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  شكر وعرفان
  

بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي ) أريج( القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية
  .لتمويلها هذا المشروع ) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس        وزارات، والبل آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفلسطينيين في ال
ا   زي لإلحصاء الفلسطيني، لم از المرآ ة، والجه الس القروي ان والمج ترآة، واللج دمات المش الخ

  . ياناتقدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع الب

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

  . العمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة
  

املة عن التجمعات السكانية في محافظة          ى معلومات ش ا  هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي عل أريح
ة       ي محافظ كانية ف ات الس ع التجمع املة لجمي ة ش ة لدراس ذه نتيج ات ه لة الكتيب اءت سلس اج ق  أريح دف توثي به

ة،   األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية للمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
يم اال    "من خالل تنفيذ مشروع   ة   دراسة التجمعات السكانية وتقي د األبحاث     "حتياجات التطويري ذه معه ذي ينف ، ال

  .)AECID(، والممول من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية )أريج( القدس –التطبيقية
  

روع   دف المش وارد       يه رة الم ية، ووف ادية، والسياس ة واالقتص اع االجتماعي ق األوض ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل
ة           الطبيعية، والبشرية، وال  اطق الريفي ة المن ة لتنمي يم االحتياجات التطويري ة المفروضة، وتقي ود الحالي ة، والقي بيئي

ا   ة أريح ي محافظ ة ف تراتيجيات      . والمهمش داد االس طة، وإع رامج واألنش ياغة الب ن ص ها يمك ى أساس ي عل والت
ة      ادية واالجتماعي ية واالقتص اع السياس ر األوض ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم ط التنموي ي   والخط تقرة ف ر المس غي

  .بالمياه، والبيئة، والزراعةالمنطقة، مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة 
  

ة التجمعات السكانية في محافظة       ا يمكن االطالع على جميع أدل ع       أريح ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ب
  ./http://vprofile.arij.org: االلكتروني التالي
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  قرية مرج الغزالدليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

ا ة مدين  شمال تقع ، أريحامحافظة  قرىإحدى  ي، هقرية مرج الغزال د   أريح ى بع م  34.8، عل وائي   آ افة  (ه المس
ة   الشمال  ومن  ،نهر األردن  منها، يحدها من الشرق )أريحاومرآز مدينة  القرية األفقية بين مرآز دات قري ، الزبي

  .)1أنظر الخريطة رقم ( )2010أريج،  - وحدة نظم المعلومات الجغرافية( والجنوب قرية الجفتلك الغربومن 
  

 الغزال مرج قرية وحدود موقع: 1 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، : المصدر  

  
زال   قع ت ة مرج الغ اع   قري ى ارتف را  280 عل ا حوالي          تحت  مت دل السنوي لألمطار فيه غ المع سطح البحر، ويبل

غ   23ملم، أما معدل درجات الحرارة فيصل إلى  192.4 بية حوالي     درجة مئوية، ويبل ة النس دل الرطوب  %48مع
  ). 2010أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
  

نهم   أعضاء  5 يتكون المجلس الحالي من    وم،  1995عام  قرية مرج الغزالفي  مجلس قروي تم تأسيس م تعيي ، ت
يارة لجم     الو ،دائم للمجلس يوجد مقر ال . الفلسطينيةمن قبل السلطة الوطنية  ك المجلس س ات يمتل مجلس  ( ع النفاي

  .)2011قروي مرج الغزال، 
  

  : قوم بها، ما يلييالتي   المجلس القرويومن مسؤوليات 
  شبكة مياه الشرب وصيانتهاترآيب. 
  كهرباء أو المولداتالشبكة ترآيب وصيانة. 
  وتقديم الخدمات االجتماعية جمع النفايات. 
  دراساتإعداد مشاريع وتنفيذ. 
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  نبذة تاريخية
  

ة بيت نتيف         إلى االسم نسبةبهذا  رية مرج الغزالق تسمي زال في قري دعى مرج الغ ة ت ي هجروا    وجود خرب الت
ود   .1948سنة منها سكان هذا التجمع  ى سنة      ويع اريخ إنشاء التجمع إل ود ، 1995ت ة مرج   أصل سكان    ويع قري

   ).1رقم صورة الأنظر ( )2011مجلس قروي مرج الغزال، ( بيت نتيف وبئر السبع إلى الغزال
  

  قرية مرج الغزالمن  منظر: 1صورة 

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ار      ما بالنسبة لألماآن األثريةأ، وهو مسجد مرج الغزال ،مسجد واحد قرية مرج الغزاليوجد في  ة آث فال يوجد أي
   ).2أنظر الخريطة رقم ( )2011مجلس قروي مرج الغزال، ( حتى اليوم في القريةمكتشفة 
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  الغزال مرج قرية في الرئيسة المواقع: 2 طةخري

 
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، : المصدر  

  

  السكان 
  

أن عدد سكان   ،2007بين التعداد العام للسكان والمساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام 
زال   غ   قرية مرج الغ نهم  نس  193بل ذآور،     92مة، م اث،    101ونسمة من ال غ عدد األسر    نسمة من اإلن  43ويبل

  .وحدة 50أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

زال  أن توزيع الفئات العمرية في أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن،  ام   قرية مرج الغ ان  2007لع ، آ
ل من   ضمن الفئة ال% 44.6: آما يلي ا،   15عمرية أق ة    % 52.3عام ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ % 3.1عام

ة   وق    65ضمن الفئة العمري ا ف ا فم ات   . عام ا أظهرت البيان اث في      آم ذآور لإلن ة أن نسبة ال :  91.1 :هي ، القري
  %.52.3، ونسبة اإلناث %47.7، أي أن نسبة الذآور 100

  

 العائالت
  

ة : ة عائالت، منهامن عد قرية مرج الغزاليتألف سكان  ة و ،آل خميس  عائل و جرار   عائل روي مرج    ( أب مجلس ق
  .)2011الغزال، 
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  قطاع التعليم
  

 منها ، وقد شكلت نسبة اإلناث%6.7، حوالي 2007عام  قرية مرج الغزالسكان بلغت نسبة األمية لدى 
انهوا % 22.4بة، يستطيعون القراءة والكتا% 15.7ومن مجموع السكان المتعلمين، آان هناك %. 88.8

انهوا دراستهم % 2.2انهوا دراستهم الثانوية، و% 16.4انهوا دراستهم اإلعدادية، % 36.6دراستهم االبتدائية، 
، حسب الجنس والتحصيل العلمي لعام قرية مرج الغزال، يبين المستوى التعليمي في 1الجدول رقم . العليا

2007.  
  

 2007 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( الغزال مرج ريةق سكان: 1جدول 

أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديبتدائيإ
دبلوم 
متوسط

بكالوريوس
دبلوم 
 عالي

دآتوراةماجستير
غير 
مبين

المجموع

 62 - - - - 1 2 12 26 15 5 1 ذآور
 72 - - - - - - 10 23 15 16 8 إناث

 134 - - - - 1 2 22 49 30 21 9جموعالم
 ، النتائج النهائية2007، التعداد العام للسكان والمساآن، 2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر  

  
يوجد ، ف2010/2011في العام الدراسي  قرية مرج الغزال أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في

يتم إدارتها من قبل وزارة التربية  ،األساسيةمرج الغزال القرية مدرسة واحدة حكومية مختلطة وهي مدرسة في 
  ).2011أريحا، - مديرية التربية والتعليم(ال يوجد في القرية أية رياض لألطفال . والتعليم العالي الفلسطينية

   
طالبا وطالبة، وعدد المعلمين  67، وعدد الطالب وفصف 10 قرية مرج الغزاليبلغ عدد الصفوف الدراسية في 

تجدر اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل  و). 2011، أريحا - مديرية التربية والتعليم(معلما ومعلمة  16
   .في آل صف طالب وطالبات 7، وتبلغ الكثافة الصفية طالب وطالبات 4يبلغ  قرية مرج الغزالمعلم في مدارس 

 

    لصحةقطاع ا
  

ا    قرية مرج الغزالفي  يوجد ة   عيادة طبيب عام تشرف عليه ة الغوث الدولي وفر الخدمات      . وآال وفي حال عدم ت
د عن       ذي يبع ك، وال ة الجفتل الصحية المطلوبة في القرية فإن المرضى يتوجهون إلى مرآز اإلغاثة الطبية في قري

م   45أريحا والذي يبعد عن التجمع حوالي  آم، أو مستشفى أريحا الحكومي في مدينة  6التجمع حوالي  مجلس  ( آ
  .)2011قروي مرج الغزال، 

  
  : الكثير من المشاآل والعقبات، أهمها قرية مرج الغزال يواجه قطاع الصحة في و

 دم توفر سيارة إسعافع. 
 عدم وجود أي من اإلسعافات األولية. 
 أو دوام آلي في العيادة عدم وجود عيادة دائمة. 
 ستشفى في القريةعدم توفر م. 

  

  األنشطة االقتصادية
  

زال   يعتمد االقتصاد في  ة مرج الغ ى ق  قري ة    %100حيث يستوعب   ، طاع الزراعة  عل وى العامل ا   .من الق من  أم
ى  نسبة البطالة في صلت وقد و.  بقاله واحدة فقط القتصادية والتجارية فيوجد في التجمع االمنشآت حيث  ة إل  القري

 .)2011غزال، مجلس قروي مرج ال( 50%
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  القوى العاملة 
  

، أن 2007عام  الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني المساآنوأظهرت بيانات التعداد العام للسكان 
من السكان غير % 39.6وآان هناك ). يعملون% 97.5منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 60.4هناك 

  ). 2انظر الجدول رقم ( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 39.6طالب، ومن ال% 47.2منهم (نشيطين اقتصاديا 
  

 2007حسب الجنس والعالقة بقوى العمل، ) سنوات فأآثر 10(سكان قرية مرج الغزال : 2جدول 

 
 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

ه سبق ل(
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموعأخرى

 62  -  19 1 2 1  -  15 43  -  2 41 ذآور
 72  -  34  -   -  3 21 10 38  -   -  38 إناث

 134  -  53 1 2 4 21 25 81  -  2 79المجموع
 .، النتائج النهائية2007 - ، التعداد العام للسكان والمساآن2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  

زال  تبلغ مساحة  ا    4,917حوالي   قرية مرج الغ ا، منه ة للزراعة و    ًادونم  4,334دونم اً  72هي أراض قابل  دونم
  ).3خريطة رقم ال، و3ل رقم انظر الجدو( أراض سكنية

   

 ) بالدونم المساحة(  الغزال مرج قرية في األراضي استعماالت : 3 جدول

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
الحرجية

برك 
مائية

 مساحة األراضي الزراعية
(4,334) 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

موسمية
المراعي

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

509 0 0 0 2 578 3,449 16 291 72 4,917 
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، : المصدر  

  
ار          ابيع واآلب اه الين ى مي زال عل ة مرج الغ ة بزراعة      وتعتمد معظم الزراعة في قري وم أهل القري ا يق ة، آم  الجوفي

 ).4انظر الجدول (الخضروات المختلفة وأهمها الخيار والبندورة 
  

 )بالدونم المساحة( الغزال مرج قرية في المزروعة األراضي مساحة: 4 جدول

 موز المجموع
 نخيل

 الخضروات حمضيات عنب
 مساحة عدد األشجار

476.5 0 2,479 119.5 0 0 357 
 2011أريحا،  - مديرية زراعة أريحا واألغوار  :المصدر

  
، إلى )الجغرافية المعلوماتنظم ( أريجوأرقام  مديرية الزراعة بين أرقامالمساحات الزراعية  في الختالفا يرجع
على  استند (2011) يالفلسطين الجهاز المرآزي لإلحصاءميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة والالمسح  أن

وليست  ، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعليةالحيازات الزراعية حجم تعريف المساحات الزراعية محددأ
المناطق الحضرية والمناطق  السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضيوحساب  تجزئة رفضالموسمية، و

ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبة  آتشفاف أريج مسح أما .الينابيع بعض الزراعية التي توجد فيها
يوضح الفرق في أرقام المساحات  وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(

  .حسب أريج األآبرالزراعية 
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 الغزال مرج ةقري في األراضي استعماالت: 3 خريطة

  
 2011وحدة نظم المعلومات الجغرافية، أريج، : المصدر  

 
ية،    الغزال يقومونمن سكان قرية مرج % 7فقد بين المسح الميداني أن  ،وانيةأما بالنسبة للثروة الحي ة الماش بتربي
  ).5الجدول رقم  انظر( )2011مجلس قروي مرج الغزال، ( مثل األبقار واألغنام

 

 الغزال مرج قرية في الحيوانية الثروة: 5 جدول

*األبقار األغنام الجمال الدواجن خاليا نحل  

15 0 0 171 4 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران* 

 2011أريحا،  - مديرية زراعة أريحا واألغوار  :المصدر
  

واآلالت  راتوآتالترصالحة لسير ا آم طرق زراعية 5 ، فيوجد حواليالقرية أما من حيث الطرق الزراعية في
  .)2011مجلس قروي مرج الغزال، ( الزراعية فقط

  
عدم توفر رأس المال للمدخالت  المشاآل والعقبات، أهمها ويواجه قطاع الزراعة في قرية مرج الغزال بعض

  .)2011مجلس قروي مرج الغزال، (الزراعية 
  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

تقدم خدماتها لمختلف  واحدة فقط محلية ةؤسسيوجد مإنما قرية مرج الغزال أية مؤسسات حكومية، ويوجد في ال 
السلطة من قبل  1995عام  تأسس مجلس قروي مرج الغزال الذي وهيفئات المجتمع، وفي عدة مجاالت، 

  .)2011، مجلس قروي مرج الغزال( القريةتقديم الخدمات العامة وآل ما يلزم لسكان ، بهدف الوطنية الفلسطينية
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

المصدر   هي  اإلسرائيلية الشرآة القطرية، وتعتبر 1994عام شبكة آهرباء عامة منذ  قرية مرج الغزاليوجد في 
ى  وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الك. القريةالرئيس للكهرباء في  ة    .%100هرباء إل ر القري وتفتق

  .)2011، مرج الغزال مجلس قروي(شبكة هاتف  إلى
  

  النقل والمواصالت
  

زال   يوجد في  ة مرج الغ ل   باصات ت  3 قري وم بنق واطنين ق روي  ( الم زال   مجلس ق ا بالنسبة   ). 2011، مرج الغ أم
م من   1.55و ،من الطرق الرئيسة    آم 1.3 القريةفيوجد في  ،القريةلشبكة الطرق في  ة  الطرق   آ مجلس  (الفرعي
  .)6جدول رقم الأنظر (  )2011، قروي مرج الغزال

  

 الغزال مرج قرية في الطرق حالة: 6 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية
  .طرق جيده ومعبدة .1 0.3  -

  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  0.7  1.2

  .معبدةطرق غير  .3  0.3  0.35
 2011، مجلس قروي مرج الغزال :المصدر

  

 المياه
  

ي               يتم  ة الت اه العام ر شبكة المي اه من خالل شرآة ميكروت اإلسرائيلية عب زال بالمي ة مرج الغ  تزويد سكان قري
مرج مجلس قروي % (100، وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى 1997عام أنشئت 
زال ذي قام  ). 2011، الغ روع ال ائج المش ى نت تنادًا إل ة  تواس ة والزراع ة األغذي ذه منظم ة بتنفي ) FAO( الدولي

ة   انون من           ،GVC(1(والمجموعة المدنية التطوعية اإليطالي ذين يع زارعين ال ز ودعم الم ى تعزي ذي هدف إل وال
ة  ظروف معيشية زال حوالي     صعبة في منطقة األغوار، يبلغ معدل تزويد المياه للفرد في قري ر  167مرج الغ  ًالت

ة     و. في اليوم اه المزودة لقري ة المي زال  بلغت آمي ام   مرج الغ ر مكعب   2,100، حوالي  2011ع ا   .شهر ال/مت وهن
ة       واطن في قري ى أن الم زال  تجدر اإلشارة إل د من           مرج الغ ك بسبب الفاق اه، وذل ة من المي ذه الكمي ال يستهلك ه

ى       د إل بة الفاق اه، حيث تصل نس ذه %10المي ل  ت، وه ل الرئيسة     في  تمث رئيس وخطوط النق د المصدر ال د عن الفاق
ة        ،وشبكة التوزيع وعند المنزل اه في قري رد من المي زال  وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف را في    150 مرج الغ لت

     .)GVC & FAO, 2011(اليوم 
  

وبلغت آمية المياه . النخيل ن ألغراض زراعية، آزراعة أشجارن مستغالان جوفيابئر القريةيوجد في 
  ).GVC & FAO, 2011(السنة / متر مكعب 556,500حوالي  ،2009المستخرجة من اآلبار في العام 

  

                                                 
وبدعم من  ،)UAWC(واتحاد لجان العمل الزراعي  ،)PHG(موعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين بالتعاون مع مجتم تنفيذ المشروع  1

 .وبتمويل من التعاون االيطالي ،سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة الفلسطينية
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 الصرف الصحي
  

إلى وجود شبكة عامة للصرف الصحي، حيث يستخدم جميع السكان الحفر االمتصاصية  مرج الغزالتفتقر قرية 
واستنادًا إلى تقديرات االستهالك ). 2011، مرج الغزالمجلس قروي (ة آوسيلة رئيسة للتخلص من المياه العادم

، والتي تعادل مكعبًا مترًا 44.1اليومي من المياه للفرد، تقدر آمية المياه العادمة الناتجة يوميًا بما يقارب 
المياه العادمة بما أما على مستوى الفرد في القرية، فقد قدر معدل إنتاج الفرد من . سنويًا مكعبًا مترًا 16,097

الحفر االمتصاصية بواسطة فريغ يتم ت ).2012أريج،  - أبحاث المياه والبيئة وحدة(في اليوم  اتلتر 105يقارب 
صهاريج نضح مخصصة لذلك، ومن ثم يتم التخلص منها إما مباشرة في المناطق المفتوحة، أو األودية المجاورة 

ى أنه ال يتم معالجة المياه العادمة الناتجة سواء عند المصدر، أو عند وهنا تجدر اإلشارة إل. دون مراعاة للبيئة
  .  مواقع التخلص منها، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة

  

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                        

الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة " للتخطيط والتطوير في أريحا واألغوار مجلس الخدمات المشترك"يعتبر 
اتجة عن المواطنين والمنشآت التجارية في القرية، والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص النفايات الصلبة الن

ونظرًا لكون عملية إدارة النفايات الصلبة مكلفة، تم فرض رسوم شهرية على المنتفعين من خدمة جمع . منها
، إال أنها تعتبر غير آافية إلدارة وبالرغم من عملية جباية هذه الرسوم. شهرال/ القشي 18ونقل النفايات مقدارها 
  ).2011مجلس قروي مرج الغزال، (من هذه الرسوم % 60حيث ال يتم تحصيل سوى  ،جيدة للنفايات الصلبة

  
ينتفع معظم سكان قرية مرج الغزال من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الناتجة عن المنازل 

والساحات العامة في أآياس بالستيكية، يتم بعد ذلك جمعها من قبل المجلس  والمؤسسات والمحالت التجارية
بواقع مرتين في األسبوع، ونقلها بواسطة سيارة النفايات التي يملكها مجلس الخدمات المشترك  إلى مكب 

خلص من ، حيت يتم التالقريةآم عن  7والذي يقع على أراضي محافظة أريحا، والذي يبعد  ،اإلسرائيلي 2توفالن
النفايات الطبية و وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النفايات المنزلية. النفايات في هذا المكب عن طريق دفنها وحرقها

مجلس قروي مرج ( ويعود ذلك إلى عدم وجود نظام خاص لفصلها وجمعها. والنفايات الصناعية يتم جمعها معا
  ).2011الغزال، 

  
ما يعادل  فرد اليومي من النفايات في القريةتجة من القرية، فيبلغ معدل إنتاج الأما فيما يتعلق بكمية النفايات النا

طن يوميا والتي  0.1آغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية بما يقارب  0.7
  ). 2012أريج،  -أبحاث المياه والبيئةوحدة (طن سنويا  36.5تعادل 

  

  األوضاع البيئية
  

اد               مرج الغزالقرية تعاني  ا وإيج د من معالجته ة الب رى ومخيمات المحافظة من عدة مشاآل بيئي ا من ق آغيره
  : حلول لها، والتي يمكن حصرها بما يليال
  

  أزمة المياه
  
  ي   الجوفية من خالل آبار شرآة ميكرو استنزاف مصادر المياه وم ب ت اإلسرائيلية الت رميم    تق ر وت ار حف احتك

ار الج ة اآلب اوفي اه وبيعه ع المي ار     ،وتوزي رميم اآلب ادة ت دة وإع ار جدي ر آب ن حف طينيون م رم الفلس ا ح بينم
ة بشكل آبي    الغزال،مرج كثير من األحيان، وآما هو الحال في قرية الوفي . الموجودة ر تعتمد السلطة المحلي

                                                 
م يشمل تصميمه البنية تم إنشاء المكب في التسعينات آمشروع خاص، ول. يقع مكب توفالن شمال مستوطنة يافيت في محافظة أريحا 2

يخدم المكب . أو منع انبعاث الغازات الدفيئة ،التحتية الالزمة لمنع تسرب العصارة الناتجة من النفايات والتي تقوم بتلويث المياه الجوفية
لصناعية باإلضافة إلى مستوطنة أرييل ومنطقة برقان ا ،حاليًا المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة في محافظة أريحا واألغوار

B’TSELEM, 2011).( .وذلك بسبب أن المصانع اإلسرائيلية تتخلص من  ،يعد مكب توفالن من أهم مصادر تلويث البيئة الفلسطينية
  .، مع العلم أنه ال يوجد حاليًا أية خطة إلعادة تأهيله أو توسعتهنفاياتها الخطرة في المكب
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وتقوم الشرآة . خدمتها بالمياهاإلسرائيلية لتزويد القرية التي تعمل على  على شراء المياه من شرآة ميكروت
ر من        وم بضخ الجزء األآب من خالل اآلبار التي تملكها باستخراج آميات آبيرة من المياه الجوفية، حيث تق

ر       اه لصالح المستوطنات اإلسرائيلية غي ة        الهذه المي شرعية، حيث يستخدم المستوطنون وخاصة في منطق
  ). 2011أريج، (األغوار آميات هائلة من المياه 

  
  إدارة المياه العادمة

  
       ،ة اه العادم تخلص من المي عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي، وبالتالي استخدام الحفر االمتصاصية لل

تاء، بسبب عدم                ة خاصة في فصل الش ة في الشوارع العام اه العادم واطنين بتصريف المي وقيام بعض الم
صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل   هبمكاريتسبب  تمكنهم من تغطية التكاليف العالية الالزمة لنضحها،

ة            . القرية ار المنزلي ا في اآلب تم تجميعه ي ي اه الت ة والمي اه الجوفي دد بتلويث المي آما أن استخدام هذه الحفر يه
ر صالحة للشرب، حيث      )آبار جمع مياه األمطار( ا غي ، حيث تختلط هذه المياه مع المياه العادمة، مما يجعله

الي تجنب              أن هذه ات األرض، وبالت ى طبق ة إل اه العادم اذ المي ى يسهل نف ك حت ى دون تبطين، وذل الحفر تبن
ى آخر  ت إل ن وق ر م غ الحف يارات النضح لتفري تخدام س تم  . اس ي ي ة الت ر المعالج ة غي اه العادم ا أن المي آم

ا في      تخلص منه تم ال اطق مفتوحة دون   تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم ي من
 .  األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك

  

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

بين   ،1995بالرجوع إلى اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 
حيث تم  ،)ج(و) ب(غزال إلى مناطق التقسيم أراضي قرية مرج تم  ،السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل

وهي المناطق التي  ،)ب(من أراضي القرية آمناطق ) من مساحة القرية الكلية% 4( دونمًا 197ه ةتصنيف مساح
تشكل معظم المناطق الفلسطينية أمنيا للسلطات اإلسرائيلية، وهذه لسلطة الوطنية الفلسطينية وتخضع إداريا ل

والجدير بالذآر أن غالبية السكان يتمرآزون في المناطق . هولة من البلديات والقرى وبعض المخيماتالمأ
 دونمًا 4,720 ةفيما تم تصنيف مساح. والتي تشكل  نسبة ضئيلة جدا من المساحة الكلية للقرية ،)ب(المصنفة 

 الكاملةالسلطات اإلسرائيلية  طرةسيتخضع لوهي المناطق التي  ،)ج(آمناطق ) من مساحة القرية الكلية% 96(
حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من األشكال إال بتصريح من اإلدارة إداريا وأمنيا، 

هي األراضي الزراعية والمناطق  )ج(والجدير بالذآر أن معظم األراضي الواقعة في مناطق . المدنية اإلسرائيلية
   .)7جدول رقم انظر ال( المفتوحة

  

 1995 الثانية أوسلو اتفاقية على بناًء غزال مرج قرية في األراضي تصنيف: 7جدول 

 قريةمن المساحة الكلية لل%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 )أ( مناطق
 4 197 )ب(مناطق 
 96 4,720 )ج(مناطق 

  0  0  محمية طبيعية
 100 4,917 المساحة الكلية

 2011أريج  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة  :المصدر
  

  غزال وممارسات االحتالل اإلسرائيلي القرية مرج 

رج  ة م ت قري توطنة أرجم النال اء مس رائيلية لصالح بن ن المصادرات اإلس زال حصتها م ى غ رائيلية عل ان اإلس
م    هذا باإلضافة إلى بناء وتشييد الطريق اال ،أراضي القرية افي اإلسرائيلي رق ذه المستوطنة      90لتف ط ه بهدف رب

اورة  رى المج رائيلية األخ توطنات اإلس ة   . بالمس ي للطرق االلتفافي ر الحقيق أن الخط ارة ب در اإلش ن وتج ايكم  بم
داد أو  احة االرت ك الطرق ) Buffer Zone(يعرف بمس داد تل ى طول امت رائيلي عل ي يفرضها الجيش اإلس الت

  .)8جدول رقم ال أنظر(ع متر على جانبي الشار 75ن ما تكو والتي عادة
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 غزال مرج قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 8 جدول

عدد المستوطنين 
 القاطنين في المستوطنة

المساحة المصادرة من 
 غزالالمرج أراضي قرية 

 اسم المستوطنة التأسيسسنة 

  مانأرغا 1970 509 166
  2011أريج  - نظم المعلومات الجغرافية وحدة  :المصدر

  

  قرية مرج الغزالالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  .)2011، مجلس قروي مرج الغزال( خالل الخمس سنوات الماضية القريةلم يتم تنفيذ أية مشاريع تطويرية في 
  

  المشاريع المقترحة
    
، إلى تنفيذ عدة مشاريع خالل القريةبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسكان  غزالقرية مرج التطلع ت

األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها 
يلي هذه المشاريع مرتبة حسب  وفيما). أريج(القدس  –، والتي قام بتنفيذها معهد األبحاث التطبيقية القريةفي 

  :األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة
  

 .إعادة تجديد الخط الرئيس للبئر االرتوازي في القرية .1
 .توفير مرآز صحي آامل بشكل دائم مع سيارة إسعاف .2
 ).3م 1حاويات، سعة  10(توفير حاويات لجمع النفايات  .3
 .زراعيتوفير رافعة لقطف ثمار النخيل وتراآتور  .4
 .إيجاد مشاريع تنموية صغيرة .5
 .آم 2إعادة تجديد شبكة المياه الرئيسة بطول  .6
 .آم 3إعادة تعبيد وتوسيع الطرق الداخلية بطول  .7
 . إنشاء محطات معالجة المياه العادمة المنزلية .8
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  األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
   
اني ت ةع ة وال     القري ة التحتي ي البني ر ف ص آبي ن نق ةم م   . خدماتي دول رق ين الج ات  9ويب ات واالحتياج ، األولوي

  .مرج الغزال مجلس قرويمن وجهة نظر  قريةلل التطويرية
  

 الغزال مرج قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 9جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 تيةاحتياجات البنية التح
  ^آم 7.85   *  شق، أو تعبيد طرق 1
   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
  )جوفيةآبار (  2   * إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
   *   بناء خزان مياه 6

 آم 2   *  شبكة صرف صحي ترآيب 7
  *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
 اتحاوي 10   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

   *      لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

  *     مكب صحي للنفايات الصلبة  11

االحتياجات الصحية
 واحد صحي مرآز   * عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
      *  الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

االحتياجات التعليمية
   *    بناء مدارس جديدة 1
   *      إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
    *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  ادونم 20   *  استصالح أراض زراعية 1
  *   إنشاء آبار جمع مياه 2
 برآسات 10   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3
    * خدمات بيطرية  4
 سنويا/ اطن 20   *  أعالف وتبن للماشية 5
  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6
 بيوت بالستيكية 3     * إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
    *  بذور فلحة 8
    *  نباتات ومواد زراعية 9

  .طرق زراعيةآم  5، طرق داخلية آم  1.55، رئيسة آم طرق 1.3^ 
  .2011، مجلس قروي مرج الغزال:المصدر
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