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  شكر وعرفان
  

دولي        با) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    لشكر 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 القرو ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ة، والجه ي
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
امين الماضيين من أجل إنجاز                       أريج وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

  .  الفلسطينيهذا العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ي محافظة               سكانية ف ات ال املة عن التجمع ات ش هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلوم
ي                            . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ذه نتيجة لدراسة ش ات ه سلة الكتيب جاءت سل

ة، وإع     ي المحافظ شية ف اع المعي ق األوض ى توثي دف إل ستوى    ته سين الم ي تح ساعدة ف ة للم ط التنموي داد الخط
شروع      ذ م الل تنفي ن خ م م ذي ت ة، وال سكان المنطق شي ل ات   "المعي يم االحتياج سكانية وتقي ات ال ة التجمع دراس

ار  امج ازاه ة حسب برن ة " التطويري اث التطبيقي د األبح ذه معه ذي ينف دس –ال ج( الق ة )أري ن الوآال ول م ، والمم
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(لدولي من أجل التنمية اإلسبانية للتعاون ا

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه

ع الترآي                           ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال ز للتخفيف من أث
  .بصفة خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت

ل     والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة         ى    .  في محافظة الخلي إضافة إل
صادية                  ة واالقت سياسية واالجتماعي ذلك، إعداد استراتيجيات وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع ال

  .السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

اللغتين ا           ل ب ي محافظة الخلي ع     يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل ة و االنجليزي لعربي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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 قرية الحيلةدليل 
  

  عيةالموقع الجغرافي والخصائص الطبي
  

ى تقع و في محافظة الخليل،  منطقة يطاإحدى قرى هي   ،الحيلةقرية   ل، و     إل ة الخلي شرقي من مدين وب ال ى   الجن عل
ل ، ومن الشمال قرية رقعة يحدها من الشرق    .منها آم   6بعد   ة    مدينة الخلي وب    ،قلقس ، ومن الغرب قري ومن الجن
  )1 خريطة رقم انظر (. يطابلدة

  
  الحيلة  قرية موقع وحدود: 1خريطة 

  
  

دة تقع قرية الحيلة على هضبة شرق         ا  بل اع     و ، يط ى ارتف ر  741عل وق سطح البحر      ا مت غ   ، و ف سنوي    يبل دل ال المع
دل درج      م مل  369لألمطار فيها حوالي      ا مع ى صل   الحرارة في    ات، أم ة    16 إل غ    و ، درجة مئوي ة  يبل دل الرطوب  مع

  ).أريج -وحدة المعلومات الجغرافية (.%61  حواليالنسبية
  
شاريع     و أعضاء، 5من   كونتت ،لجنة مشاريع ،  1997 منذ العام     قرية الحيلة  بإدارةوم  يق ة الم ر ثابت للجن  .يوجد مق

  .تقديم المساعدات اإلنسانية للسكانومن مسؤوليات لجنة المشاريع التي تقوم بها، 

  نبذة تاريخية
  

اني      قرية الحيلة  ى العصر الكنع ا إل ود تاريخه دا يع سمى  ،  قرية قديمة ج ة  وت ضا القري سمار   أي سبة   شعب الم ى ن  إل
   . اسر آانت تعيش في القرية منذ زمن طويلإلى قريةويعود أصل سكان ال. اآتشاف مسمار اثري في القرية
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  قرية الحيلة منةصور

  األماآن الدينية واألثرية
  ).2ريطة رقم أنظر خ. ( وهما مسجد الحيلة الجديد ومسجد بالل بن رباح، الحيلة مسجدانقرية في يوجد
  .أثرية موقع ة أي فيهايوجد  فال في القرية، األثريةبالنسبة لالماآنأما 

  
المواقع الرئيسة في قرية الحيلة: 2خريطة   

  

  السكان 
غ    الحيلة، أن عدد سكان قرية      2007بين تعداد السكان الفلسطيني الذي جرى في عام          نهم     1,277 بل سمة، م  641 ن

  . وحدة173 أسرة، وعدد الوحدات السكنية 169من اإلناث، ويبلغ عدد األسر  نسمة 636 و،من الذآورنسمة 
  

  الفئات العمرية والجنس
ات                   ع الفئ سطيني، أن توزي أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفل

ل من    ضمن الفئ% 50.1: ، آان آما يلي  2007لعام  قرية الحيلة   العمرية في    ة أق ا،  15ة العمري ضمن  % 48 عام
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ة  ة العمري ا، و64 -15الفئ ة % 1.8 عام ة العمري وق65ضمن الفئ ا ف ا فم سبة  .  عام ات أن ن رت البيان ا أظه آم
  %.49.8، ونسبة اإلناث %50.2، أي أن نسبة الذآور 100 : 101 هي ،الذآور لإلناث في المنطقة

  
  العائالت

  .وشتات ، الحمامدة،عوض: ، منهاعائالتال من عدد من قرية الحيلة يتألف سكان
  

  قطاع التعليم
اث          %18.8، حوالي   2007بلغت نسبة األمية لدى سكان قرية الحيلة للعام          سبة اإلن د شكلت ن ذه   %61.2، وق ، وه

ذآور سبة ال ة بن ة مقارن سبة عالي ر ن اك . تعتب ان هن ين، آ سكان المتعلم ن مجموع ال راءة % 16وم ستطيعون الق ي
ة،  ة، % 36والكتاب تهم االبتدائي وا دراس ة، % 16.4انه تهم اإلعدادي وا دراس ة % 12.7انه تهم الثانوي وا دراس انه

  .2007، يبين المستوى التعليمي في قرية الحيلة، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام 1الجدول رقم . والعليا
  

   2007 -ليميةالجنس والحالة التعحسب ) سنوات فأآثر 10(  الحيلة قريةسكان: 1جدول رقم 

ةدآتورا المجموع وم  ماجستير  دبل
  ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي

ستطيع  ي
راءة  الق
 والكتابة 

 نوع الجنس أمي

 ذآر 59 77 157 65 42 3 11 - - - 414
 أنثى 93 53 135 68 44 - 3 - - - 396
 المجموع 152 130 292 133 86 3 14 - - - 810

  .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009،  الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني:المصدر
  

دة            2007حسب المسح الميداني الذي جرى عام        ة مدرسة واح ة الحيل ي قري ة  ، بلغ عدد المدارس ف وزارة ( حكومي
  ).2نظر خريطة رقم ا (.، وهي مدرسة الحيلة األساسية المختلطة)التربية والتعليم العالي

  
ة     مدارس ل ال يوجد في قرية الحيلة       ة الثانوي ة التعليمي ذلك يضطر الطالب        ،لمرحل ة    التوجه    ل ة رقع ى قري ي  إل  والت
  .  الثانويهم تعليمإلآمال  آم2.5تبعد عن القرية حوالي 

  
 عدد الصفوف الدراسية في   ، أن 2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم العالي في العام الدراسي           

 . ومعلمةا معلم11 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 229  صفوف، وعدد الطالب8قرية الحيلة بلغ 
  : منهاة، آثير عقباتيعاني قطاع التعليم في قرية الحيلة من

 .عدم توفر مدرسة ثانوية -
 . قرية رقعة المدارس فيلوصول إلىاصعوبة  -

  

  ةقطاع الصح
 وزارة الصحة همرآز أمومة وطفولة، تشرف علي وجود باستثناء أية مرافق صحية،  لوجود قرية الحيلةتفتقر

 أو قرية ،وفي حالة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج في المرافق الصحية الموجودة في بلدة يطا. الفلسطينية
  . آم على التوالي2.5 و، آم5 واللتان تبعدان عن القرية حوالي ،رقعة

  

  يةاالقتصاداألنشطة 
ستوعب حوالي          وأهمهاعدة قطاعات،   قرية الحيلة على    في  قتصاد  االيعتمد   % 60سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي

  .)1شكل رقم الانظر  (.من القوى العاملة% 20حوالي يستوعب الذي  وعلى قطاع الزراعة، ،من القوى العاملة
  :، ما يليالحيلةشاط االقتصادي في قرية وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب الن

   
 .من األيدي العاملة% 60سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الصناعة ويشكل  •
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 .من األيدي العاملة% 5، ويشكل الخدماتقطاع  •
 .ملةمن األيدي العا% 5 ويشكل ،قطاع الموظفين •

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

دمات الخ
5%

ناعة الص
10%

ة الزراع
20%

ة   الوظائف الحكومي
ة والخاص

5%

ل   سوق العم
رائيلي اإلس

60%

  
  

صا صناعية واالقت ة للمؤسسات ال ة الحيل ر قري تثناء، ديةتفتق واد باس ع الم صغيرة لبي ة ال  بعض المحالت التجاري
  .الغذائية

ة  ي قري ضررا ف ر ت ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ د تب ةوق ة اإلجراءاتالحيل ى النحو  نتيج  اإلسرائيلية، هي عل
   : التالي

  
  . العاملون السابقون في إسرائيل-1
  . أفراد فأآثر6 المعيلون ألسر تتكون من -2
  . صغار المزارعين-3
  . صغار التجار- 4
  

  القوى العاملة 
  

ام   ساآن لع سكان والم ام لل داد الع ات التع رت بيان اك 2007أظه شيط245، أن هن انوا ن سكان آ ن ال ين  شخصا م
صاديا           565وآان هناك   ). يعملون% 57.6منهم  (اقتصاديا   شيطين اقت ر ن نهم   ( شخصا من السكان غي من  % 48م
  ).2انظر الجدول رقم ). (غير قادرين على العمل% 6.9من المتفرغين ألعمال المنزل، و% 43.7الطالب، 

  
 2007 - العملقوىحسب الجنس والعالقة ب)  سنوات فأآثر 10(  الحيلةقرية سكان : 2رقم جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
طالب متفرغ المجموع

 للدراسة
متفرغ ألعمال 

  المنزل
عاجز عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 414 173 1 7 26 1 138 241 66 34 141  ذآور
 396 392 - - 13 246 133 4 4 - -  إناث

 810 565 1 7 39 247 271 245 70 34 141  المجموع
         .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009، الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني: المصدر
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  قطاع الزراعة
  

غ ة لتبل ساحة الكلي ة  الم ةقري واليالحيل م6,000  ح ا  دون م أراض2,500، منه كنية، و دون م أراض 100 س  دون
ات  ة وغاب ة 3,400 و،مفتوح م أراض زراعي ا، دون يل    3,000  منه ف المحاص ة بمختل ستغلة ومزروع م م  دون

  ).3انظر خريطة رقم  (.والمحاصيل الحقلية آالشعير والقمح، اللوزيات،  مثل أشجار الزيتون،الزراعية
  

  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية الحيلة: 3خريطة 

  
  

سير التر   هي مناسبة  و ، آم من الطرق  الزراعية     3أما بالنسبة للطرق الزراعية، فيوجد حوالي         واآلالترات وآت ا ل
ة اك   . الزراعي ة، فهن روة الحيواني ة الث سبة لتربي ا بالن والي أم ن األ% 10ح ر تم وم بتس يةةربيق ف  الماش  بمختل
ا ة  ، أنواعه ي القري ية ف داد الماش داني أع سح المي ائج الم رت نت د أظه ة  وق ي القري د ف ث يوج ن  100، حي رأس م
  . من األبقارارأس 80 و،ماعزال  من رأس100 ،األغنام

 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  

   .1997 عام المشاريع التي تأسست ةلجن هي ،الحيلةالمؤسسة الرئيسة في قرية 
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  التحتية والمصادر الطبيعيةالبنية 
  

سطينية     ة  وصول م قرية الحيلة    :االتصاالت • شبكة االتصاالت الفل سكنية   من ال  % 20 حوالي و،  ب  وحدات ال
 .ة بالشبكةوصولم

 
ة توفري ال  :المياه • اه   في قرية الحيل بكة مي الي  ،  ش د أه ى       ويعتم اه وعل ات المي ى شراء تنك ة عل ار   القري آب

اء سعته     قريةويوجد في ال.  األمطارجمع مياه  ر م ة      .3م 500بئ ي قري اه ف ة المي اني خدم ة   وتع من  الحيل
 .في فصل الصيفخاصة ثمن المياه ارتفاع و، قلة األمطار،  نظافة مياه اآلبارعدم

 
ام           وصلتم  : الكهرباء • ذ ع اء من شبكة الكهرب دة            و. 1992 القرية ب ي البل سكنية ف ع الوحدات ال ا جمي تقريب

 .شرآة آهرباء الجنوب من  الكهربائيد القرية بالتيار تزوييتم. ة بالكهرباءوصولم
 

ة    يوجد  :جمع النفايات الصلبة   • ي القري ة                ل نظام     ف شاريع الحيل ة م وم لجن صلبة، حيث تق ات ال ع النفاي جم
ات         يطا بجمع النفايات   - للتخطيط والتطوير  خدمات المشترك بالتعاون مع مجلس ال    ى مكب نفاي ، ونقلها إل

عن   في المكب   يتم التخلص من النفايات   و.  آم 15قرية حوالي   شترك يبعد عن ال   تابع لمجلس الخدمات الم   
 .هاودفنها طريق حرق

 
ر   و.  ال يوجد في قرية الحيلة شبكة صرف صحي       :الصرف الصحي  • ستخدم الحف جميع الوحدات السكنية ت

يل مجاري    حيث يوجد س   ،ها القرية هوهنالك مشكلة آبيرة تواج   . ةاالمتصاصية للتخلص من المياه العادم    
ة      يديؤ فيها، مما     وبالقرب من األراضي الزراعية    ،قريةيمر من وسط ال    ،  إلى تلوث المحاصيل الزراعي

 .وانتشار الروائح الكريهة واألمراض
 

دة رئيسة  آم طرق  2،  معبدة وبحالة سيئة   آم طرق رئيسة     3 حوالي   يوجد :خدمة المواصالت  • ،  غير معب
رق 1و م ط دة  آ ر معب ة غي ن أه .داخلي ي ال  وم اع المواصالت ف ه قط ي تواج شاآل الت ةم الم ة ،قري  قل

 . وعدم أهلية الطرق الرئيسة،خدمات التي توفرهاالمرآبات وال
  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

  .  دونمات10، والذي يقع على مساحة موقع السنداس العسكرييوجد إلى الغرب من القرية 

  

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
  

   .منهافيذ أي نلم تستطع تإال أنها ، أعدت لجنة المشاريع خطة تطويرية للقرية
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  للقريةحتياجات التطويرية اال وولوياتاأل 
  

ة                ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م       . تعاني قرية الحيلة من نقص آبي ين الجدول رق ات واالحتياجات     3ويب ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
  واالحتياجات التطويرية في قرية الحيلةاألولويات: 3جدول 
ة  القطاع  الرقم بحاج

  ماسة
ة   بحاجة بحاج

   ةمتوسط
ست  لي

  بحاجة
  مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ** آم 8    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم5     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
    *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
    *   بناء خزان مياه 4
  3 م1,000    *  شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
  آم1.5  *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
   *    عيادات صحية موجودة / ترميم مراآز/ تأهيلإعادة  2
   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
  لمرحلة الثانويةا    *  بناء مدارس جديدة 1

    *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   دونم1,000    *  استصالح أراض زراعية 1
 ابئر 15    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسات5   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    *  خدمات بيطرية 4
    *   أعالف وتبن للماشية 5
   *   تأهيل بيوت بالستيكية إعادة 6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

 . آم طرق زراعية3و،  آم طرق داخلية1،  آم طرق رئيسة5:  آم من الطرق 8** 
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