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  شكر وعرفان
  

ة    ) أريج(القدس  -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمي
)AECID (وعلتمويلها هذا المشر.  
  

دمات             الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق آم
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي يهدف     أريج أيضا تخص با ذا العمل ال لشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة

 
ت جاءت سلسلة الكتيبا القدسهذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة 

بهدف توثيق األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط      القدسهذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة 
روع          ذ مش الل تنفي ن خ ة، م كان المنطق ي لس توى المعيش ين المس ي تحس اعدة ف ة للمس يم   "التنموي كانية وتقي ات الس ة التجمع دراس

دولي من أجل      )أريج( القدس –ينفذه معهد األبحاث التطبيقية ، الذي"االحتياجات التطويرية اون ال بانية للتع ، والممول من الوآالة اإلس
  .)AECID(التنمية 

  
دف المشروع  رية،   يه ة، والبش وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل

ة والمهمشة في محافظة      والبيئية، والقيود الحالية ال اطق الريفي ى   . القدس مفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المن والتي عل
ية      ر األوضاع السياس ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس طة، وإع رامج واألنش ن صياغة الب ها يمك أساس

  .مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في المنطقة،
  

الي        القدس يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة      ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي : ب
http://vprofile.arij.org/  

.  
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  مخماس قريةدليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

المسافة األفقية بين مرآز ( ئيهوا آم11.2، وعلى بعد القدسمدينة  ل شرقشماوتقع ، القدسمحافظة  قرىهي إحدى  ،مخماس قرية
 جبعقرية ، ومن الجنوب أراضي برقة ومن الغرب، والشمال أراضي دير دبوان يحدها من الشرق ،منها) القدسومرآز مدينة  قريةال
  .)1أنظر الخريطة رقم ( )2012أريج،  -وحدة نظم المعلومات الجغرافية(
  

  مخماس قريةموقع وحدود : 1خريطة 

  
  2012أريج،  –ظم المعلومات الجغرافيةوحدة ن: المصدر

  
ع  ةتق اس قري اع  مخم ى ارتف والي   590عل ا ح ار فيه نوي لألمط دل الس غ المع ر، ويبل وق سطح البح را ف دل  405.6مت ا مع م، أم مل

بية حوالي     17درجات الحرارة فيصل إلى  ة النس ة  نظم  وحدة  ( %60درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوب ج  –المعلومات الجغرافي  ،أري
2012 .(  

  
س  يس مجل م تأس رويت ي  ق اسف ام  مخم ون وم، 1996ع الي يتك س الح ن المجل ن  ،أعضاء 9م نهم م م تعيي ة ت لطة الوطني ل الس قب

ا  . دائم ولكنه مستأجر مقر  للمجلسويوجد  ،ينموظف 3يعمل في المجلس آما الفلسطينية،  ك ال  آم يارة لجمع ال   المجلس  يمتل ات  س نفاي
  .)2012 ،مخماسمجلس قروي (
  

  :قوم بها، ما يلييالتي   القروي المجلسومن مسؤوليات 
  

 شبكة إمداد مياه الشرب وصيانتها. 
 شبكة آهرباء أو المولدات.  
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 جمع النفايات، شق وتعبيد الطرق وتنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية. 
 تنظيم عملية البناء وإصدار الرخص. 
 حماية األمالك الحكومية. 
 قريةاسات خاصة بالعمل مشاريع ودر. 
 حماية المواقع التاريخية واألثرية. 

  

  نبذة تاريخية
  

ك باسم مخماش             ) مختف(اسم معناه  ،مخماس ا عرفت ذل اني، آم د الروم ذ العه ة عرفت من ة قديم ة،  (وهي مدين ود   ).2012هوي يع
ذي  ، إذ يعتقد العهد الكنعاني ، ويعتقد بوجودها منذآالف السنينإنشاء التجمع إلى تاريخ  بأن مخماس هي مدينة بنيامين، ابن يعقوب وال

  ).1انظر الصورة رقم ( )2012، مخماسمجلس قروي ( من شرق األردن مخماسويعود أصل سكان قرية  .ولد في آنعان
  

  مخماس قريةمن  منظر: 1صورة 

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

م  ،دأربعة مساج مخماس قريةيوجد في  ي (مخماس الرئيسي   مسجد  : ه دبور،      ، )الزعب راهيم، مسجد ال مسجد آل  ومسجد السلطان إب
ذا االسم نسبة إل     : اآما يوجد بعض األماآن والمناطق األثرية في القرية، منه . صيام ذراء    تل مريم، حيث سمي به ريم الع يدة م ى الس

اس،    ( بيت لحم  أثناء توجهها إلى روي مخم ا يو  )2012مجلس ق دوارة،         ، آم ة ال ة الحي، خرب اء، خرب دافن مرصوفة بالفسيفس جد م
 ).2خريطة رقم الأنظر ( )1991الدباغ، ( حيث تحتوي على مغارة وجدران متهدمة 
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  مخماس قريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  

  السكان 
  

ة أن عدد سكان    ،2007ساآن الذي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام بين التعداد العام للسكان والم غ  مخماس  قري  بل
ذآور،    610نسمة، منهم  1,305 غ عدد األسر        695ونسمة من ال اث، ويبل  503أسرة، وعدد الوحدات السكنية      312نسمة من اإلن
  .وحدة

  

  الفئات العمرية والجنس
  

ضمن  % 35.4: ، آان آما يلي2007لعام  مخماس قرية، أن توزيع الفئات العمرية في سكان والمساآنت التعداد العام للأظهرت بيانا
ة    % 52.6عاما،  15الفئة العمرية أقل من  ة العمري ا، و  64 -15ضمن الفئ ة    % 8.4عام ة العمري وق    65ضمن الفئ ا ف ا فم ا  . عام آم

  %.53.3، ونسبة اإلناث %46.7، أي أن نسبة الذآور 100 : 87.8، هي قريةأظهرت البيانات أن نسبة الذآور لإلناث في ال
  

 العائالت
  

ة  الحج، عائلة أبو صيام، عائلة آنعانعائلة : منها ،عدة عائالتمن  مخماس قريةيتألف سكان  و عوادة  ، عائل ة  أب ة  حسين و ، عائل عائل
 .)2012، مخماسمجلس قروي ( مهنا
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  قطاع التعليم
  

ومن مجموع السكان  %. 70.3منها ، وقد شكلت نسبة اإلناث %17.9، حوالي 2007عام  مخماس سكان قريةبلغت نسبة األمية لدى 
اك   ان هن ين، آ ة،  % 14.4المتعلم راءة والكتاب ة % 27.3يستطيعون الق تهم االبتدائي وا دراس ة،  % 21.8، انه تهم اإلعدادي وا دراس انه

ة، و  % 12.9 تهم الثانوي ا   % 5.6انهوا دراس تهم العلي وا دراس م   ال. انه ين المستوى التعليمي في     1جدول رق ة ، يب ، حسب  مخماس  قري
  .2007الجنس والتحصيل العلمي لعام 

  
 2007 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( مخماسقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس
يعرف 
القراءة 
والكتابة

ثانويإعداديابتدائي
دبلوم 
 متوسط

سبكالوريو
دبلوم 
 عالي

ةدآتوراماجستير
غير 
 مبين

المجموع

 422 - - 3 - 14 3 60 96 135 60 51 ذآور
 537 - - 1 - 18 15 64 113 127 78 121 إناث

 959 - - 4 - 32 18 124 209 262 138 172المجموع
 .2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
ام الدراسي     مخماس  قريةاألساسية والثانوية في  أما فيما يتعلق بمؤسسات التعليم  ة يوجد في ال  ف، 2012/2011في الع مدرستين   قري

ة رياض    ال يوجد  ولكن  ،من قبل وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية مايتم إدارتهواحدة للذآور واألخرى لإلناث،  ،حكوميتين أي
  ).2رقم  الجدولانظر () 2011القدس،  -مديرية التربية والتعليم(لألطفال في قرية مخماس 

  
 2011/2012حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  مخماستوزيع المدارس في قرية  :2جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

 إناث حكومية بنات مخماس الثانويةمدرسة 
 ذآور وميةحك ذآور مخماس الثانويةمدرسة 
  .2011 مديرية التربية والتعليم، : المصدر

  

ة مديري (معلما ومعلمة 39طالبا وطالبة، وعدد المعلمين  338صفا، وعدد الطالب  24 مخماس قرية يبلغ عدد الصفوف الدراسية في 
دار           وتجدر ). 2011القدس، -التربية والتعليم م في م دل عدد الطالب لكل معل ى أن مع ا إل ة س اإلشارة هن غ   مخماس  قري ا   9يبل طالب

  .)2011مديرية التربية والتعليم، ( آل صففي طالبا وطالبة  14الكثافة الصفية وتبلغ  وطالبة،
  

ي قري  يم ف اسة يواجه قطاع التعل ا مخم اآل، أهمه ات والمش ة عدد الطالب بسبب الهجرة: بعض العقب روي ( قل اسمجلس ق ، مخم
2012(.  
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  قطاع الصحة
  

حال عدم توفر  وفي. عيادة طبيب عام حكومية ومرآز أمومة وطفولةصحية، حيث يوجد المرافق ال القليل من مخماس قريةتتوفر في 
ى    د عن التجمع           الخدمات الصحية المطلوبة في القرية فإن المرضى يتوجهون إل ذي يبع ة رام اهللا وال مجمع فلسطين الطبي في مدين

رام في     آم، أو التوجه إ 28بعد عن التجمع حوالي بلدة العيزرية والتي ت العيزرية في آم، أو التوجه إلى صحة 15حوالي  ى صحة ال ل
  .)2012، مخماسمجلس قروي ( آم 8بعد عن التجمع حوالي بلدة الرام والتي ت

  
  :أهمها، والعقبات بعض المشاآل مخماسفي  قطاع الصحة يواجه

  
  إسعافعدم وجود سيارة.  
 مختبر للتحاليل الطبية عدم وجود. 
 دم وجود مرآز خاصع. 
 عدم وجود أدوية آافية. 
 عدم وجود أطباء مختصين. 
 عدم وجود أجهزة طبية. 
 عدم وجود مرآز أشعة.  

  

  األنشطة االقتصادية
  

ة يعتمد االقتصاد في   ى  مخماس  قري ا عدة قطاعات،    عل ذا القطاع     الزراعة قطاع   أهمه ة    % 60، حيث يستوعب ه وى العامل من الق
 ).1انظر الشكل رقم ( )2012، مخماسمجلس قروي (
  

ام     ج في ع ة          2012وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أري دي العامل ع األي أن توزي ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي
  :، ما يليمخماس قريةحسب النشاط االقتصادي في 

 
  من األيدي العاملة% 60قطاع الزراعة، ويشكل. 
  أليدي العاملةمن ا%  35قطاع الخدمات، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 5قطاع الموظفين، ويشكل. 

 
  مخماس قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

  
  2012، مخماسمجلس قروي : المصدر
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ة فيوجد      ة  11أما من حيث المنشآت والمؤسسات االقتصادية والتجاري ين،   ،بقال ع   محالت  3ملحمت ه الخضار و اللبي  تمحال  5، فواآ

ة في     وقد .)لخا ..والنجارة، ،آالحدادة(للصناعات المهنية  محلين، لتقديم الخدمات المختلفة ة وصلت نسبة البطال ام    مخماس  قري في ع
 ).2012مجلس قروي مخماس، ( %2إلى  2012

  

  القوى العاملة 
  

من % 23.3، أن هناك 2007عام  ي نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطينيالذ أظهرت بيانات التعداد العام للسكان المساآن
من % 39.6منهم (من السكان غير نشيطين اقتصاديا % 76.4وآان هناك ). يعملون% 85.2منهم (السكان آانوا نشيطين اقتصاديا 

  ). 3 انظر الجدول رقم( )من المتفرغين ألعمال المنزل% 39.3الطالب، و
  

 2007 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب) فأآثر سنوات 10( مخماس سكان: 3جدول 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 
 مبين

المجموع
 يعمل

عاطل عن 
العمل 

سبق له (
 )العمل

عاطل عن 
لم (العمل 

يسبق له 
 )العمل

المجموع
طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
 لالمنز

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل 
وال يبحث 
 عن عمل

المجموع أخرى

 422 1 223 6 9 64 - 144 198 15 16 167 ذآور
 537 2 510 - 1 75 288 146 25 1 1 23 إناث

 959 3 733 6 10 139 288 290 223 16 17 190المجموع
.2009الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  

  قطاع الزراعة
  
ا  ادونم  13,642حوالي   مخماس قريةلغ مساحة تب ة للزراعة     3,177، منه م هي أراض قابل ا أراض سكنية   424و دون انظر  . (دونم

  ).3وخريطة رقم ، 4الجدول رقم 
  

 ) بالدونم المساحة( 2010 لعام مخماس قرية في األراضي استعماالت: 4 جدول
مساحة 

المستوطنات 
والقواعد 

 لعسكريةا
ومنطقة 
 الجدار

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

األراضي 
 المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
 مائية

 مساحة األراضي الزراعية
)3,177(  

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 
 بالستيكية

زراعات 
 دائمة

337 72 9,633 0 0 947 1,002 1 1,227 424 13,642 

 2012، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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  مخماس قريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

 
م    احاتها في     5الجدول رق رة ومس واع األشجار المثم ين أن ة ، يب تهر  .مخماس  قري ونبزراعة ال  مخماس وتش حوالي يوجد   حيث  زيت

  .زيتوندونم مزروعة بأشجار ال 1,010
  

 )المساحة بالدونم( قرية مخماسمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 5جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  1,010  الزيتون
  0  0  الحمضيات 
  43  5 اللوزيات

  0  0 لتفاحيات  ا
  0  7 الجوزيات
  0  17  فواآه أخرى
  43  1,039  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
   

ا القمح والشعي     185، فان مساحة الحبوب تبلغ مخماس قرية أما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في م، وأهمه أنظر الجدول   ( ردون
  ).6رقم 
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 )المساحة بالدونم(قرية مخماس في  لمحاصيل الحقليةالمزروعة بامساحة األراضي : 6جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  185  الحبوب
  0  0  أبصال ودرنات وجذور

  0  5 بقوليات جافة
  0  0 محاصيل زيتية
  0  13 محاصيل علفية
  0 0  محاصيل منبهة
  0  0  محاصيل أخرى
  0  203  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

المسح  ، إلى أن)نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا ويرجع
ى تعريف المساحات الزراعية عل استند) 2012(الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني الميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و

وحساب  تجزئة رفض، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الموسمية، والحيازات الزراعية حجم محددا
 أريج مسح أما .الينابيع بعض المناطق الحضرية والمناطق الزراعية التي توجد فيها السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضي

 وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من نسبةوجود آتشف فا
  .يوضح الفرق في أرقام المساحات الزراعية األآبر حسب أريج

  
ة     المسح الميدانيوتبين من  د األبحاث التطبيقي ج (القدس   –الذي قام به معه ة  سكان  من % 22 أن، )أري ة    مخماس  قري يقومون بتربي

  ).7الجدول رقم  رانظ( )2012، مخماسمجلس قروي (وغيرها  الماعزواألغنام  الماشية، مثل
  

 قرية مخماس في الحيوانية الثروة: 7 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 
 البياض

الدجاج 
 الالحم

 *األبقار األغنام الماعز  الجمال الخيول الحمير البغال

35 3,000  2,000 0 0 0 0 2,650 2,310 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

 .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ة  آم  52يوجد حوالي ف، قريةأما من حيث الطرق الزراعية في ال روي   ( طرق زراعي م    رانظ ( )2012، مخماس مجلس ق الجدول رق
8.(  
  

 وأطوالها مخماس قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 8جدول 

  )آم(ل الطو  حالة الطرق الزراعية

  9  صالحة لسير المرآبات
  11  صالحة لسير التراآتورات واآلالت الزراعية فقط

  20  صالحة لمرور الدواب فقط
  12  غير صالحة

  .2012، مخماسمجلس قروي : المصدر
  

  :أهمها ي من بعض المشاآل والعقبات،ويعاني القطاع الزراع
  

 مشكلة التسويق. 
 ارتفاع األسعار. 
 قلة األمطار. 
 االحتالل والمراعي. 
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 عدم توفر الخبرة واإلرشاد. 
 عدم توفر رأس المال. 
 مصادرة األراضي. 
 عدم القدرة على الوصول إلى األراضي الزراعية. 
 عدم توفر مصادر المياه.  

 

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   
لمختلف  تقدم خدماتها مؤسسات محلية وجمعياتعدة يوجد  آما. شعبة بريد: منها ،المؤسسات الحكومية بعض مخماس قريةجد في يو

  :، منها)2012، مخماسمجلس قروي (غيرها و رياضيةة وثقافي عدة مجاالت فئات المجتمع، في
 

 ام   تأسس :مخماس مجلس قروي ي  من قب   ،م1996ع م المحل د  ،ل وزارة الحك ام   فبه ة بقضايا ال االهتم ة    قري ديم آاف وتق
 .الخدمات إلى سكانها

  ام  :  مخماسإسالمي نادي ل وزارة الرياضة والشباب، ي     ،م1998تأسس ع ة     من قب األمور الرياضية واالجتماعي ى ب عن
 .والثقافية

 في القرية، من قبل نادي مخماس، يقوم بأنشطة اجتماعية وتوعية لسكانها م2011تأسست عام  :رابطة الخريجين. 
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

ة   مخماس قريةيوجد في  اء عام ذ   شبكة آهرب ام  من اء     م،1975ع ر شرآة آهرب اء في      محافظة القدس  وتعتب رئيس للكهرب المصدر ال
   .)2012، خماسمقروي مجلس ( %100وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلى . قريةال
  

اتف   قريةآما ويتوفر في ال ي داخل        ،شبكة ه ة التعمل من خالل مقسم آل ا  قري من الوحدات السكنية موصولة بشبكة      % 90، وتقريب
  ).2012، مخماسقروي مجلس ( الهاتف

  

  النقل والمواصالت
  
ا بالنسبة لشبكة الطرق في       ).2012، مخماس مجلس قروي (تقوم بخدمة المواطنين  ، عدد من التاآسيات مخماسيوجد في قرية   أم
روي  مجلس  (الفرعية آم من الطرق  4ة وآم من الطرق الرئيس 13فيوجد في القرية ، قريةال م    ( )2012، مخماس ق انظر الجدول رق
9(.  
  

 مخماس قرية في الطرق حالة: 9 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  10  3
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  3  -
  .طرق غير معبدة .3  -  1

  .2012، مخماسقروي مجلس : المصدر
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 المياه
  

دس   اه محافظة الق وم مصلحة مي رة(تق ي رام اهللا والبي م  ) لمنطقت ذي ت ة ال اه العام بكة المي ر ش اه عب ة مخماس بالمي د سكان قري بتزوي
ى    ، وتصل نسبة1970إنشائها عام  ة إل اس،    (% 100الوحدات السكنية الموصولة بشبكة المياه العام روي مخم د  . )2012مجلس ق لق

ام         اه محافظة القدس ع ق مصلحة مي ر مكعب   45,758، 2010بلغت آمية المياه المزودة لقرية مخماس عن طري ذلك   ،السنة / مت وب
دس،    ( اليوم/ لترا 104يقدر معدل تزويد المياه للفرد بحوالي  اه محافظة الق واطن       ).2011مصلحة مي ى أن الم ا تجدر اإلشارة إل وهن

ى             د إل اه، حيث تصل نسبة الفاق د في المي ك بسبب الفاق اه، وذل ل   % 26.5في قرية مخماس ال يستهلك هذه الكمية من المي ذه تمث ، وه
دس،  مص(الفاقد عند المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل  غ   . )2011لحة مياه محافظة الق الي يبل وبالت

ة مخماس      اه في قري را  76معدل استهالك الفرد من المي وم /لت ة            . الي ل منظم رح من قب ى المقت ل من الحد األدن دل اق ذا المع ر ه ويعتب
ار   . لتر للفرد في اليوم 100الصحة العالمية والذي يصل إلى  ا يق ة م ع     150ب من الجدير بالذآر أنه يوجد في القري ا لتجمي را منزلي بئ

   ).2012مجلس قروي مخماس، (مياه األمطار 
  

أما فيما يتعلق بسعر المياه فإن مصلحة المياه تتبنى تسعيرة تصاعدية تتناسب مع جميع الفئات االجتماعية للمستهلكين حيث يزداد 
  .ب فئة االستهالكسعر المياه حس 10يوضح الجدول رقم . سعر المياه بازدياد آمية استهالك المياه

  

 )واحد شهر فاتورة دورة( 1/1/2012 تاريخ من المعتمدة القدس محافظة مياه بمصلحة الخاصة المياه تعرفة: 10جدول 

  فئة االستهالك
 )³م (

  منزلي
)³م / شيكل (  

  صناعي
)³م / شيكل (  

  سياحي
)³م / شيكل (  

  تجاري
)³م / شيكل (  

  مؤسسات عامة
)³م / كل شي(  

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 
 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 
2011مصلحة مياه محافظة القدس، : المصدر

  

  الصرف الصحي
  

روي  (السكان الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة  شبكة للصرف الصحي حيث يستخدممخماس ال يتوفر في قرية  مجلس ق
ارب         ). 2012مخماس،  ا يق ا بم ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي  389واستنادا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه للفرد، تق

رد في القري   . متر مكعب سنويا 141,860مترا مكعبا، ما يعادل  ة         أما على مستوى الف اه العادم رد من المي اج الف دل إنت در مع د ق ة، فق
الحفر االمتصاصية بواسطة صهاريج النضح        . لترا في اليوم 61بحوالي  ة ب ة المجمع اه العادم ، ومن الجدير بالذآر أنه يتم تفريغ المي

ة الناتجة سواء    وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم . ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون مراعاة للبيئة معالجة المياه العادم
  ).2012أريج،  -قسم أبحاث المياه والبيئة (عند المصدر أو عند مواقع التخلص، مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة 

 

  النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                    

ايات الصلبة الناتجة   الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النف "الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير شمال شرق القدسمجلس "يعتبر 
  ).2012مجلس قروي مخماس، (عن المواطنين والمنشآت التجارية في القرية، والتي تتمثل حاليا بجمع النفايات والتخلص منها

  
ازل والمؤسسات والمحالت      ينتفع معظم سكان قرية مخماس من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الناتجة عن المن

ا                التجاري ة م ة حيث يوجد في القري اء القري ات موزعة في أحي ى حاوي ا إل تم نقله م ي ة والساحات العامة في أآياس بالستيكية، ومن ث
ات        50يقارب  ى مكب نفاي ات إل يارة النفاي حاوية، ليتم بعد ذلك جمعها من قبل المجلس بواقع ثالث مرات أسبوعيا، ونقلها بواسطة س

ا          50الي بلدية رام اهللا والذي يبعد حو ق دفنه ذا المكب عن طري ات في ه روي   (آم عن التجمع، حيت يتم التخلص من النفاي مجلس ق
  ).2012مخماس، 

  



  لقدساحافظة م                                                                 دراسة التجمعات السكانية                                                                              
 

 14

ة مخماس        ات الصلبة في قري در     0.7أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيبلغ معدل إنتاج الفرد اليومي من النفاي الي تق م، وبالت آغ
ة بحوالي    آمية النفايات الصلبة الناتجة ي ادل     1وميًا عن سكان القري ا يع نويًا    370طن، م ة     (طن س اه والبيئ ج،   -قسم أبحاث المي أري

2012.(  
 

  األوضاع البيئية
  

ا            ا، والتي يمكن حصرها بم ول له اد حل ا وإيج د من معالجته تعاني قرية مخماس آغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآل بيئية الب
  : يلي

  
  )2012روي مخماس، مجلس ق( أزمة المياه

  
 انقطاع المياه من قبل مصلحة مياه محافظة القدس لفترات طويلة وخاصة في فصل الصيف عن القرية. 
 ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة وقدمها .  
 ضعف ضخ المياه في الشبكة.  

  
 إدارة المياه العادمة

  
 ستخدام الحفر االمتصاصية آوسيلة للتخلص من المياه العادمة، وقيام بعض عدم وجود شبكة للصرف الصحي، وبالتالي ا

المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم تمكنهم من تغطية التكاليف 
ن استخدام هذه الحفر يهدد آما أ. صحية وانتشار األوبئة واألمراض داخل القرية بمكارةالعالية الالزمة لنضحها، يتسبب 

، حيث تختلط هذه المياه مع )آبار جمع مياه األمطار(بتلويث المياه الجوفية والمياه التي يتم تجميعها في اآلبار المنزلية 
المياه العادمة، مما يجعلها غير صالحة للشرب، حيث أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل نفاذ المياه العادمة 

آما أن المياه العادمة التي يتم . بقات األرض، وبالتالي تجنب استخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخرإلى ط
تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين 

 .  االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك
    

  إدارة النفايات الصلبة
  

           ي ل الت ى العراقي يس إل ك بشكل رئ ود ذل عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة القرية والتجمعات المجاورة، ويع
ل        ة مث راخيص إلقام ق بإصدار ت تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعل

باإلضافة . ، والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة)ج(ث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق هذه المكبات، حي
دول المانحة     ل من ال ات صحي يشكل         . إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التموي وفر مكب نفاي إن عدم ت الي ف وبالت

ة وال   اه الجوفي ات، فضال عن          خطرا على الصحة ومصدرا لتلويث أحواض المي ة من خالل العصارة الناتجة عن النفاي ترب
 .الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية

                                                                                                                                                                                    

  إجراءات االحتالل اإلسرائيلي أثر 
  

 الوضع الجيوسياسي في قرية مخماس 
  

ام    بناء على ين الس   1995اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من الع ة الفلسطينية   لطة الوطب ني
اطق        ،وإسرائيل ى من ة مخماس إل يم أراضي قري ا مساحته       ،)ج(و  )ب(تم تقس م تصنيف م ا   872حيث ت من مساحة   % 6.4(دونم

ة          ) ب (من أراضي القرية آمناطق ) القرية الكلية ى عاتق السلطة الوطني ام عل ا المسؤولية عن النظام الع وهي المناطق التي تقع فيه
ى  طينية وتبق رى   الفلس ديات والق ن البل ة م طينية المأهول اطق الفلس م المن ة وتشكل معظ ور األمني ى األم ة عل لطة الكامل رائيل الس إلس
ضئيلة جدا من المساحة   تشكل نسبةوالتي  )ب(والجدير بالذآر أن غالبية السكان يتمرآزون في المناطق المصنفة . وبعض المخيمات

ا مساحته   . الكلية للقرية ا   12770فيما تم تصنيف م ة    % 93.6(دونم ة الكلي اطق ) من مساحة القري ع      )ج( آمن ي تق اطق الت وهي المن
حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل من األشكال إال   ،أمنيا وإداريا ،طرة الكاملة للحكومة اإلسرائيليةتحت السي
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اطق  " ج"إلى أن معظم األراضي الواقعة في مناطق وتجدر اإلشارة . بتصريح من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية هي أراض زراعية ومن
  ).11جدول رقم انظر ال( توحةمف
  

 1995 في الثانية أوسلو اتفاقية على اعتمادا في قرية مخماس األراضي تصنيف: 11جدول 

 من المساحة الكلية للقرية%  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 0 0 طق أمنا
 6.4 872 مناطق ب
 93.6 12,770 مناطق ج

 0 0 محمية طبيعية
 100 13,642 المساحة الكلية

 2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  

  قرية مخماس و ممارسات االحتالل اإلسرائيلي 
  

اء المستوطنات اإلسرائيلية    نالت قرية مخماس حصتها من المصادرات اإلسرائيلية لصالح األ هداف اإلسرائيلية المختلفة تمثلت في بن
ا و    ة ومحيطه ة اإلسرائيلية    على أراضي القري ة القواعد العسكرية اإلسرائيلية        ،شق الطرق االلتفافي ى إقام ذا باإلضافة إل ؤر   ه و الب

  .مصادرات اإلسرائيلية ألراضي قرية مخماسوفيما يلي تفصيل ال. والحواجز العسكرية اإلسرائيلية  االستيطانية اإلسرائيلية
   

احته    ا مس طينية م ا لألراضي الفلس نوات احتالله الل س رائيل خ ة    28صادرت إس ل إقام ن أج اس م ة مخم ن أراضي قري ا م دونم
توطنة  امين"مس عار بني ع   " ش ة جب دود قري ا ضمن ح ر منه زء األآب ع الج ي يق رائيلية والت لطات . اإلس ا أن س ذآر أيض دير بال  والج

ة       ى أراضي قري ا وعل االحتالل اإلسرائيلي قامت بإنشاء مستوطنة معاليه مخماس والتي تحمل نفس اسم قرية إلى الجهة الشرقية منه
  ).12رقم   انظر الجدول( تابعة لمحافظة رام اهللا والبيرة دير دبوان ال

  

 مخماس قرية أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات:12 جدول

في  القاطنين المستوطنينعدد 
 )2009( المستوطنة

المساحة المصادرة من 
مخماس أراضي قرية 

 )بالدونم(

سنة 
 التأسيس

 اسم المستوطنة

 شعار بنيامين 199,9 28 غير متوفر

 المجموع - 28 غير متوفر
 2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  
  

ا  دد      وآم ق ع اس لش ة مخم ن أراضي قري د م رائيل المزي ادرت إس رائيلية  ص ة اإلس رق االلتفافي ن الط افي   ،م ق االلتف ا الطري منه
بهدف ربط المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضيها بالمستوطنات   457والطريق االلتفافي اإلسرائيلي رقم  60اإلسرائيلي رقم 

 Buffer(در اإلشارة بأن الخطر الحقيقي للطرق االلتفافية يكمن في ما يعرف بمساحة االرتداد أو وتج. اإلسرائيلية األخرى المجاورة
Zone ( ر أيضا  ويذآ .متر على جانبي الشارع 75التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عادة ما تكون

افي   المدخل الرئيسي من الجهة ال ،أن قرية مخماس لها مدخلين م   اإلسرائيلي غربية للقرية ويتقاطع مع الشارع االلتف ، والمدخل  60رق
  .457رقم  اإلسرائيليالشمالي وهو مغلق حاليا بحاجز ترابي إسرائيلي ويفصل القرية عن الشارع االلتفافي 

  
ى    من أراضي القرية لغرض إقامة قاعد %) 2(دونما  258آما وقامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بمصادرة  ة عسكرية إسرائيلية إل

  .الجهة الشرقية من القرية
  

آذلك شهدت قرية مخماس االستيالء على المزيد من أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لغرض إقامة البؤرة 
قامت إسرائيل  ،ينالماضي خالل العقدين انه والجدير بالذآر. إلى الجهة الغربية من القرية" معفار مخماس"االستيطانية اإلسرائيلية 

نوى لمستوطنات جديدة موقع استيطاني في الضفة الغربية والتي باتت تعرف فيما بعد بالبؤر االستيطانية وهي عبارة عن  232ببناء 
من  و تتفرع البؤر االستيطانية. عادة ما تبدأ بإقامة آرفانات متنقلة على الموقع الذي يتم االستيالء عليه من قبل المستوطنين

" شارونية" والجدير بالذآر أن وباء البؤر االستيطانية اإلسرائيلية آان بدايته دعوة. المستوطنة األم وعلى بعد عدة أميال منها
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للمستوطنين اليهود لالستيالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين الحقا في إطار تسوية 
فقد قامت بالرغم  ،الظاهرة أي غطاء قانوني بالظاهر ورغم أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك. الجانبينمستقبلية بين 

  .لها و لوجستي لوجودها واستمرارهامن ذلك بتوفير غطاء امني 
  

  في قرية مخماس اإلسرائيليينانتهاآات المستوطنين 
  

في مستوطنة عوفرا  القاطنينستوطنين اإلسرائيليين، حيث أقدم عشرات المستوطنين ولم تسلم أشجار قرية مخماس من انتهاآات الم
 6-4تتراوح أعمارها ما بين " شجرة 380"باقتالع  2010والبؤرة االستيطانية ميغرون في الرابع عشر من شهر نيسان من العام 

ستوطنة السابقة الذآر وتعود ملكيتها لمواطني الزراعية بالقرب من الم األراضيي مزروعة على مئات الدونمات من هسنوات، و
 60آما أقدم المستوطنون على خلع السياج المحيط باألراضي وهو عبارة عن سياج يفصل بين الشارع االلتفافي رقم . قرية مخماس

وتطل هذه . دوالرألف  27وبلغت القيمة التقديرية للخسائر نتيجة اقتالع هذه األشجار وخلع السياج نحو . واألراضي المستهدفة
آما . وغالبا ما يتم منع أصحابها من الوصول إليها لزراعتها و فالحتها 60أيضا على الشارع االلتفافي االسرائيلي رقم  األراضي

شيكل للتنكة  100وتسببت هذه االعتداءات بخسائر مادية آبيرة للمزارعين الذين يقومون بري أشجارهم بواسطة تنكات مياه بسعر 
 ،اإلسرائيليينوالجدير بالذآر أنه قبل عملية قلع األشجار على أيدي المستوطنين . شيكل للعامل 200بها عاملين اثنين بتكلفة ويتكلف 

  . لليوم/شيكل 300أقدم أصحاب األراضي على حراثتها بكلفة 
  

ة في الجهة الشرقية للقرية وقريبة من هذا وأقدم المستوطنون مرة أخرى على ارتكاب المزيد من االنتهاآات على أشجار القرية الواقع
في شهر آب  اإلسرائيلية، حيث قام عشرات المستوطنين القاطنين في مستوطنة معاليه مخماس اإلسرائيليةمستوطنة معاليه مخماس 

  ". تونشجرة زي 100"بإشعال النار في أشجار الزيتون واألراضي الزراعية، حيث قدر عدد األشجار المتضررة ب  2011من العام 
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  مخماس قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  فذةالمشاريع المن
  
  ).13انظر الجدول رقم (خالل الخمسة سنوات الماضية  مشاريع عدةبتنفيذ  مخماسي ام مجلس قروق
  

 الماضية سنوات خمسة خالل مخماس قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

 تبرعات من أهل القرية واإلغاثة الزراعية  2012  زراعي  استصالح أراضي زراعية
  تبرعات من أهل القرية 2010-2009  بنية تحتية  شق طرق داخلية

  مصلحة مياه القدس  2009  بنية تحتية  إصالح شبكة المياه
  شرآة آهرباء محافظة القدس  2010  تيةبنية تح  إصالح شبكة الكهرباء
  األشغالوزارة  2009-2008  بنية تحتية  توسيع مدخل القرية

  اإلغاثة الزراعية 2011-2010  زراعي  استصالح أراضي زراعية
  بكدار  2007  تعليمي  توسعة مدرسة إناث مخماس

 2012، قروي مخماسمجلس  :المصدر

 
  المشاريع المقترحة 

  
روي  تطلع ي دني في ا       خماس م مجلس ق اون مع مؤسسات المجتمع الم ة لوبالتع ذ عدة مشاريع خالل األعوام        ه، وسكان  قري ى تنفي إل

ة لالقادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في ا  ذها  والتي   قري ام بتنفي  ق
  :فيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشةو. )أريج(القدس  -معهد األبحاث التطبيقية

  
  .إعادة تأهيل بعض الطرق الداخلية .1
  .استصالح أراضي زراعية وشق طرق زراعية .2
  .بناء مرآز صحي متكامل في وسط القرية .3
  .المناطق الزراعية وإعادة تأهيل اآلبار الرومانيةحفر آبار جمع مياه األمطار في  .4
  .مرآز النسويلبناء مقر ل .5
 .إنشاء شبكة صرف صحي .6
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  قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   

ة   قرية، األولويات واالحتياجات التطويرية لل14ويبين الجدول رقم . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية قريةتعاني ال من وجه
  .قرويالمجلس نظر ال

  

 مخماس قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 15 ^   *  شق، أو تعبيد طرق 1

   *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  *    توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
  *    ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *    إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  متر مكعب 500   * بناء خزان مياه 6

 آم 25   *  ترآيب شبكة صرف صحي 7
   *   ترآيب شبكة آهرباء جديدة 8
  *    حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

   *      لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

  *    صحي للنفايات الصلبة مكب  11

 االحتياجات الصحية
 عيادة واحدة   * 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

 مرحلة أساسية   * ة تأهيل مدارس موجودةإعاد 2

 أجهزة حاسوب   *  تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
  دونم 200   *  استصالح أراض زراعية 1

 بئر 50   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 آساتابر 10   *  برآسات مواشي/ بناء حظائر 3

    * خدمات بيطرية  4

 طن سنويا 100   *  أعالف وتبن للماشية 5

  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

    *  فلحهبذور  8

    *  نباتات ومواد زراعية 9
  آم طرق زراعية 11داخلية، و آم طرق 1آم طرق رئيسة،  3^ 

 .2012قروي مخماس، مجلس : المصدر
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