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 شكر وعرفان
 

ج (القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    دولي من أجل                  ) أري اون ال بانية للتع ة اإلس دير من الوآال شكر والتق بال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(التنمية 

  
دمات   الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال سطينيين ف سؤولين الفل ى الم ل إل شكر الجزي د بال دم المعه ا يتق آم

ان  شترآة، واللج ساعدة        الم ن م دموه م ا ق سطيني، لم صاء الفل زي لإلح از المرآ ة، والجه الس القروي  والمج
  . وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي         أريج  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العامين الماضيين من أجل إنجاز هذا العمل ال

    الفلسطينييهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

ل                      سكانية في محافظة الخلي جاءت  . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات، والتي تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات ال
ق األوضاع      ى توثي دف إل ي ته ل، والت ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه سلة الكتيب سل

ذ     المعيشية في    المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة، والذي تم من خالل تنفي
ار           "مشروع   امج ازاه ة         " دراسة التجمعات السكانية وتقييم االحتياجات التطويرية حسب برن د األبحاث التطبيقي ذه معه ذي ينف  –ال
دس  ج(الق با)أري ة اإلس ن الوآال ول م ة ، والمم ل التنمي ن أج دولي م اون ال باني )AECID(نية للتع ار االس امج ازاه ، وبرن

)AZAHAR.(  
  

ر                           ة للتخفيف من أث شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي يهدف المشروع إلى دراسة وتحلي
ار،            األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخل         امج أزاه ى برن يل، مع الترآيز بصفة خاصة عل

  .وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة
  

ة،   صادية، والبيئي ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل شروع أي ويهدف الم
تراتيجيات  . يفية والمهمشة في محافظة الخليل    والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الر       إضافة إلى ذلك، إعداد اس

ى                    ز عل وبرامج وأنشطة تنموية، للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآي
  .القطاع الزراعي

  
يل باللغتين العربية و االنجليزية على الموقع االلكتروني التالي        يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة الخل         

http://proxy.arij.org/vprofile/ .   
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  قرية عناب الكبيردليل 
  

   والخصائص الطبيعيةلجغرافي االموقع
  

شرق   يحدها.  مدينة الخليل غربجنوبم  آ22عد ُبقع على تو، محافظة الخليل، هي إحدى قرى    لكبيرقرية عناب ا   ة  من ال  أمخرب
  . )1  رقمطةيانظر خر( ةسومرقرية من الجنوب و ،ضين ا الرم عربقريةومن الغرب  ،ةالظاهريبلدة   ومن الشمال،القصب 

  
  عناب الكبيرقرية ع وحدود موق: 1خريطة 

  
  

ر    قعت ى    قرية عناب الكبي اع   عل وق سطح البحر        586ارتف ر ف غ   و ، مت دل  اليبل سنوي ل مع ة  في ال األمطار هطول  ال  م، مل 336 قري
ى  المعدل السنوي لدرجات الحرارة   يصل  و ة،    19  إل ة    درجة مئوي دل الرطوب سبية  ومع ة وحدة المعلومات ال    (. %59  الن _ جغرافي

    .)أريج
  

شاريع  ة م ر لجن اب الكبي ة عن دير قري س، ي ام ت تأس ون و، 2002ع ة أعضاءتتك ن ثالث ة م يس و،اللجن ر رئ ا مق د له ن  ويوج م
  :ا يلي م،لقرية ل اللجنةهاتقدمالخدمات التي 

 .خدمات إنسانية واجتماعية •
  .   الخطط والمشاريع في القريةإعداد  •
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   يةتاريخنبذة 
ة    إلى  الكبير  عناب  يعود تاريخ    ة والبيزنطي ى   و،  الفترتين الروماني ا   . العصر الوسيط   إل ان فيه سمة سنة   221آ عراف،  ( 1997 ن

ذي اشتهرت ب   ) عناب( و.)2004 ذ هبمعنى العنب ال دة     ، الجهات ه ه ى بل ود االسم ال ام  ويع ان أي دباغ،  (  الروم ينحدر    .)1991ال
ة عسيلة، الكاشر،        . منطقة الظاهرية وعرب الرماضينسكان عناب الكبير من   ا خرب ار تجمعات صغيرة منه آما وتم عناب الكب

   .  اقطيط، جريدة وواد أبو خروبة
  

   عناب الكبيرمن قرية صور

 
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ى جامع في           . يوجد في القرية مسجد، وهو مسجد عناب الكبير        وتحتوي القرية على أنقاض مدينة، آنيسة، جدران، برج محول إل
  ).2انظر خريطة رقم  ().1991الدباغ، (، أساسات، صهاريج، معاصر )قصر العنب(اضر مهجور، بناء معقود الوقت الح
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  المواقع الرئيسة في قرية عناب الكبير: 2خريطة 

  

  السكان
ام              ذي جرى ع سطيني ال سكان الفل ة   ، أن عدد سكان       2007بين تعداد ال ر   قري اب الكبي غ   عن نهم   335 بل سمة، م سمة   162 ن من  ن

سكان والمساآن     ( .وحدة 59الوحدات السكنية   عدد  و ، أسرة 50 بلغ عدد األسر  و. ناثمن اإل نسمة   173 و ،ذآورال  -التعداد العام لل
2007.(  

 
  الفئات العمرية والجنس

از الم             ذه الجه ذي نف ة في               أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ال ات العمري ع الفئ سطيني، أن توزي رآزي لإلحصاء الفل
ة       % 54.4 عاما،   15ضمن الفئة العمرية اقل من      % 39.4: ، آان آما يلي   2007قرية عناب الكبير لعام      ة العمري -15ضمن الفئ

اث في الق       .  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 6.1 عاما، و64 ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ا أظهرت البيان ة هي   آم  93.5ري
  . %48.3نسبة الذآور أي أن ، 100لكل

 
  

  العائالت
    .، وابو شرخ ابطيح، الوريدات، الهوارينوأبو ةالعجارم، المليحات: ، ومنهاعائالتعدد من اليوجد في قرية عناب الكبير 

  التعليم قطاع 
غ  ي بل ين ف ر عدد األمي اب الكبي ة عن ام قري نهم  (ا شخص46 ، حوالي2007ع ست% 15م ةي راءة والكتاب ع طيعون الق م م م أنه  ل

دارس ي م وا ف اث  ، )يدرس سبة اإلن د شكلت ن ين%70وق ن األمي اك  . م ان هن ين، آ سكان المتعلم وع ال ن مجم وا % 30 وم انه
ة     % 9اإلعدادية،  انهوا دراستهم   % 21،  دراستهم االبتدائية  تهم الثانوي وا دراس ا     % 5.3و ،انه تهم العلي وا دراس  جدول الانظر   (انه

  .)1 مرق
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  والحالة التعليمية ،حسب الجنس)  سنوات فأآثر10 (عناب الكبيرسكان : 1جدول 
يعرف القراءة  أمي  الجنس

دبلوم   ثانوي  إعدادي  ابتدائي والكتابة
دبلوم   بكالوريوس  متوسط

  المجموع  ةدآتوراماجستير  عالي

 116 - - - 3  3 11 21  44 20 14  ذآور
 117  -  -  - 6 -  10 28 26 15 32  إناث

 233 - - - 9  3 21 49 70 35 46  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  
ة       ،  "مدرسة عناب الكبير األساسية المختلطة    " وهي   ،مختلطةواحدة   ةرسمديوجد في القرية     ة   (وهي مدرسة حكومي وزارة التربي
   ).2انظر خريطة رقم . (والتعليم العالي

  
م 5 التي تبعد ة الظاهريإلى لسفرل ونيضطرفان الطالب لعدم وجود صفوف للمرحلة الثانوية في القرية،     نظرا  و ة ى أو إل ، آ   قري

   .إآمال دراستهم الثانوية، من اجل  عن القرية آم2.5 التي تبعد ، الرماضينعرب
  : منها،تعليم في القرية من عدة مشاآلويعاني قطاع ال

 . ثانوية في القريةمدرسةعدم وجود  •
 . بالطالب الموجودةاآتظاظ صفوف المدرسة •

  ةالصحقطاع 
ة مر             ادات عام  ،ةآز صحي  اتفتقر قرية عناب الكبير إلى الخدمات الصحية، حيث ال يوجد في القري ة    . ة أو عي ارة القري وم بزي ويق

ة واألخرى بعض أط  ين الفين ةب ة الطبي روا واإلغاث اء االن ة  . ب ي حال ر مرضى  يضطر الالطوارئوف اب الكبي ة عن ي قري ىف  إل
  : ما يلي ،قطاع الصحة في القريةالتي تواجه العقبات والمشاآل ومن . ةالظاهريبلدة  في  الموجودةالصحيةالمرافق إلى وصول ال

 .في القرية  صحيةعدم توفر عيادات •
  . لقرية في اون مقيمأطباءعدم وجود  •

  ةاالقتصادياألنشطة 
  . المختلفةمن سكان قرية عناب الكبير، يعملون في النشاطات الزراعية% 97أن الميداني، بين المسح 

  :وأهم القطاعات االقتصادية التي يعمل بها السكان، هي
 .من األيدي العاملة% 97  ويشكلقطاع الزراعة، •
 .من األيدي العاملة% 3 ويشكل موظفين،قطاع ال •
 

 توزيع النشاط االقتصادي في قرية عناب الكبير: 1شكل 

ة  الزراع
97%

قطاع الموظفين 
3%
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  .ال يوجد فيها محالت تجارية، أو بقاالتومؤسسات اقتصادية،  تفتقر إلى وجود  عناب الكبيرآما وانه من الجدير ذآره ان منطقة
      

  :هي على النحو التاليوقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا في القرية نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، 
  .صغار المزارعين -1
  . العاملون السابقون في إسرائيل -2
  .  صغار التجار-2
  
  

  القوى العاملة 
  

ام           اك     2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن ع انوا     شخصا  53، أن هن صاديا    آ شيطين اقت نهم    (ن انوا  % 43.4م آ
رغين    % 38.3وطالب،  من ال % 47منهم   (دياطين اقتصا ي شخصا غير نش   180ان  و. )يعملون ال من المتف زل  ألعم انظر  ().  المن

  ).   2الجدول رقم 
  
 2007-حسب الجنس، والعالقة بقوى العمل )  سنوات فأآثر 10( سكان عناب الكبير : 2جدول 

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )له العمل

عاطل عن العمل 
لم يسبق له (

  )العمل
المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى
 المجموع

 116 70  6 2 11  4 47 46  26 1 19  ذآور
 117 110 - - 8 65 37 7 3 - 4  إناث

  233 180 6 2 19 69 84 53 29 1 23  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -التعداد العام للسكان والمساآن. 2009هاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، الج: المصدر

  

  قطاع الزراعة
ر حوالي  اب الكبي ساحة عن غ م ا 7,500تبل م، منه كنية،  200 دون م أراض س م أراض زراع5,000دون م 2,300 وة،ي دون  دون

سبب        وهناك الكثير من األراضي الزراعية في     .مراع وغابات  ستغلة ب ة مصادر      األمطار شح    القرية غير م اه، و  ، وقل ضعف  المي
  ).3انظر خريطة رقم (.  دونم بحاجه إلى استصالح200قتصادية من زراعة األراضي، باإلضافة إلى وجود حوالي االجدوى ال
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري، في قرية عناب الكبير: 3خريطة 

  
  

  ).الشعير، الحمص، والكرسنة ( والعلفيةواهم المحاصيل المزروعة في القرية هي المحاصيل الحقلية
  

ة حوالي      حيث  . جميع العائالت تقوم بتربية الثروة الحيوانية     ف. سكان القرية أيضا على تربية الثروة الحيوانية       يعتمد يوجد في القري
  . الماعز رأس من 1500ن، وأ رأس من الض3000

  
 اال أنها   لسير الدواب،   فقط مناسبة، ورغم أن هذه الطرق       آم من الطرق الزراعية    6هناك حوالي   وفيما يتعلق بالطرق الزراعية، ف    

  .غير آافيةأيضا 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات  
  .2002 والتي تأسست عام الجهة الوحيدة في القرية، والتي تقوم بتقديم الخدمات للمواطنين، هي لجنة المشاريع في القرية،

  والمصادر الطبيعية  البنية التحتية
 .موصولة بالشبكةمن الوحدات السكنية % 20بشبكة االتصاالت، وتقريبا  موصولة عناب الكبير :االتصاالت •
 
ة  مصدرما هتنكات المياه بار الجمع وآتعتبر وبشبكة المياه،  موصولةعناب الكبير غير    :المياه • ر   .ا المياه في القري وأآث

  .تلوث المياهو ،نقص المياهعدم وجود شبكة مياه،  مجال هيال  هذاالمشاآل التي تواجه القريه في
  

 . نقص المولدات الكهربائية من أيضاتعاني القرية و،  بشبكة الكهرباءموصولةعناب الكبير غير  :الكهرباء •
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  . ةمتصاصية للتخلص من المياه العادمتستخدم الحفر االال يوجد قي القرية شبكة صرف صحي، و :الصرف الصحي •
 

ات    ويتخلص السكان من   ،  يات الصلبة االنفنظام جمع    عناب الكبير يوجد في   ال   :جمع النفايات الصلبة   • ق     النفاي عن طري
 .حرقها

 
ة المواصالت • ائل المواصالت:خدم ة  وس ة العام ي القري رف ة  غي ي قانوني ضح وف ات ي ذه المرآب وفر ه دم ت ر طال ع

م    العمومية، ويعتبر عدم توفر المرآبات والسيارات    . خاصة مرآبات   استخدام أو   ،األقدام المشي على    المواطنون إلى   أه
 م آ13 من الطرق المعبدة وبحالة جيدة،م  آ3يوجد أما فيما يتعلق بالطرق، ف    . العوائق أمام قطاع المواصالت في القرية     

  . زراعيةطرقم  آ6و ،طرق فرعيةم  آ3، طرق رئيسةم  آ4 ،طرق معبدة وبحالة سيئة

  اإلسرائيليثر إجراءات االحتالل أ
وفي معظم األحيان،   ). معال اوماريم (مستوطنة تينا   و ،مستوطنة اشكيلوت هما  ،  تان إسرائيلي ناتمستوطنقرية عناب الكبير    يحيط ب 
  . حواجز عسكرية إسرائيلية طيارة على مدخل القريةيقام

  
ة  هما  : من جهتين  القريةبيحيط   فانه    العنصري، لفصلفيما يتعلق بجدار ا   و  ة   و ،الجهة الغربي ة،   الجه د   الجنوبي دأ   وق اء  بالعمل   ب بن
ام     القريةحول  جدار  ال اطون        الجدار يتكون   و. 2006 في ع ة وب وم الجدار     ، و  من أسالك الكتروني ى   يق ساحة   عل م من     100م  دون

  .لية بهدم مسكن في القريةانتفاضة األقصى قامت السلطات اإلسرائيبداية  ومنذ .أراضي القرية المصادرة

   المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
  . )3 انظر الجدول رقم(. القرية في  قامت لجنة المشاريع في القرية بتنفيذ مشروعين،في السنوات الثالث األخيرة

  
   في قرية عناب الكبير المنفذة،المشاريع: 3جدول 
  ولممال  النوع اسم المشروع الرقم

  والبلديةبكدار  بنية تحتية  )2006سنة (المدرسة تعبيد شارع   1
 - آهرباء شبكة الكهرباءب  القريةمشروع تزويد 2

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  
  



                  محافظة الخليل                                                                                     دراسة التجمعات السكانية                                   

 11

   قريةل التطويرية لحتياجاتاالولويات واأل
  .ةلقريل التطويرية األولويات واالحتياجات ،4  رقمويبين الجدول. يةوالخدمات من نقص آبير في البنية التحتيةالقرية تعاني 

  
 قرية عناب الكبيراألولويات واالحتياجات التطويرية في : 4جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

  آم7    *   أو تعبيد طرق،شق 1
     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   *     ن مياهبناء خزا  4
  *      شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
     *  ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية 
      * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *     تأهيل المراآز والعيادات الصحية الموجودة  إعادة  2
  *     ةالموجودشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
  للمرحلة الثانوية    *  بناء مدارس جديدة 1
  *     تأهيل مدارس قديمةإعادة  2
     *   للمدارسشراء تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
    دونم200    *  استصالح أراض زراعية 1
 ا بئر30    * بار جمع مياهآ إنشاء 2
 ا برآس30    *  بناء برآسات للمواشي 3
     * خدمات بيطرية  4
     *  أعالف وتبن للماشية 5
  *     تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

  . طرق زراعيةآم 3، وم طرق داخليةآ 2.5م طرق رئيسة، آ 1.5* 
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  :المراجع
  

سط    1996عراف، شكري،    - ى واستعماالت أراض  (ينية  ، القرية العربية الفل ة )مبن ة ، الطبع ى العمق،     الثالث شر إل ، دار ن
 . معليا، فلسطين

 .  فلسطين-بيت لحم. ، قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية2009 -2006، )أريج( القدس -معهد األبحاث التطبيقية -


