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  شكر وعرفان
  

دولي        بالشكر) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية     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

ة،   الس القروي ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ والجه
  . 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

داد      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 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(ي من أجل التنمية اإلسبانية للتعاون الدول

  
ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                            ع الترآي ل، م ي محافظة الخلي ستقرة ف ر الم ة غي صادية واالجتماعي سياسية واالقت ر األوضاع ال للتخفيف من أث

  .فة خاصة على برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةبص
  

صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت
ل   والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في            ى    . 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 العرب           ل ب ي محافظة الخلي ع     يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية ف ى الموق ة عل ة و االنجليزي ي

   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  دليل قرية زيف
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

ع          قرية زيف  ى  ، هي إحدى قرى منطقة يطا في محافظة الخليل، وتق وب   ال إل ى       ي من  شرقال جن ل، وعل ة الخلي  مدين
ب،       يحدها من   .  آم منها  7 بعد ة البوي شرق قري ة،          وال ة أم زيتون شمال قري دوير  مرج من الغرب     ومن ال ، ومن   ا ال

  ).1أنظر خريطة رقم . (الجنوب قرية الدوير
  

  ة زيفموقع وحدود قري: 1خريطة 

  
  

 فوق سطح البحر، ويبلغ المعدل السنوي لألمطار   مترا 830تقع قرية زيف إلى الشرق من بلدة يطا، وعلى ارتفاع           
سبية           16 ملم، ويصل معدل درجات الحرارة السنوي إلى         369فيها حوالي    ة الن دل الرطوب غ مع  درجة مئوية، ويبل

  ). أريج-وحدة المعلومات الجغرافية ( .%61حوالي 
  
روي،    ،  1998منذ العام   م بإدارة القرية    يقو م   مجلس ق ه ت سطينية، يتكون من                تعيين ة الفل سلطة الوطني ل ال  7من قب

  :من مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يليو). 2انظر خريطة رقم  (.أعضاء
  
  .التنمية وإصدار تراخيص البناء، التخطيط، خدمات اإلدارة -1
  .سانية تقديم المساعدات اإلن-2
  .الصرف الصحيوآهرباء، جمع النفايات الصلبة، شق وتعبيد الشوارع، و خدمات البنية التحتية من مياه -3



        محافظة الخليل                        دراسة التجمعات السكانية                                                                                   
 

 4

  نبذة تاريخية
ى           " زيف"اسم القرية   أما   العهد الكنعاني،    إلىيعود تاريخ قرية زيف      ة بمعن ة آنعاني ذئاب "فهو مشتق من آلم ، "ال

ى       . الذئاب، لذلك سميت القرية بهذا االسم     حيث آانت المنطقة عبارة عن غابات مليئة ب        ة إل ويعود أصل سكان القري
  . طويلالسكان الذين عاشوا في المنطقة منذ زمن

  
  قرية زيف منةصور

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
ة    .هو مسجد خالد بن الوليدويوجد في قرية زيف مسجد واحد،   اآن األثري سبة لالم ة،  أما بالن ي القري د ف  ف ا  يوج  فيه

  ).2انظر خريطة رقم (.  وخربة اسطنبول،تل زيف هماوموقعان أثريان، 
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  المواقع الرئيسة في قرية زيف: 2خريطة 

  

  

  السكان 
ام           نتائج  بناء على    ذي جرى ع ام                1997التعداد العام للسكان والمساآن ال ة زيف ع دد سكان قري دير ع م تق د ت ، فق

قرية حريز، ومن مجمل   تقطن  نسمة 1,049ية زيف، وقرتقطن  نسمة 848 منهم  نسمة،1,897، بحوالي  2007
  ).1انظر الجدول رقم ( نسمة من اإلناث 951 نسمة من الذآور، و946 آان هناك ،السكان

      
  2007 -التوزيع السكاني في قرية زيف حسب التجمع ونوع الجنس: 1جدول 

 التجمع ذآر أنثى المجموع
 زيف    425 423 848

  زحري 521 528 1,049

  المجموع 946 951 1,897
  

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

ل من      % 45: ، آان آما يلي2007العمرية في قرية زيف لعام      ة أق ة العمري ا،  15ضمن الفئ ضمن  % 52.9 عام
ذآور  آما أظهرت البيانات أن نس.  عاما فما فوق65ضمن الفئة العمرية % 2.1 عاما، و  64-15ة  الفئة العمري  بة ال

  .%49.9، ونسبة اإلناث %50.1أي أن نسبة الذآور ، 100 : 100.5: لإلناث في المنطقة هي
  

  العائالت
  . قرعيش حوشية، وعرام، جبرين، أبو رجب،شتات، أبو : يتألف سكان قرية زيف من عدد من العائالت، منها
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  قطاع التعليم
ام                ة زيف ع دى سكان قري ة ل اث      ،%12.7، حوالي    2007بلغت نسبة األمي سبة اإلن د شكلت ن وهي  % 76.7 وق

ين       %23.3تعتبر نسبة عالية مقارنة بنسبة الذآور التي بلغت          سكان المتعلم اك      ، ومن مجموع ال ان هن % 17.7، آ
ة،      وا در  % 32يستطيعون القراءة والكتاب ة،     انه تهم االبتدائي ة،       % 21.5اس تهم اإلعدادي وا دراس وا  % 16.1انه انه

 يبين المستوى التعليمي في قرية زيف، حسب الجنس، والتحصيل العلمي           ،2الجدول رقم   . دراستهم الثانوية والعليا  
  . 2007لعام 

  
 2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان قرية زيف : 2جدول رقم 

مجموعال ةدآتورا  وم  ماجستير  دبل
راءة    ابتدائي إعدادي  ثانوي دبلوم متوسط بكالوريوس عالي رف الق يع

 الجنس أمي  والكتابة

 ذآر 17 52 87 73 40 5 16 1 - - 291
 أنثى 56 50 97 51 24 1 6 - - - 285
 المجموع 73 102 184 124 64 6 22 1 - - 576

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

ام         ة زيف مدرسة واحدة                2007حسب المسح الميداني الذي جرى ع ي قري دارس ف غ عدد الم ة  ، بل ، وهي    حكومي
  .مدرسة زيف االبتدائية المختلطة

  
الي       ي    ، أن ع 2006/2007آما أظهرت بيانات وزارة التربية والتعليم الع غ    دد الصفوف الدراسية ف ة زيف بل قري

  . معلما ومعلمة18 طالبا وطالبة، وعدد المعلمين 442 صفا، وعدد الطالب 15
  

دارس  وتعاني قرية زيف من عدم وجود  ة و للمراحل اإل  م ا يضطر الطالب     العدادي ة، مم ى  ثانوي ة   التوجه إل  قري
والي    آم   5 و ، آم 2 ان عن القرية   تبعد انتل تعليمهم، وال  إلآمال  أو بلدة يطا   ،رقعة ى الت ة زيف من        تو .عل اني قري ع

  .عدم وجود تمويل لتطوير المدارس في القرية
 

  قطاع الصحة
ال حيث   تابع للقطاع الحكومي،     ، مرآز أمومة وطفولة واحد     وجود باستثناءالصحية،   المرافق   تفتقر قرية زيف إلى   

يدليات   ة أو ص ادات طبي ة عي ة أي ي القري وفر ف وارئ  و. يت ة الط ي حال ه المرضى ف ى يتوج صحية إل ق ال المراف
  . يطاالموجودة في بلدة 

  :  مشاآل آثيرة، منها منيعاني القطاع الصحي في قرية زيف
  . مراآز صحيةعدم وجود -1
 . مختبرات أشعة ومختبرات طبيةعدم وجود -2
 .اتعدم وجود صيدلي -3
 .عدم وجود سيارات إسعاف -4
  

  األنشطة االقتصادية
من القوى العاملة، % 55قطاع الزراعة، حيث يستوعب عدة قطاعات، أهمها قرية زيف على في اد قتصااليعتمد 

  ).1 شكل رقمالأنظر ( .القوى العاملةمن  %40 والذي يستوعب ،وسوق العمل اإلسرائيلي
  

  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية زيف، ما يلي
 .من األيدي العاملة% 55قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 40سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل  •
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 توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية زيف: 1شكل

سوق العمل  
اإلسرائيلي ، %40

الوظائف  
الحكومية  

والخاصة ، %5

الزراعة 
55% 

  
  

  . بقاالت4ثناء وجود تفتقر قرية زيف للمؤسسات الصناعية واالقتصادية، باست
  

وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا ، %25فإن معدل البطالة في قرية زيف بلغ وحسب المسح الميداني 
  :في قرية زيف نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي

  .إسرائيل السابقون في العاملون -1
   . المزارعين صغار-2
  . أفراد فأآثر6 كون منسر تت المعيلون أل-3
  .التجار صغار -4
  

  القوى العاملة 
، ةملاالعالقوى هم ضمن فئة   شخصا576، أن هناك 2007عام لأظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن 

% 90.8، ومن النشيطين اقتصاديا هناك )يعملون% 70منهم  (نشيطين اقتصاديا%) 28.3( شخصا 163منهم 
من % 53.5منهم  (غير نشيطين اقتصاديا%) 71.7( شخصا 413وآان هناك . من اإلناث% 9.2من الذآور، و

  ).3انظر الجدول رقم . ()من المتفرغين ألعمال المنزل% 34.4الطالب، 
  

   2007 - العملحسب الجنس والعالقة بقوى)  سنوات فأآثر 10( زيفقرية سكان : 3جدول 
 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

 291 143 7 3 15 3 115 148 39 1 108  ذآور
 285 270 2 1 22 139 106 15 9 - 6  إناث

 576 413 9 4 37 142 221 163 48 1 114  المجموع
          .، النتائج النهائية2007 - التعداد العام للسكان والمساآن،2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  قطاع الزراعة
  

 أراض زراعية نم دو5,000 دونم أراض سكنية، و200 دونم، منها 10,000 الكلية لقرية زيف مساحةالتبلغ 
الجدوى ضعف  دونم غير مستغلة بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية، عدم توفر رأس المال، شح المياه و500منها (

  ).3انظر خريطة رقم  (.، وباقي المساحة هي أراض مفتوحة وغابات) من الزراعةاالقتصادية
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  راستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية دوي: 3خريطة 

  
  

ى                      ع وعل ار الجم اه آب ى مي ة عل د الزراعة المروي تعتمد الزراعة في القرية على مياه األمطار بشكل رئيس، وتعتم
  .شبكة المياه

  
  .وتعتبر الخضروات، وأشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية، هي المحاصيل الرئيسة التي تزرع في القرية

 لسير التراآتورات واآلالت مناسبةوهي ،  آم8الي ، فيوجد حو في القريةلطرق الزراعيةا من حيثأما 
  . الزراعية، إال أنها غير آافية

  
 بأنواعها المختلفة،اشية تربية المتقوم ب في قرية زيف األسرمن % 40حوالي  بالنسبة للثروة الحيوانية، فان أما

  . اررؤوس من األبق 5 رأسا من الماعز، و60، األغنام من رأس 700يوجد في القرية حيث 
  

 واإلجراءات ،مصادر المياه األمطار، وقلة ومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع الزراعة في قرية زيف، شح
  .أراضيهمفي الوصول إلى اإلسرائيلية التي تفرض قيودا على حرآة المزارعين 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
  .1998المجلس القروي، والذي تأسس عام هي المؤسسة الرئيسة في قرية زيف 
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
  

 .ليها خط هاتف الوحدات السكنيةمن % 3 تقريبا واالتصاالت، بشبكة موصولة قرية زيف :االتصاالت •
 
سكنية  من  % 75، وتقريبا 1998 بشبكة المياه في عام زيف قرية  وصلتم   :المياه •  موصولة  الوحدات ال

ابيع ، وتعتبر آبار الجمع      بالمياه  بتزويد القرية   بلدية يطا  وتقوم. الشبكةب شبكة         والين ة ل  هي المصادر البديل
اه،  واقيس المي ة وأم الف ام، أم زيتون و الهم ابيع، هي أب ة ين ة ثالث ي القري د ف ابيع  و،حيث يوج ذه الين ال ه

ة           . تستخدم في الزراعة    ي قري اه ف ة المي اني خدم ي فصل           زيف تع ة ف ى القري اه إل  من عدم وصول المي
 .الصيف

 
ا   ، و 1988عام   القرية بشبكة الكهرباء     وصلتم   :كهرباءال • ة          % 80تقريب ي القري سكنية ف من الوحدات ال

تم شراؤها من             .  بالكهرباء موصولة ي ي واطنين الت يقوم المجلس القروي بتنظيم توزيع الكهرباء على الم
 .شرآة آهرباء الجنوب

 
فايات الصلبة في القرية، حيث تجمع النفايات بإدارة نظام جمع الن تقوم بلدية يطا :الصلبة جمع النفايات •

 آم عن القرية، ويتم التخلص من النفايات الصلبة في 6وتنقل إلى مكب الديرات الذي يبعد حوالي 
 .المكب عن طريق حرقها ودفنها

 
ر        ، و  ال يوجد في قرية زيف شبكة صرف صحي        :الصرف الصحي  • ستخدم الحف سكنية ت جميع الوحدات ال

 .ةلص من المياه العادماالمتصاصية للتخ
   

سكان   يقوم   :خدمة المواصالت  • افي     بالوصول   ال ق االلتف ى الطري دام،        إل ى األق شيا عل م استخدام     م ومن ث
ة     . يطاالتابعة لبلدة    ةسيارات العمومي ال ي القري ة        3 حوالي    ويوجد ف م طرق داخلي دة    آ ر معب م   8و،  غي  آ

 :  في القريةومن العقبات التي تواجه قطاع المواصالت. زراعيةطرق 
  . على الطرقنقاط التفتيش والحواجز اإلسرائيليةوجود   -1          

 . المرآبات العمومية التابعة للقرية عددقلة -2
 .عدم أهلية الطرق -3

  

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

ي    ستوطنة بن شرقية م ة ال ن الجه ة م يط بالقري ر ال  حيح سكري، ويم ف الع سكر زي شمال مع ن ال ر، وم ق يف طري
ة (من وسط القرية، آما تتأثر القرية بالحواجز العسكرية اإلسرائيلية الدائمة والطيارة            ) 60خط  (االلتفافي   ، )المتنقل

م  سكري دائ اجز ع د ح ث يوج ة،حي ي  بواب اجز تراب ة وح الل  .حديدي رائيلي خ تالل اإلس وات االح ت ق د قام  ولق
ب، و  شجرة ع  300 شجرة زيتون،    500انتفاضة األقصى، باقتالع     دمير      100ن ى ت ات، باإلضافة إل  شجرة جوزي

ة     10 ا قامت بمصادرة حوالي     . دونمات مزروعة بالمحاصيل الحقلي دم      100 آم ة، وه م من أراضي القري  7 دون
  .منازل في القرية

  

  المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية 
  

  .المقدم من الدول المانحة وذلك بسبب نقص التمويل ،، لم ينفذ مجلس قروي زيف أية مشاريع2004منذ عام 
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   التطويرية للقريةحتياجات الولويات وااأل
  

ة              زيف تعاني قرية    ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م       .  من نقص آبي ين الجدول رق ات واالحتياجات     4ويب ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية زيف: 4جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  متوسطة
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 ** آم 11.2    *   أو تعبيد طرق،شق 1
   *     ترآيب شبكة مياه جديدة 2
    *    ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
  3م 500    * بناء خزان مياه 4
  آم 0.5  *    شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
   *    ترآيب شبكة صرف صحي 6

 االحتياجات الصحية
     * عيادات صحية جديدة /بناء مراآز 1
ادة  2 لإع ز/ تأهي رميم مراآ حية / ت ادات ص عي

  موجودة  
   *  

   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3
 االحتياجات التعليمية

  االبتدائيةلمرحلة ا    *  بناء مدارس جديدة 1
  لمرحلة االبتدائيةا  *   تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
     *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  ا دونم150    *  استصالح أراض زراعية 1
  ابئر 25    *  آبار جمع مياهإنشاء 2
  برآسات10  *    برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
     * خدمات بيطرية 4
     *   وتبن للماشيةأعالف 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
     *  ةبذور فلح 7
     *   ومواد زراعيةنباتات 8

  . آم طرق زراعية3 و،خليةآم طرق دا 5 ،  آم طرق رئيسة3.2:  آم طرق11.2** 
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