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  شكر وعرفان
  

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

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

دموه       الخدمات المشترآة، واللجان والمجالس القروية،  ا ق سطيني، لم از المرآزي لإلحصاء الفل  والجه
  . من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا             أريج امين الماضيين 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
  

ي محافظة ه سكانية ف ات ال املة عن التجمع ى معلومات ش وي عل ي تحت ات، والت سلة آتيب ن سل و جزء م ب ه ذا الكتّي
ي تهدف                        . الخليل ل، والت ي محافظة الخلي سكانية ف ع التجمعات ال املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

داد الخطط الت        سكان        إلى توثيق األوضاع المعيشية في المحافظة، وإع شي ل ستوى المعي ي تحسين الم ساعدة ف ة للم نموي
ذ مشروع           امج                "المنطقة، والذي تم من خالل تنفي ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ات ال دراسة التجمع

دولي من أجل                 )أريج( القدس   –الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية    " ازاهار اون ال بانية للتع ة اإلس ، والممول من الوآال
  ).AZAHAR(، وبرنامج ازاهار االسباني )AECID(التنمية 

  
ة للتخفيف                   شطة الالزم رامج واألن صادية، والب يهدف المشروع إلى دراسة وتحليل وتوثيق األوضاع االجتماعية واالقت

ى  من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في محافظة الخليل، مع الترآيز بصفة خاصة ع   ل
  .برنامج أزاهار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة

  
صادية،                         ة، واالقت شرية، واالجتماعي ة، والب وارد الطبيعي رة الم ق وف ل وتوثي ى دراسة وتحلي ضا إل ويهدف المشروع أي

ك،    . خليلوالبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمية المناطق الريفية والمهمشة في محافظة ال            إضافة إلى ذل
سيئة                          صادية ال ة واالقت سياسية واالجتماعي ر األوضاع ال ة، للتخفيف من أث شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب إعداد اس

  .وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  

ة و االن    اللغتين العربي ل ب ة الخلي ي محافظ سكانية ف ات ال ة التجمع ع أدل ى جمي ن االطالع عل ع يمك ى الموق ة عل جليزي
   . /http://proxy.arij.org/vprofileااللكتروني التالي 
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  9.................................................................................................................إجراءات االحتالل اإلسرائيليأثر 

  9............................................................................................................ المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية

  10.....................................................................................................األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية

  11............................................................................................................................................:المراجع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



                          محافظة الخليل                                                سكانية                                                 دراسة التجمعات ال
 

 3

  الهجرةدليل قرية 
  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
 . آم منها6، وتقع إلى الجنوب من مدينة الخليل، وعلى بعد  في محافظة الخليل هي إحدى قرى بلدة دوراالهجرة،رية ق

  ). 1 خريطة رقمانظر (يحدها من الشرق مدينة الخليل، من الشمال والغرب بلدة دورا، ومن الجنوب قرية حدب الفوار
  

  الهجرةموقع وحدود قرية : 1خريطة 

  
  

اع           الهجرةتقع قرية    ى ارتف ر  777 على منطقة جبلية غرب الخليل، وعل سنوي             امت دل ال غ المع وق سطح البحر، ويبل  ف
د      16 ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى         436لألمطار فيها حوالي     ة، ومع غ    ل درجة مئوي سبية يبل ة الن  الرطوب

  .) أريج–الجغرافيةوحدة المعلومات % (61حوالي 
  

ام        إدارة القرية   يقوم ب  شكلت ع شاريع ت ر رسمي ثابت          . أعضاء  5تتكون من      ،2004لجنة م ة مق  من  و . ال يوجد للجن
   :ها ما يلي بتقديمالهجرةتقوم لجنة مشاريع قرية الخدمات التي 

  .تعبيد وصيانة الشوارعوجمع النفايات الصلبة،  وتوفير خدمات البنية التحتية، من آهرباء -1
  . إلنسانيةتوفير الخدمات االجتماعية وا -2
  .المساجد والمدارسآإعادة تأهيل آثير من المؤسسات و ء توفير خدمات أخرى، مثل بنا-3
  

  نبذة تاريخية
ود   الهجرةسم او إلى ما قبل االنتداب البريطاني أي إلى العهد العثماني،   الهجرةيعود تاريخ قرية     دا، ويع  هو اسم قديم ج

  .المحيطة بالقرية القرى الفلسطينية  سكانأصل سكان القرية من
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الهجرةقرية   منصور  

  

  األماآن الدينية واألثرية

  )2  رقمانظر خريطة.(ومسجد الفاروق ،الهجرةمسجد :  هما، مسجدانالهجرةيوجد في قرية 

   .ة في القرية موقع أثريةال يوجد أي، فانه  أما بالنسبة لألماآن األثرية
  

  الهجرةئيسة في قرية المواقع الر: 2خريطة 
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  السكان
ساآن              سكان والم ام لل داد الع ائج التع ذي   بناء على نت در  1997 امجرى ع   ال ة  عدد سكان    ، يق ام       قري ، 2007الهجرة ع

  .ناثمن اإل 361ور، وذآمن ال 363منهم ، نسمة 724بحوالي 
  

  العائالت
  .ن ودودي،أبو مقدم:  منها،عدد من العائالت من الهجرةيتألف سكان قرية 

  قطاع التعليم
ة             2007  لعام خالل التعداد العام للسكان والمساآن     ان قري سطيني ف  الهجرة ، واستنادا إلى جهاز اإلحصاء المرآزي الفل

م  ا ت زءاعتباره دة دورا، اج ن بل ه  م إنوعلي ات ف يم الخاصة ب بيان ة التعل رةقري وفرةالهج ر مت ستقلة غي صورة م ،  ب
   .، خرسا والطبقةالهجرة، ةدورا، رفادفي مية  يبين الحالة التعلي،1والجدول رقم 

  
  2007 -حسب الجنس والحالة التعليمية)  سنوات فأآثر10(سكان دورا : 1جدول 

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

رف  يع
راءة  الق
 والكتابة 

 الجنس أمي

 ذآر 295 1,072 2,196 2,975 1,627 510 981 19 126 51 9,852
 أنثى 784 1,125 1,928 2,770 1,621 457 933 12 30 2 9,662

 المجموع 1,079 2,197 4,124 5,745 3,248 967 1,914 31 156 53 19,514
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : المصدر

  .، الهجرة، خرسا والطبقةةيشمل الجدول بيانات دورا، رفاد
  

دارس         ونيضطر  فان الطالب لذلك  ة مدارس،    أي في قرية الهجرة  ال يوجد   ومن الجدير بالذآر فانه      ى الم ذهاب إل ى ال  إل
ي  ودة ف دة الموج د دورابل ي تبع م4، والت ة آ ى أو ،  عن القري وارإل ضا حدب الف د أي ي تبع م 1، والت ي ل آ يمهمتلق  تعل

  :ومن أهم المشاآل التي تواجه قطاع التعليم في قرية الهجرة .المدرسي
 .في القرية مدارسأية عدم وجود  -
 .ارتفاع تكاليف السفر للدراسة في القرى والبلدات المجاورة -

  

  قطاع الصحة
 ةيوجد فيها أيال رية تعاني قرية الهجرة من نقص حاد في الخدمات الصحية، حيث أظهرت نتائج المسح الميداني أن الق              

  . خاصةعيادة طب أسنانات، ما عدا  أو عيادةآز صحيامر
سافة     4وفي حالة الطوارئ يضطر المرضى إلى السفر مسافة          سفر م دة دورا، أو ال ى بل م للوصول   1 آم للوصول إل  آ

  .إلى حدب الفوار لتلقي العالج الالزم
  

  األنشطة االقتصادية
ة        ي قري ذا القطاع          الهجرة يعتمد االقتصاد ف ستوعب ه ى قطاع الزراعة، حيث ي ة   % 87عل وى العامل انظر  . (من الق

   ).1الشكل رقم 
  

  :وقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الهجرة، ما يلي
 . من األيدي العاملة%87 قطاع الزراعة ويشكل  •
 .دي العاملةمن األي% 10الموظفين، ويشكل قطاع  •
 .. من األيدي العاملة%2 سوق العمل اإلسرائيلي ويشكل •
 . من األيدي العاملة%1، ويشكل قطاع التجارة  •
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  .توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية الهجرة: 1شكل 

الزراعة، %87

الوظائف الحكومية 
والخاصة 

10%

سوق العمل 
اإلسرائيلي، %2

التجارة، %1

  
  

  .ن لبيع المواد الغذائية واللوازم المنزلية األخرىابقالتفي القرة يوجد 
  
ر           %10 تبلغ   ح الميداني في قرية الهجرة أن نسبة البطالة في القرية         أظهر المس و ة األآث ات االجتماعي ين أن الفئ ، وقد تب

  : ، هي على النحو التالياالقصىانتفاضة  خالل اإلسرائيلية نتيجة اإلجراءات الهجرةتضررا في قرية 
  .صغار المزارعين -1
   .السابقون في إسرائيلالعاملون  -2 
  . أفراد فأآثر6 سر تتكون منن أل المعيلو-3 
  

  القوى العاملة 
ة      2007لتعداد العام للسكان والمساآن     آما ذآر سابقا فان ا     ر قري ذلك       ا جزء  الهجرة ، اعتب دة دورا، ل ان    من بل ات   ف بيان

ة   وى العامل ي الق ة ف وفرةالهجرة قري ر مت ستقلة  غي صورة م م و،  ب ي  ،2الجدول رق ة ف وى العامل ة الق ين حال دورا،  يب
  .، خريسة والطبقةالهجرة، رفادة

  
 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10(دورا سكان : 2جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
ن   ل ع عاط

ل بق ( العم س
 )له العمل

 عاطل عن العمل   
ه  ( سبق ل م ي ل

  )العمل
رغ   المجموع ب متف طال

 للدراسة

رغ  متف
ال أل عم

  المنزل

ن  اجز ع ع
 العمل

ل وال  ال يعم
ن   ث ع يبح

 عمل
  المجموع أخرى

 المجموع

 9,852 4,771 177 103 573 12 3,906 5,081 361 327 4,393  ذآور
 9,662 8,388 73 24 485 3,863 3,943 1,274 181 45 1,048  إناث

 19,514 13,159 250 127 1,058 3,875 7,875 6,355 542 372 5,441  المجموع
  .، النتائج النهائية2007-التعداد العام للسكان والمساآن . 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، : صدرالم

  .، الهجرة، خرسا والطبقةرفادةيشمل الجدول بيانات دورا، 
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  قطاع الزراعة
كنية،     ا دونم  70، منها   ا دونم 1,320 الهجرةتبلغ المساحة الكلية لقرية      ا  1,080 أراض س ة للزراعة،     أرا دونم ض قابل

  ).3، وخريطة رقم 3انظر الجدول رقم (. مفتوحةوأراض  غابات ومراع ا دونم180و
  

  )المساحة بالدونم (الهجرةاستعماالت األراضي في قرية : 3جدول 
 المراعي  المساحة الصالحة للزراعة

واالراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 مزروعة غير مزروعة الحرجية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 180 18 1,062 70 1,320 
  .MOA(- 2006(وزارة الزراعة الفلسطينية : المصدر

  
  الهجرةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية : 3خريطة 

  
  

م  دول رق ين،4ج ساحة و  يب ضرواتأنواعم ة  لخ ي قري شوفة ف ة المك ة والمروي ة البعلي رة المختلف ر ، وتعتالهج ب
  . دونم، أهمها القرع، البندورة والفقوس64، وتبلغ مساحتها مرية البعلية أآثر األنواع زراعةالخضروات الث

   
   )المساحة بالدونم (الهجرةمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة في قرية : 4جدول 

بصالاأل خضروات أخرى المجموع روات الورقيةالخض البقوليات الخضراء   الخضروات الثمرية 

مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
231.5 75 78 8 67 0 9 3 57.5 0  20 64 

  
، النعناع والميرمية، ومجموع المساحة ، وهي الزعترالهجرةتزرع في قرية هنالك ثالثة أنواع من النباتات الطبية 

 .ات دونم3المزروعة بهذه األنواع 
  

ت مزروعة بأشجار أخرى ، إضافة إلى مساحا مزروعة بأشجار الزيتونا دونم271بالنسبة لألشجار المثمرة، فهناك 
  ).5  رقمجدولالأنظر . (، العنب والتيناللوز: مثل
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  )المساحة بالدونم (الهجرةمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية : 5جدول 
 المجموع

 
أخرىفواآه   الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات 

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

0 478 0 131 0 43 0 8 0 25 0 0 0 271 
 
 

ان ، الهجرة  في قرية     والعلفية وبالنسبة للمحاصيل الحقلية   ة، ت     ف ساحة المحاصيل الحقلي الحبو  معظم م ب خاصة  زرع ب
نة،   ، ومنها   العلفية، يليها المحاصيل    ا دونم 144  الحبوب مساحة، وتبلغ   الشعير و ،القمح ا والكرس  انظر الجدول  ( . البيقي
   ).6رقم 

 )المساحة بالدونم (الهجرة قريةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في : 6جدول 
محاصيل  المجموع

 منبهة
محاصيل 
 علفية

ع بذورمجمو  محاصيل  
 زيتية

أبصال ودرنات  بقوليات جافة
 وجذور

 الحبوب

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

0 237 0 1 0 75  0  0 0 0 0 17 0 0 0 144 
  

،  فيها يهتمون بتربية الماشية، مثل األغنام، والماعز، فان السكانقرية الهجرةأما على صعيد الثروة الحيوانية في 
  ).8انظر الجدول رقم (. إضافة إلى تربية الدواجن، والنحل

  
  الهجرة الثروة الحيوانية في قرية :8جدول 

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

30 ---- 23,000 _ 23 95 130 19 
 . والثيران،العجول، مجموع األبقار*         

 
  . ومياه الينابيع، على مياه األمطارالهجرةتعتمد الزراعة في قرية 

دة،   من الطرق الزراعية، وهي   م   آ 12لطرق الزراعية، فانه يوجد     وبالنسبة ل  بة     غير معب سير   ومناس ة  اآلالت ل الزراعي
  .والحيوانات

   .البيطرية و الخدمات الزراعية فينقصوطار، شح األم: مناني القطاع الزراعي في القرية ويع
  

  قطاع المؤسسات والخدمات العامة 
الذي مكتب تربية جنوب الخليل ، و2004 عام تأسستالتي ولجنة المشاريع  في القريةمن المؤسسات الموجودة  

  ).2انظر خريطة رقم  (.1997تأسس عام 
  .، أو من القرى المجاورةمعظم احتياجاتهم من بلدة دوراويحصل سكان القرية على 

  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية
 .من الوحدات السكنية لديها خط هاتف% 90حاليا  واالتصاالت،موصولة بشبكة  الهجرة قرية :االتصاالت •
 
ي    ،1975 بشبكة المياه منذ عام      الهجرةقرية  وصل  تم   :المياه • وم    إال أنها ف الي ال تق ة   الوقت الح د القري بتزوي

اه           .هايبالم ات المي ع الهجرة     لذلك فان السكان يعتمدون على مياه آبار الجمع، تنك سمى نب ع واحد ي  آمصادر  نب
د    زراعيةمنزلية و تستخدم ألغراض    مياهه فإن الهجرة في قرية    للنبعوبالنسبة  . بديلة لشبكة المياه   ، حيث يوج

  . تعتمد على مياه الينابيعالخضروات من ا دونم18حوالي 
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اء • ة م ت: الكهرب ام  الهجرةوصل قري اء ع شبكة الكهرب ة 1986ب ي القري سكنية ف دات ال ع الوح ا جمي ، وحالي
 .اإلسرائيليةموصولة بالكهرباء، التي يتم شراؤها من شرآة الكهرباء القطرية 

 
صلبة • ات ال ع النفاي ام :جم د نظ ي ل ال يوج صلبة ف ات ال ع النفاي ة جم رةقري سكنية ،الهج دات ال ع الوح  وجمي

 .قة الحرق في األماآن المفتوحة للتخلص من نفاياتها الصلبةتستخدم طري
 

بكة صرف صحي      الهجرة  ال يوجد في قرية      :الصرف الصحي  • ر          ، و  ش ستخدم الحف سكنية ت ع الوحدات ال جمي
 .ة للتخلص من المياه العادمةاالمتصاصي

 
ى            الهجرةتفتقر قرية    :خدمة المواصالت   • ة إل تعمال إلى خدمات النقل، لذلك يضطر سكان القري اتهم   اس مرآب

ة الالخاصة أو  ات العمومي دة مرآب ة لبل اورةودورا التابع رى المج ر. الق ل  نقص ويعتب ائل النق م وس ن أه م
  .المعوقات التي تواجه خدمة المواصالت في القرية
اك   ة، فهن ي القري رق ف ة الط سبة لحال ا بالن م  0.7     أم دة،  آ ة جي سة بحال رق رئي ة         آ 5ط رق داخلي            م ط

  . حاجة إلى إعادة ترميمب

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
ى     شرق تقع إل ة      ال اي، و     من القري ستوطنة حاج ل     م ي تحت ساحتها (الت م،    500) م ة      يوجد و دون دخل القري د م   حاجز   عن

  . لوزيات شجرة300 شجرة زيتون، و250 وقد قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي باقتالع . دائمعسكري إسرائيلي
ة    ة االنتفاضة الثاني ذ بداي وات االحتالل   ، )انتفاضة األقصى (ومن رائيليقامت ق رة،   اإلس ة الهج ي قري زلين ف دم من  به

 .بعد لم ينفذ، إال أن القرار  من أراضي القريةا دونم30بمصادرة  والتهديد
  

    المنفذةالخطط والمشاريع التطويرية
ات  ةع قرية الهجرة، بتنفيذ ثالثفي السنتين األخيرتين قامت لجنة مشاري    ة  مشاريع ممولة من جه انظر الجدول   . (مختلف

  ). 9رقم 
 

  الهجرةالخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية : 9جدول 
  الممول  النوع  اسم المشروع  الرقم

   االتحاد األوروبي بنية تحتية تعبيد الشارع الرئيس  1
  الحكومة النرويجية   بنية تحتية  2007ابتدائية جديدة  بناء مدرسة   2
  ---  مياه     الهجرة ترميم بئر إعادة 3
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
  

ة  اني قري ين الهجرةتع ة، ويب ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف م  من نقص آبي ات10الجدول رق  واالحتياجات ، األولوي
  .التطويرية للقرية

  
 الهجرةتياجات التطويرية في قرية  األولويات واالح:10جدول 
بحاجة  القطاع  الرقم

  ماسة
بحاجة   بحاجة

  ةمتوسط
ليست 
  بحاجة

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية 

 **  آم  9.8    *   أو تعبيد طرق،شق 1
  آم4     *  ترآيب شبكة مياه جديدة 2
   *     ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 3
   3 م2000    * بناء خزان مياه 4
  *     شبكة مياه لتغطية مناطق جديدةترآيب 5
    *   شبكة صرف صحيترآيب  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 
  للمرحلة االبتدائية    *  بناء مدارس جديدة 1

  الثانويةو 
      تأهيل مدارس موجودةإعادة  2
       تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
      *  استصالح أراض زراعية 1
  بئرا90    * بار جمع مياهآ إنشاء 2
 رآسات ب6   *   برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
  *    خدمات بيطرية 4
  *     أعالف وتبن للماشية 5
  *    تأهيل بيوت بالستيكيةإعادة  6
    *   ةبذور فلح 7
    *    ومواد زراعيةنباتات 8
  . زراعيةآم طرق5 داخلية و  آم طرق4آم طرق رئيسية ، و 0.8:  آم 9.8** 
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