى تزويدها بالمياه حوالي     تعمل عل  اوت من تجمع إل دل يتف ذا المع وم، إال أن ه د بلغت   .  لتر في الي فلق

اه   ،سنة / متر مكعب293,000 حوالي ،2006آمية المياه المزودة لبلدة الخضر عام     د المي  وبذلك يقدر معدل تزوي
سطينية سلطة المياه (اليوم   /ا لتر 134للفرد بحوالي    دة الخضر     و. )2006 ،الفل واطن في بل هنا تجدر اإلشارة إلى أن الم

د   هذه  و،%39 وذلك بسبب الفاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاقد إلى ،ال يستهلك هذه الكمية من المياه  ل الفاق تمث
زل               د المن ع وعن سطينية،      (عند المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزي اه الفل الي . )2008سلطة المي  وبالت

ر  82يبلغ معدل استهالك الفرد من المياه في بلدة الخضر            وم    ا لت دل       .  في الي ذا المع ر ه ل من     ويعتب ى    اق الحد األدن
ى        ذي يصل إل ة وال ة الصحة العالمي ل منظم رح من قب وم   100المقت ي الي رد ف ر للف دة  .  لت ي البل ر500 يوجد ف   بئ

   .نبع ماء واحد يعرف باسم نبع صالح، ولتجميع مياه األمطار
  
  الصرف الصحي 

  
، ويبلغ طول هذه 2003 -1999م إنشاؤها في الفترة ما بين  ت،يتوفر في بلدة الخضر شبكة عامة للصرف الصحي     

ة الدوحة والتي تتصل                   م آ 6الشبكة حوالي    ، حيث تنتهي الشبكة باالتصال بشبكة الصرف الصحي الخاصة بمدين
ة و ر ئ بمحطة ضخ ب  ى ش      عون ة إل اه العادم ي تضخ المي ة     الت ووفق  . بكة الصرف الصحي الخاصة بالقدس الغربي

ام   الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني   نتائج مسح التجمعات السكانية      اه    ،2007ع ات سلطة المي  وبيان
سبة  %54.5بشبكة الصرف الصحي في بلدة الخضر إلى الموصولة  الوحدات السكنيةوالمجاري، تصل نسبة   ، ون

ستخدم  الالوحدات السكنية    اه العاد           تي ت تخلص من المي ر االمتصاصية لل ى      الحف ة إل سبة    ،%44.6م من  % 0.5ون
ر   % 0.4 وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي، بينما  لديهاالوحدات السكنية ال يوجد    سكنية غي من الوحدات ال

   .  لديهامبين وسيلة التخلص من مياه الصرف الصحي
  

ارب                   واستنادا إلى تقديرات االستهالك ال     ا يق ا بم ة الناتجة يومي اه العادم  641يومي من المياه للفرد، تقدر آمية المي
رد من                   .  ألف متر مكعب سنويا    234ا، بمعنى    مكعب امتر اج الف دل إنت در مع د ق دة، فق أما على مستوى الفرد في البل

ة  اه العادم والي المي ر66بح وما لت ي الي ت .  ف ي ي ة الت اه العادم ة المي ق بكمي ا يتعل بكة وفيم ن خالل ش ا م م تجميعه
نويا      127، بمعنى    في اليوم  ا مكعب ا متر 349الصرف الصحي، فتقدر بحوالي      نويا      .  ألف متر مكعب س تم س ا وي آم

ع   ر مكعب 104 حواليتجمي نويا ألف مت ر االمتصاصية   س ة بواسطة الحف اه العادم ا  ، من المي تم تفريغه  والتي ي
ة          ها  تخلص من ، ومن ثم يتم ال    نضحالبواسطة صهاريج    اة للبيئ اطق مفتوحة دون مراع ا تجدر اإلشارة      . في من وهن

تخلص              ع ال د مواق د المصدر أو عن ة الناتجة سواء عن اه العادم ى     ،إلى أنه ال يتم معالجة المي شكل خطرا عل ا ي  مم
  .البيئة والصحة العامة

  
  النفايات الصلبة

                                                                                                                                                                        
ة  تعتبر بلدية الخضر الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبة            الناتجة عن المواطنين والمنشآت التجاري

صلبة         .  والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منها       ،والصناعية في البلدة   ات ال ة إدارة النفاي ونظرًا لكون عملي
ات                 ل النفاي دارها مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع ونق وت     / شيكال  240 مق سنة للبي ال

ة              . السنة للمحالت التجارية   / شيكال 480و،  السكنية ر آافي ر غي وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم، إال أنها تعتب
  . إلدارة جيدة للنفايات الصلبة

  
ازل   ة عن المن ات الناتج ع النفاي تم جم صلبة، حيث ي ات ال ة إدارة النفاي دة الخضر من خدم كان بل م س ع معظ ينتف

نقلها إلى حاويات موزعة في    يتم   ومن ثم    ،ت العامة في أآياس بالستيكية    والمؤسسات والمحالت التجارية والساحا   
ع    متر مكعب1.1سعة  ب حاوية   100ة حيث يوجد في البلدة      ،أحياء البلد   6، ليتم بعد ذلك جمعها من قبل البلدية بواق

، حيت يتم التخلص من النفايات في هذا        العيزرية ونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب نفايات         ،أيام في األسبوع  
صلبة                  و. دفنها أحياناً أو  المكب عن طريق حرقها      ات ال ستقبًال في مكب النفاي صلبة م ات ال سيتم التخلص من النفاي

ة في محافظة بيت لحم              ة            . الذي سيقام في بلدة المني ات المنزلي ى أن النفاي ا إل ة     و وتجدر اإلشارة هن ات الطبي النفاي
ا      والنفايات الص   ا مع تم جمعه ود   و. ناعية ي ا               يع صلها وجمعه ى عدم وجود نظام خاص لف ك إل ات     .ذل ل النفاي  وتحت

  .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45المنزلية النسبة األآبر من النفايات الصلبة المنتجة حيث تشكل ما نسبته 
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ومي من                  رد الي اج الف دل إنت غ مع دة الخضر            أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبل صلبة في بل ات ال  0.7 النفاي
 ا طن 2498، أي بمعدل  آغم6841 بحواليآغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان البلدة      

ون                . سنويًا ورق والكرت  البالستيك وويتكون الجزء األآبر من النفايات الصلبة المنتجة من المواد العضوية، يليها ال
  . )2 رقم انظر الشكل(
  

   في بلدة الخضرمكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6%

مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
  
  
 
 
 

  األوضاع البيئية
  

ا،               ول له اد حل ا وإيج د من معالجته ة الب شاآل بيئي والتي  تعاني بلدة الخضر آغيرها من قرى المحافظة من عدة م
  : ما يليبيمكن حصرها 

  
  أزمة المياه

  
  :، منهاذلك لعدة أسبابيعود و، ه الشرب المتوفرة للمواطنين في بلدة الخضرقلة ميا 

ر              ،الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      .1 شكل آبي اه والمجاري ب اد سلطة المي  وبالتالي اعتم
لى التي تعمل عو ،على شراء المياه من شرآة ميكوروت اإلسرائيلية لتزويد المدن والقرى في المحافظة     

لذا فهي   .  مما يشكل عائقا أمامها في تنظيم ضخ المياه وتوزيعها بين التجمعات السكانية            ،تزويدها بالمياه 
شكل دوري              ة ب اطق المختلف ى المن اه إل ع المي سد               ،تقوم بتوزي اه المتاحة ال تكفي ل ات المي ك ألن آمي  وذل

  .احتياجات السكان
رغ   ، ف ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه      .2 ى ال د                 عل ل وتجدي ادة تأهي اه والمجاري بإع ام سلطة المي م من قي

شبكة   ن ال زء م دة  ،ج ات جدي اء خزان شترآين  ، وبن دادات الم ر ع واطنين  ، وتغيي ات الم  إال أن ممارس
 . إتالف العدادات تزيد من نسبة الفاقدو ،وصالت غير شرعيةترآيب  و،المتمثلة بسرقة المياه

  
  
  
  



           محافظة بيت لحم                                                                                     دراسة التجمعات السكانية                 
 

 15

  إدارة المياه العادمة
 

 وقيام بعض المواطنين ،بشبكة الصرف الصحيغير الموصولة لحفر االمتصاصية في األحياء استخدام ا
بوجود تسبب ، ت العالية النضحبتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة بسبب عدم تمكنهم من تغطية تكاليف

لحفر يهدد بتلويث المياه آما أن استخدام هذه ا. صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل هذه األحياءالمكاره ال
 وبالتالي ، إلى طبقات األرض منها حتى يسهل نفاذ المياه العادمة،دون تبطينهذه الحفر تبنى حيث  ،الجوفية

 قد ،وبالتالي نجد أن استخدام الحفر االمتصاصية. تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخر
 حيث يتضح ذلك من نتائج تحليل نوعية المياه المتوفرة ،الموجود في البلدةتسبب بالفعل بتلويث مياه نبع صالح 
 58بين أن ترآيز النترات يتراوح ما بين ي ذيوال) 10  رقمجدولانظر ال(في سجالت سلطة المياه الفلسطينية 

 إلى أن وهنا تجدر اإلشارة). لتر/ ملغم45(الحد المسموح به في مياه الشرب  من أعلى وهو ،لتر/ ملغم146و
ترآيز النترات العالي يشير إلى تسرب المياه العادمة من الحفر االمتصاصية غير الصماء إلى حوض المياه 

 مما يجعلها غير صالحة ،آما وتبين أيضا أن مياه نبع صالح ملوثة بالبكتيريا القولونية البرازية. الجوفي
صات البيولوجية التي تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية  وذلك استنادا إلى نتائج تحاليل الفحو،لالستخدام المنزلي

 يفوق ،2000ترآيز البكتيريا القولونية البرازية في العينة التي تم تحليلها في شباط  أنوجد حيث . بشكل دوري
 ية فقد بلغ ترآيز البكتيريا القولونية البراز،2008أما تلك التي تم تحليلها في آذار . مللتر 100 / مستعمرة991

) أريج( القدس –آما وقام معهد األبحاث التطبيقية. )2008وزارة الصحة، ( .مللتر 100 / مستعمرة20 فيها إلى
 وقد أظهرت النتائج أيضا تلوث مياه النبع بالبكتيريا القولونية البرازية ،2002بتحليل عينة مياه من هذا النبع عام 

ط مياه النبع وجود هذه البكتيريا يعتبر دليال قاطعًا على اختالف. مللتر 100 / مستعمرة1,150والتي بلغ ترآيزها 
  .بالمياه العادمة

  
  1999 -1997نبع صالح في بلدة الخضر،  لمياه نتائج الفحوصات الكيميائية: 10جدول 

  TDS Cl NO3 Na Ca Mg K HCO3SO4 
صوى   ة الق القيم

  62  514  4  96  116  60  146  131  871  )لتر /ملغم(

ط  المتوس
  62  514  4  96  116  60  111  102  722  )لتر /ملغم(

صغرى  ة ال القيم
  62  514  4  96  116  60  58  57  572   )لتر /ملغم(

  1  1  1  1  1  1  4  4  2  عدد العينات
  .2000 سلطة المياه الفلسطينية، :المصدر

 
ى شبكة       حيث يتم تصريفه   ،ال يوجد معالجة للمياه العادمة الناتجة عن المنشآت الصناعية عند المصدر           ا مباشرة إل

 . الصرف الصحي العامة أو تجميعها في الحفر االمتصاصية
 

رات                 ل مستوطنة أف  ،التخلص العشوائي من المياه العادمة غير المعالجة والناتجة عن المستوطنات اإلسرائيلية مث
 من األراضي    مما أدى إلى تلوث مساحات شاسعة      ،والتي تقوم بتصريف مياهها العادمة إلى أراضي بلدة الخضر        

ا للحشرات          ،الزراعية الفلسطينية  وث       ، فأصبحت تشكل مصدرا للروائح الكريهة واألوبئة وتجمع ى تل  باإلضافة إل
 . هذه المستوطنة تقع على منطقة تغذية الحوض الجوفيوان  خاصة ،المياه الجوفية

     
 الخضر إلقامة محطات معالجة للمياه استهدف بلدة) أريج( القدس –ومن هذا المنطلق فإن معهد األبحاث التطبيقية

البلدة  وذلك نظرا لمعاناة سكان ،متصاصيةآي تحل هذه المحطات مكان الحفر اال، العادمة على المستوى المنزلي
 معالجة  محطة12إنشاء  2008حيث تم خالل عام . من التلوث الناجم عن غياب إدارة سليمة بيئيا للمياه العادمة

إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المياه العادمة " وذلك ضمن نشاطات مشروع ،في القرية سكنية  وحدة12لخدمة 
 قرية من 18والذي يستهدف ، المانونيتالذي تموله مؤسسة " في المناطق الريفية في محافظتي بيت لحم والخليل

  .بلدة الخضربينها 
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  إدارة النفايات الصلبة
 

 وذلك يعود بشكل ،بلدة الخضر والتجمعات األخرى في المحافظةعدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة      
ة والتي                        ة والمؤسسات الوطني ات المحلي ام الهيئ رئيس إلى العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم

اطق           ،تراخيص إلقامة مثل هذا المكب    بإصدار  تتعلق   ع ضمن من  والتي   ،)ج ( حيث أن األراضي المناسبة لذلك تق
رائيليةتخضع سيطرة اإلس ة لل دول  .  الكامل ن ال ل م ى التموي د عل شاريع يعتم ذه الم ل ه ذ مث ى أن تنفي باإلضافة إل
ى الصحة              . المانحة شكل خطرًا عل اه        ،وبالتالي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي ي وث أحواض المي  ومصدرا لتل

ة     من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال عن الرو        ،الجوفية والتربة  اظر الطبيعي شويه المن ة وت . ائح الكريه
يتم  ،وتجدر اإلشارة إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء مكب صحي لخدمة محافظتي بيت لحم والخليل                حيث س

 .   إنشاء المكب في منطقة المنية جنوب محافظة بيت لحم
  

شوارع         سبب ع      ،تراآم النفايات الصلبة خارج الحاويات وفي ال ك ب اءة    د وذل ات     م آف ع النفاي ة تجمي  حيث أن    ،خدم
 .سيارة واحدة ال تكفي لتجميع النفايات ونقلها

  
ات الخطرة في ال            دة عدم وجود آلية لفصل النفاي ات الخطرة مع           بل ع النفاي تم تجمي ام، حيث ي شكل ع  والمحافظة ب

  . للتخلص منها عن طريق حرقهاالعيزريةالنفايات غير الخطرة ، ويتم نقلها إلى مكب 
 

  خرىمشاآل أ
 

دة والتجمعات المجاورة                     • اتج عن مناشير الحجر الموجودة داخل البل ي الن ذه       ،التلوث البيئ تج ه  حيث تن
واء     ،المناشير آميات آبيرة من الغبار     وث اله ذين               ، وتتسبب بتل واطنين ال ى صحة الم لبا عل ؤثر س ا ي  مم

اورة سكنية المج اء ال ي األحي ون ف تخلص. يقطن صناعية ت شآت ال ذه المن ا أن ه سائلة آم ا ال ن مخلفاته  م
ة           ،والصلبة عشوائيا  م         ، إذ يتم إلقاؤها على الطرق المجاورة واألراضي الزراعي اب حك ك نتيجة لغي  وذل

 .  وضعف السلطة التنفيذية،القانون
 .  مما يساهم بتلويث المياه الجوفية، الزراعية واالسمدةاالستخدام المفرط للمبيدات •

 
 
 
 

  يلي إجراءات االحتالل اإلسرائأثر 
  

ام                  سطينية في الع د   ،1995حسب تقسيمات اتفاقية أوسلو الموقعة بين الحكومة اإلسرائيلية والسلطة الوطنية الفل  فق
  ). 11جدول رقم انظر ال. ()ج، أ، ب(تم تقسيم بلدة الخضر إلى مناطق 

  
 1995تصنيف األراضي في بلدة الخضر اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : 11جدول 

 من المساحة الكلية للبلدة%  المساحة بالدونم ف األراضيتصني
 9 745 مناطق أ
 5.5 457 مناطق ب
 85.5 7,078 مناطق ج

 100 8,280 المساحة الكلية
  .2009 وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، :المصدر

  
م في      من السكان في بلدة الخضر    % 90على  أن ما يزيد    ،  جدر المالحظة تو ي   قمنط، ه شكال ان  ت ل وال ،)ب،  أ  (ت  نت

ع تحت   ،)ج( ة بينما تشكل منطق. 11 رقم فقط من مساحة بلدة الخضر آما هو مبين في الجدول       % 14.5  والتي تق
ة       ساحة   % 85.5السيطرة االسرائيلية الكامل دة  من م ة  البل ا  حيث ،  الكلي سطينية ضئيلة     توجد فيه ة سكانية فل ،  آثاف
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ك  ات وذل سبب الممارس رائيليةب ياإلس ك  ف ة،  تل سطينيين   المنطق رص الفل ن ف د م ي تح ي اوالت ع ف اء والتوس لبن
  .  والتطور

  
ام                   ة وقطاع غزة في الع ضفة الغربي سلطات اإلسرائيلية بمصادرة         1967عقب االحتالل اإلسرائيلي لل ، قامت ال

شوارع                 ة ال ة من   مساحات واسعة من أراضي قرية الخضر لبناء العديد من المستوطنات اإلسرائيلية واقام االلتفافي
ى       . اجل ربط هذه المستوطنات بعضها ببعض      ا عل وآانت أولى المستوطنات االسرائيلية التي قامت اسرائيل ببنائه

ى أراضي          ،12جدول رقم   . أفراتاأراضي بلدة الخضر مستوطنة      ي أقيمت عل  يوضح المستوطنات االسرائيلية الت
  . بلدة الخضر

  
  الخضر بلدةية المقامة على أراضيالمستوطنات االسرائيل: 12جدول رقم 

 تاريخ اإلنشاء المستوطنة اسم
عدد 

 المستوطنين
 2008 عام

مساحة 
المستوطنة 

 )دونم(الكلية 

بلدة المساحة المصادرة من 
 لبناء مستوطنة أفراتا الخضر

 2 2180 8200 1979 افراتا
  27  584  1760  1982  نيفيه دانييل
 29 6329 15697  المجموع
  .2009، أريج،  ووحدة مراقبة التحضروحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر

  
د   ،   اعاله اإلسرائيلية المذآورة  المستوطنات   إلى باإلضافة ام المستوطنون     فق ة  اإلسرائيليون ق تيطانية     بإقام ؤر اس ب
 ).13  رقمالجدولانظر  (2002 في عام ، وهي شمال نيفية دانييل على أراضي بلدة الخضرإسرائيلية

  
  البؤر االستيطانية االسرائيلية المقامة على أراضي بلدة الخضر: 13جدول رقم 

  التأسيستاريخ   عدد الكرفانات  اسم البؤرة  المستوطنة االم
  2002آانون ثاني   12  شمال نيفيه دانييل  نيفيه دانييل

 .2009، أريج،  ووحدة مراقبة التحضر وحدة نظم المعلومات الجغرافية:المصدر
  
  

   العنصريالفصل جدار مخطط

دة الخضر،           الفصل تهدف خطة    ى بل دمر عل ع سلبي وم ق واق ى خل ى    العنصرية اإلسرائيلية ال اء عل ديل وبن التع
ام                   األخير لمسار ا   سان من الع لجدار الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لوزارة الدفاع االسرائيلية في شهر ني

اؤه     آم سوف     4.35مقطعًا من الجدار بطول     فان  ،  2007 تم بن ى   ي دة الخضر    أراضي عل ه   يعزل ، وسوف     بل  خلف
ًا    5620حوالي   سبته     أي   دونم ا ن ة       % 68م دة،   من المساحة الكلي ا    في    والتي للبل اطق     أراضغالبيته ة ومن  زراعي
  ).14  رقمجدولانظر ال(.  في البلدة والتي تشكل مصدر دخل للعديد من العائالت الفلسطينية، مفتوحة

  الخضر بلدة منالجدار خلف  المعزولة األراضيمات تقسي: 14جدول 
التقسيمات الجغرافية لألراضي 

نسبة األراضي المعزولة في قرية  )بالدونم(المساحة  الخضربلدة  منالمعزولة 
 (%)الخضر 

 4107 أراض زراعية
 1290 غابات ومناطق مفتوحة
 2 مناطق عمران فلسطينية
 29 مستوطنات إسرائيلية

 192  طحات مصطنعةمس
 5620 المجموع

68 

   .2008 وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، :المصدر
  
  



           محافظة بيت لحم                                                                                     دراسة التجمعات السكانية                 
 

 18

  بناء معبر الخضر
  

ام                        اني من الع شرين ث رًا عسكريًا     ،2005أصدر جيش االحتالل االسرائيلي في الحادي والعشرين من شهر ت  أم
ة           دونمًا من أراضي مدينة بيت ج      85لمصادرة  ) ت/210/05(يحمل رقم    اال وقرية بتير وبلدة الخضر غرب مدين

اء  ،بيت لحم   ق  لبن ة  نف سطينيين   وإقام ر للفل ي         معب رى الريف الغرب ة بيت لحم وق ين مدين سافرين ب ه   الم تحكم في ي
وفي الوقت الحالي، ما زالت اسرائيل تعمل على بناء المعبر والنفق  في موقعه المحدد آما جاء في         . االسرائيليون

شكيل نقطة حدود      الفصلمخطط جدار  بناء المعبر و  يهدفو. االمر العسكري  ى ت دة الخضر ال ة  العنصري في بل  ب
وآين          (بين قرى الريف الغربي في محافظة بيت لحم              ة، واد ف الين، الجبع ر، حوسان، نح ة       بتي ى، خل باإلضافة إل

ا        ) وخربة سكاريا  خلة البلوطة عفانة،   ة فيه ل حرآ    ،ومدينة بيت لحم والمراآز الحيوي سطينيين      وتحوي ة مرور الفل
 وبذلك تكون اسرائيل قد طبقت      ، المطلق اإلسرائيلي لالستعمال   حصرهو ،60الشارع االلتفافي االسرائيلي رقم     من  

  .  وحرمت الفلسطينيين من حقهم في التواصل الجغرافي،واإلسرائيلييننظام الفصل العنصري بين الفلسطينيين 
  

  ضر الخبلدة  بحق العسكرية الصادرة األوامر
  

ين      خالل   ة ب وات االحتالل االسرائيلي     ،2009و 2001األعوام  الفترة الواقع را عسكريا بحق    12  أصدرت ق  أم
اء             ،بلدة الخضر  ا سبعة أوامر لبن ة، منه  لمصادرة مساحات شاسعة من أراضي البلدة لالغراض العسكرية المختلف

  : العسكريةر لتلك األوامفيما يلي تفصيل، و العنصري في المنطقةالفصلجدار 
ام    -1 ن الع هر آب م ن ش شرين م ع والع ي التاس رائيلي ف تالل االس وات جيش االح لمت ق را ،2001س  أم

  .  قطعة أرض الغراض عسكرية بموجبه يصادر،)ت/25/01(عسكريا يحمل رقم 
ام             -2 اني من الع انون الث را  ،2005سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في الثالث عشر من شهر آ  أم

 ، من أراضي بلدة الخضر    ت ونصف دونماسبعة  ة  مساح بموجبه   يصادر،  )93/01(حمل رقم   عسكريا ي 
  .   العنصريالفصللبناء مقطع من جدار 

ام      -3 ن الع وز م هر تم ن ش شر م ع ع ي التاس رائيلي ف تالل االس يش االح وات ج لمت ق را ،2005  س  أم
اء     دونما من أراض  448ة   مساح  بموجبه  يصادر ،)ت/135/05(عسكريا يحمل رقم     دة الخضر لبن ي بل

 . العنصريالفصلمقطع من جدار 
ام     -4 ن الع هر آب م ن ش شرين م اني والع ي الث رائيلي ف تالل االس يش االح وات ج لمت ق را ،2005س  أم

ة  ، دونما من أراضي بلدة الخضر21 ةمساح بموجبه   يصادر،  )ت/157/05(عسكريا يحمل رقم      ومدين
  .طريق النفقلبيت جاال 

 أمرا عسكريا  ،2005ل االسرائيلي في الثالث من شهر تشرين اول من العام     سلمت قوات جيش االحتال    -5
م   صادر ، )ت/18/05(يحمل رق هي دة الخضر  0.4 ة مساح  بموجب ا من أراضي بل ة  ، دونم ة بواب  القام

 .حديدية
 أمرا عسكريا   ،2005سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في الثاني من شهر تشرين ثاني من العام               -6

ة بيت               94.3، يصادر بموجبه مساحة     )ت/201/05 (يحمل رقم  دة الخضر ومدين ا من أراضي بل  دونم
 . العنصريالفصلجاال لبناء مقطع من  جدار 

ام                -7 را عسكريا يحمل       ،2004سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في الثامن من شهر اب من الع  أم
د       4.7، يصادر بموجبه مساحة     )ت/21/99(رقم   اء مقطع من جدار            دونما من أراضي بل ة الخضر لبن

 . العنصريالفصل
ام                    -8 اني من الع شرين ث  ،2005سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في الحادي والعشرين من شهر ت

دة        85يصادر بموجبه مساحة     ،)ت/210/05(أمرا عسكريا يحمل رقم       دونما من أراضي قرية بتير وبل
 . القامة معبر الخضر،الخضر ومدينة بيت جاال

 أمرا عسكريا  ،2006سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في التاسع عشر من شهر شباط من العام      -9
م  ل رق ساحة  ،)ت/24/06(يحم ه م صادر بموجب ت 170ي ة بي دة الخضر ومدين ن أراضي بل ا م  دونم

 . العنصري وطريق جانبي بمحاذاة الجدارالفصل لبناء جدار ،جاال
ام              سلمت قوات جيش االحتالل االسرائ     -10 را   ،2006يلي في الخامس والعشرين من  شهر تموز من الع  أم

ساحة      ،)ت/69/06(عسكريا يحمل رقم     دة الخضر، بيت             152يصادر بموجبه م ا من أراضي بل  دونم
ة  ، العنصري  الفصل  لبناء مقطع من جدار       ،فجار، وبلدة بيت امر    ة          وإقام وب مدين لمونة جن ر أم س  معب

 .بيت لحم
را عسكريا يحمل    ،2006 االسرائيلي في الثالث من شهر آذار من العام        سلمت قوات جيش االحتالل    -11  أم

ة أرطاس          102 ، يصادر بموجبه مساحة   )ت/77/06(رقم   دة الخضر وقري اء  ، دونما من أراضي بل  لبن
 . العنصريالفصلمقطع من جدار 
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ام                        -12 را   ،2007سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي في التاسع والعشرين من شهر تموز من الع  أم
م   ل رق سكريا يحم ساحة  ، )ت/29/07(ع ه م صادر بموجب ضر   321.9ي دة الخ ن أراضي بل ا م  دونم

 .  العنصريالفصل لبناء مقطع جديد من جدار ،وقرية ارطاس
 

آما سلمت قوات جيش االحتالل االسرائيلي العديد من العائالت الفلسطينية في بلدة الخضر أوامر عسكرية لوقف                   
 أوسلوبحجة وقوعها في المنطقة المصنفة حسب اتفاقيات   و ،م تحت ذريعة البناء غير المرخص     البناء وهدم منازله  

ة    ،)ج( بمنطقة 1995للعام   سيطرة االسرائيلية الكامل سطيني يرغب       ، والتي تقع تحت ال ى آل فل  حيث يترتب عل
ة    إضافة أو   ،ببناء منزل  ى  غرف ة               إل دة ومكلف ة ومعق ائم أن يخضع الجراءات طويل زل ق ل        ، من ا تقاب ادة م والتي ع

ة   ل االدارة المدني ن قب الرفض م رائيليةب ك     ،اإلس ي تل اء ف ة للبن شروط الالزم سطينيين ال اة الفل دم مواف سبب ع  ب
  . حسب المزاعم االسرائيلية المناطق

  
  
  

  الخضر والقرى المجاورة بلدة مخطط استيطاني اسرائيلي على أراضي 
 

ام                     رفضت المحكمة العسكرية في اإلدارة المد      اني من شهر شباط من الع ، 2009نية اإلسرائيلية في األسبوع الث
سعة     اعتراضات   ثمانية راض                  ،  من أصل ت ة لالعت ة النحل سطينيون من الخضر وأرطاس وخل ون فل دمها مواطن ق

د عن            ،2004على قرار صادر عن اإلدارة المدنية وحارس أمالك الغائبين في العام             ا يزي اإلعالن عن م  1700 ب
ة إسرائيلية  ها أن دونم ا ، بحجة   أمالك حكومي ا اإلسرائيلية        أنه ستوطنة أفرات ي لم ع ضمن المخطط الهيكل  وهي  ،تق

ة الفرات      2500ضمن المخطط االستيطاني لبناء   ة الثامن ى التل ذي سمي باسم    ،ا وحدة سكنية عل حي جفعات   " وال
  .  والذي حظي بموافقة مبدئية في ذلك الوقت" هايتم

  
را  ط اإلس سب المخط دار وح صلئيلي لج ام  الف ي الع صري ف من    2004 العن تيطاني ض ي االس ع الح اء موق ، ج

ام   .  وداخل المنطقة المراد ضمها الى اسرائيلا الهيكلي لمستوطنة أفرات  المخطط ام الجيش   2005هذا وفي الع  ، ق
دار    ن ج اطع م دة مق ي ع رات ف داث تغيي رائيلي بإح صلاإلس ةالف ضفة الغربي ي ال دا، ف ان إح ي آ ة  والت ها منطق

ي   تيطاني ح ط االس ايتم 'المخط ات ه دار   ،'جفع ط الج ارج مخط تبعادها خ م اس ي ت ين  .  والت عود اليم ر أن ص غي
ستوطنين       رائيلي والم ين اإلس وس اليم ي نف ل ف اة واألم رائيل، دب الحي ي إس م ف ى الحك رائيلي المتطرف إل اإلس

اء مخططاتهم التوسعية، و       اإلسرائيل رار        يين إلحي أن ق دا وآ ا، ب د جاء لتثبيت       هن ة العسكرية اإلسرائيلية ق المحكم
ادة ضم                     ة إلع ا هو إال مقدم ة، م أمالك حكومي ستهدفة آ اإلعالن عن األراضي الم ائبين ب قرار حارس أمالك الغ

  .  العنصري من جديدالفصلجدار الواقعة خلف المنطقة 
  
  
  

 بلدة الخضر والطرق االلتفافية اإلسرائيلية
 

، حيث يمتد الشارعان بطول 60 والشارع رقم 375الشارع االلتفافي اإلسرائيلي رقم يقتطع أراضي قرية الخضر 
 . آم على أراضي قرية الخضر6.25
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  الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في بلدة الخضر
  

  فذةالمشاريع المن
  
  ). 15الجدول رقم انظر . (2009 و2004عوام  األ الفترة الواقعة بين بلدية الخضر بتنفيذ عدة مشاريع خاللتقام
  

  2009إلى  2004  منبلدية الخضر خالل األعوامنفذتها المشاريع التي : 15 جدول
  الجهة الممولة  السنة  النوع  اسم المشروع

  وزارة المالية  2009-2004  بنية تحتية  تعبيد طرق داخلية
  وليكيةخدمات اإلغاثة الكاث  2005  تعليمي/ إنشائي  بناء مدارس

  )غير معروفة(  2005  إنشائي  إنشاء استاد الخضر الدولي
  بلدية الخضر  2007  بنية تحتية  إنارة شوارع

سطيني   2004  ترميم  ترميم مبنى البلدية صادي الفل س االقت المجل
  )بكدار(للتنمية واإلعمار 

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2004  بنية تحتية  إنشاء خط صرف صحي
  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  2004    ةوحدات صحي

  جمعية انقاذ الطفل  2009    مشروع إنقاذ الطفل
  .2010 بلدية الخضر، :المصدر

  
 
 
 
 
 

  المشاريع المقترحة 
  

دة وسكان ال لبلدة  تتطلع بلدية الخضر وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ا          شاريع خالل          بل ذ عدة م ى تنفي  إل
دها                   األعوام القادمة، حي   م عق ي ت شارآة الت سريع بالم يم ال ث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ة من            . )أريج( القدس   - والتي نفذها معهد األبحاث التطبيقية     بلدةلفي ا  ة حسب األولوي وفيما يلي هذه المشاريع مرتب
  :وجهة نظر المشارآين في الورشة

 . حول األراضي الزراعيةةسيجوإقامة ا ،لزراعيةلاستصالح األراضي  .1
 .حفر آبار زراعية .2
 . دعم المزارعين باالشتال والبذور والمبيدات .3
 .إنشاء بيوت بالستيكية .4
 . في البلدة العامترميم خزان المياه .5
 .توسيع شبكة الصرف الصحي .6
 .الجمارك اآلالت الزراعية من إعفاء .7
 . وفتح أسواق جديدة،مراقبة األسواق .8
 . وجمعيات نسوية،رعإنشاء جمعيات لدعم المزا .9

 .)60 ( رقمإنشاء ممر مشاة على الشارع االلتفافي .10
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة
   

ة       ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق دة م اني البل م   . تع دول رق ين الج ات  16ويب ات واالحتياج ، األولوي
  . من وجهة نظر البلديةالتطويرية للبلدة

  
  األولويات واالحتياجات التطويرية في بلدة الخضر:16جدول
بحاجة  القطاع  الرقم

ليست   بحاجة  ماسة
 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم 13^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم3   * ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم1  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  آم1  *   ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  نبعان  *  إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  3 م5,000   * بناء خزان مياه 6

  آم4   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
   آم1   * ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
  *    حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

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

 االحتياجات التعليمية 
  أساسية وثانوية   *  دةبناء مدارس جدي 1
 أساسية وثانوية   * إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 أساسية وثانوية   *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم7,000   *  استصالح أراض زراعية 1
  آبار3   * إنشاء آبار جمع مياه 2
  برآسات5   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * ةخدمات بيطري  4
    *  أعالف وتبن للماشية 5
  بيتا بالستيكيا25   *  إنشاء بيوت بالستيكية 6
  بيتا بالستيكيا15     * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية9.5 آم  طرق داخلية، و1.5 آم طرق رئيسة، 2^ 
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