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 شكر وعرفان

 
لتنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل ا القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 جمع البيانا .   ريق البحث خالل عملية

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي مح

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة 

م التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي          

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

  إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة      

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجت

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 العقربانية قريةدليل 

 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

مرك  كم هوائي )المسا ة األ قية بين  12.1  وعل  بعد نابلا شرق مدينة   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   العقربانيةقرية 

  ومن  الباذان   ومن الترب بيت لجن ولير الحطب   ومن ال نوب روش بيت لجن  الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1 ()أنظر المريطة رقم2014أريج   - )وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية النّصارية وبيت حسن الشمال

 

 العقربانية قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملةم  أمةا معةدل     04..30سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي          تحةت  مترا  13عل  ارتفاع  قرية العقربانيةتقع 

أريةج    –)وحةدة نظةم المعلومةا  ال ترا يةة     %65لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    21إل  لرجا  الحرارة  يصل 

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديدة المعر ة من قبل و ارة الحكم المحلةي   1356.4تبلل مساحة قرية العقربانية حوالي 

لطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحكم المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  السالفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2011وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع 
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وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

  تةةم تعييةةنهم مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   أعضةةاء 1يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1114عةةام العقربانيةةة  ويقةةر تةةم تيسةةيا م لةةا 

 متلةك الم لةا سةيارة ل مةع النفايةا      ال يويقع ضمن الم لا األوس  للمدما  المشتركة. و. لائم ملكويوجد للم لا مقر   الفلسطينية

 .(2013  العقربانية قرويم لا )

 

   ما يلي  (2013  العقربانية قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويال لا ومن مسلوليا  الم

 مدال شبكة مياه الشرب وةيانتها.إ 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

 وتقديم المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  و 

 . عمل وتقديم مقترحا  مشاريع ولراسا  

 

 نبذة تاريخية
 

 يكثةةر هةةذا النةةوع  ةةي       حيةةثالعقةةرب  العقربةةان  وهةةو اسةةم يطلةةق علةة  ذكةةر       لةة السةةم نسةةبة إ ابهةةذا  العقربانيةةةقريةةة  ميتسةة

قةةرل  إلةة  العقربانيةةة قريةةةأةةةل سةةكان  ويعةةول. م 1116عةةام لةة  إ الحةةالي يعةةول تةةاريش إنشةةاء الت مةةع  و .(1991الةةدبا   ) أراضةةيها

  قةةروي العقربانيةةةم لةةا ) م 1141عةةام محتلةةة  ةةي األراضةةي الوقةةرل أخةةرل سةةالم   قريةةة كفةةر قليةةل  قريةةةمنهةةا متعةةدلة  لسةةطينية 

 .( 1صورة رقم الأنظر )(2013

 

 

 العقربانية قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ةي   .بلمس د  يد بن حارثة  ومس د معاذ بن ج  وهما  مس دين العقربانية قريةيوجد  ي 

 (2013  قروي العقربانيةة م لا )رير ملهلة لالستتالل السياحي هذه المنطقةمن ال دير ذكره أن و .منطقة تل الفمار  أهمها  القرية

 . (2)أنظر المريطة رقم 

 

 العقربانية قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 السكان 
 

 بلل العقربانية قريةأن عدل سكان   .200بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 115أسةةرة  وعةدل الوحةةدا  السةةكنية   .16سةر  نسةمة مةةن اإلنةاث  ويبلةةل عةةدل األ   411 ونسةمة مةةن الةةذكور    .41نسةمة  مةةنهم   115

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  42.2  كةان كمةا يلةي     .200لعةام   العقربانيةة  قريةة أن تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي     أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمسةاكن   

عامةا  مةا  ةوق.     56% ضةمن الفئةة العمريةة     4.1و عامةا   54 -16% ضمن الفئة العمرية  63عاما   16ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 60.5%  ونسبة اإلناث  41.4   أي أن نسبة الذكور5..1 100  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

ائلةة عصاعصةة  عائلةة نايفة       عائلة ذيةاب  عائلةة أبةو عقةل  عائلةة الع ةوري  ع      من عدة عائال   منها   العقربانية قريةيتيلي سكان 

  .(2013  العقربانية قروي)م لا   عائلة أبو رّواع  عائلة أبو  هري  عائلة أبو عّروج  عائلة مبارك

 

 

 الهجرة 
 

بداية انتفاضة األقص   ذمن واهاجر ثالثة أشماصالقدس )أريج(  أن هناك  -بين المس  الميداني الذي قام ب  معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2013  العقربانية)م لا قروي  2000عام 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع    51.1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       11.1  حةوالي  .200عةام   العقربانيةة  قريةة بلتت نسبة األمية لدل سةكان  

% انهةةوا لراسةةتهم  20.3% انهةةوا لراسةةتهم االبتدائيةةة   31.4% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   20.1السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاك 

 قريةةة  يبةةين المسةةتول التعليمةةي  ةةي   1% انهةةوا لراسةةتهم العليةةا. ال ةةدول رقةةم    6.1% انهةةوا لراسةةتهم الثانويةةة  و  10.6اإلعداليةةة  

 ..200  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام العقربانية

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس بحس( فأكثر سنوات 11) العقربانية قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 346 0 0 1 0 19 5 38 86 104 68 25 ذكور

 357 0 0 0 0 7 4 36 57 117 78 58 إناث

 703 0 0 1 0 26 9 74 143 221 146 83 المجموع

   النتائج النهائية..200  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةة   القريةة     يوجةد  ةي  2011/2012 ةي العةام الدراسةي     العقربانيةة  قريةة  والثانوية  ياألساسية عليم أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

أيةة ريةاض ل طفةال     القريةة كمةا ال يوجةد  ةي      وهي مدرسةة العقربانيةة األساسةية الممتلطةة     التوث الدوليةعة لوكالة واحدة ممتلطة تاب

 (.2012نابلا -)مدرية التربية والتعليم ر  عليها و ارة التربية والتعليمتش

 

معلمةةا ومعلمةةة  .3وعةةدل المعلمةةين  طالبةةا وطالبةةة  160ةةةفا  وعةةدل الطةةالب  .2 العقربانيةةة قريةةةيبلةةل عةةدل الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

يبلةل   العقربانيةة  قريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلةم  ةي مةدارس      2012  نابلا -)مديرية التربية والتعليم

  .(2012مديرية التربية والتعليم  ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 36طالبا وطالبة  وتبلل الكثا ة الصفية  25

 

يتوجهةون للدراسةة  ةي     الفرع الت اري والصناعي(    اّن الطالب –المراحل التعليمية ) كالمرحلة الثانوية  عدم تو ر إحدل و ي حال

 .(2013  م لا قروي العقربانية) كم .  والذين يبعدون عن القرية حوالي نابلا  مدينة مدارس

 

   منها (2013  العقربانية قرويم لا  ) بعض العقبا  والمشاكل العقربانية قرية يواج  قطاع التعليم  ي

 مدارسهمل  عدم تو ر مواةال  لنقل الطالب إ. 

 رئيسيالقرية عن ت مع القرية ال دارسبعد م. 

  ساسية والثانوية.سهم األل  مدارللوةول إعدم تو ر طرق معبدة وملهلة بشكل جيد تساعد الطالب 
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 قطاع الصحة
 

 مركةة  ةةةحي النصةةارية الحكةةومي لةة    الطةةوارلء يتوجةة  المرضةة  إو ةةي حةةاال .ةةةحية مرا ةةقأيةةة  العقربانيةةةال يوجةةد  ةةي قريةةة 

 .(2013  العقربانية قرويم لا  )كم  1عن القرية حوالي  انبعد  والذي ي ي قرية النصاريةالتابع لوكالة التوث  والمرك  الصحي

 

   أهمها  (2013  قروي العقربانيةا  م ل) الكثير من المشاكل والعقبا  العقربانيةقرية  ي  القطاع الصحييواج  

 عدم وجول مرك  ةحي  ي القرية لمدمة سكانها. 

  لقلة المواةال  ل  المراك  الصحية المتو رة  ي قرية النصارية الم اورةإ تنقل المرض ةعوبة. 

 .عدم تو ر عيالا  أطباء خاةة  ي القرية 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا   ) % مةن القةول العاملةة    15.6سةتوعب  يحيةث    ال راعةة قطةاع  عل  عةدة قطاعةا   أهمهةا     العقربانية قريةصال  ي االقتيعتمد 

 .(1)انظر الشكل رقم (2013  قروي العقربانية

 

عاملةة  تو يةع األيةدي ال   بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2013ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  العقربانية قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

  من األيدي العاملة 15.6قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 10قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 1.6سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 1  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 1  ويشكل المدما قطاع %. 

 

 العقربانية قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2013  العقربانية قرويم لا  المصدر:      
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  م لةا ) ومح ةر واحةد    )سوبرماركت( ال ابق 3 العقربانية قريةصالية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

وقد تبين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر     %. 30إل   2013لعام  العقربانية قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و .(2013  العقربانية قروي

  عل  النحو اآلتي  هي  (2013  قروي العقربانيةم لا  ) اإلسرائيلية نتي ة اإلجراءا  لقريةتضررا  ي ا

 القطاع ال راعي. 

   . قطاع المدما 

 

 ى العاملة القو

% من  ..30  أن هناك .200عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

%  46.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منهم  51.3% يعملون(. وكان هناك  15.2السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منهم 

 (. 2)انظر ال دول رقم ن المتفررين ألعمال المن ل(% م 42.3و من الطالب 

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11)العقربانية  سكان :7جدول           

                                

                                 

 قطاع الزراعة                       

 

)انظةر   لونمةا أراض سةكنية   162راض قابلة لل راعة ولونم هي أ 11,388لونما  منها  13,574حوالي  العقربانية قريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رقم   3ال دول رقم 

 

 ( بالدونم المساحة) العقربانية قرية في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

األراضي الزراعية مساحة  

)11,388( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

0 13 1,846 160 5 10,211 38 3 1,136 162 13,574 

 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 ن عملع

 المجموع أخرى

 346 0 141 4 1 31 0 105 205 5 3 197 ذكور

 357 0 346 0 0 25 206 115 11 0 0 11 إناث

 703 0 487 4 1 56 206 220 216 5 3 208 المجموع

   النتائج النهائية..200 -  التعدال العام للسكان والمساكن2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 العقربانية قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 اللوبيا والبصل األخضر تعتبر. والعقربانيةقرية   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  البعلية والمروية المكشو ة  ي 4ال دول رقم 

  م روعةة بالمضةةروا  الممتلفةةة  لونةم مةةن البيةو  البالسةةتيكية   0. العقربانيةةةد  ةةي قريةة  كمةةا  يوجة  لقريةة. أكثةر األنةةواع  راعةة  ةةي ا  

 (.2010)مديرية  راعة نابلا  

 

 )المساحة بالدونم( العقربانية قريةفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 4جدول 

ءاخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

73 1 1 1 71 1 1 1 1 1 3 1 

 2010 نابلامديرية  راعة   المصدر
 

المس  الميةداني   إل  أن  ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظم المعلوما  ال ترا ية(  الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةةم مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةةم اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةةم محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي مةتيرة الح  ال راعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األبقةةار اشةةي  مثةةلوالم يقومةةون بتربيةةة العقربانيةةة قريةةة سةةكان مةةن % .5 بةةين المسةة  الميةةداني أنأمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد  

 (.6)انظر ال دول رقم (2013  العقربانية قرويم لا  ) وريرهااألرنام و
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 العقربانيةقرية  في الحيوانية الثروة: 5 جدول

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

21 0 205000 0 0 0 0 310 15310 5 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2010  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر ال ةدول رقةم    (2013  عقربانيةال قرويم لا  ) كم طرق  راعية 11   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

5). 

 

 وأطوالها العقربانية قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 6جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 4 ةالحة لسير المركبا 

 6 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 10 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 0 رير ةالحة

 2013  العقربانية يقروم لا المصدر: 

 

   منها (2013  العقربانية قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض العقربانية قريةال راعي  ي يواج  القطاع 

 

 ل  جميع األراضي ال راعية.عدم تو ر خطوط مياه ناقلة تصل إ 

  لديهم الكا ي عدم تو ر رأس المال  ونم ارعيللتدهور الوضع االقتصالي. 

 قتصالية من العمل  ي القطاع ال راعي.قلة ال دول اال 

 .عدم وجول نظام مالي لتعويض المسائر المالية  ي القطاع ال راعي 

 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   مال يوجد  ي قرية العقربانية أية ملسسا  حكومية  ولكةن يوجةد عةدل مةن ال    

    (  منها2013قروي العقربانية  م لا) عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها  ئا  الم تمع و ي

  

  االهتمةةام  بهةةد    الحكةةم المحلةةيو ارة مةةن قبةةل وتةةم ترخيصةة  الحقةةا   م 1114عةةام  تيسةةا : العقربانيسسة قسسرويمجلسسس

   باإلضا ة إل  تقديم خدما  البنية التحتية.وتقديم كا ة المدما  إل  سكانها لقريةابقضايا 

 تتعلق ينظم لورا  تدريبيةبشلون المرأة  وعن  ي  من قبل و ارة الداخلية  م 2011تيسا عام  :مركز نسوي العقربانية 

 رها.يالتصنيع التذائي والمياطة ورب

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      القطريةة االسةرائيلية  شةركة  التعتبةر   .م 1114 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      قربانيةة الع قريةة يوجد  ي 

 ةي م ةال الكهربةاء     مشةاكل  ال بعةض  ويواجة  الت مةع   .% 16ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وتصل نسبة الوحدا  قريةال
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شةبكة هةاتي     قريةة ال يتةو ر  ةي  وكمةا   .إلة  القريةة  القةدرة الكهربائيةة التةي تصةل      ت مع  وضةعي بعد المحول الكهربائي عن ال أهمها  

  قةروي العقربانيةة  م لةا   )% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة الهةاتي       20  وتقريبةا  قريةة التعمةل مةن خةالل مقسةم دلةي لاخةل       

2013). 

 

 النقل والمواصالت

 

وجةول   سةيارة خاةةة. و ةي حةال عةدم      160  رير قانونيةة  و  سيارا 10و  طنيننقل المواتأجرة  ا سيار 3 العقربانية قريةيوجد  ي 

 .(2013  قةةروي العقربانيةةةم لةا   ) يتنقلةةون مةن خةةالل مكتةب تاكسةةي النصةةارية.   ن سةكان الت مةةع وسةائل مواةةةال   ةي الت مةةع  ةةإ  

 الراب  بين النصارية وبيت حسن رئيسيعل  الشارع ال لهمن اوإ ن ال الركاب إل ل  لاخل القريةلخول سيارا  األجرة إويعتبر عدم 

قروي م لا  ) ل  المدن والت معا  الم اورةئق أمام تنقل الركاب والمسا رين إمن أهم العوا خاص بالقرية ررم وجول خ  بيرمت 

 ق الفرعيةة كةم  مةن الطةر    6وكةم مةن الطةرق الرئيسةة      2 قريةة  يوجةد  ةي ال    قريةة الأما بالنسبة لشبكة الطةرق  ةي    .(2013  العقربانية

 .(. دول رقم ال)أنظر (2013  قروي العقربانيةم لا  )

 

 العقربانية قرية في الطرق حالة: 2 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 - 0.6

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 1.6

 طرق رير معبدة. .3 - 3

 2013  العقربانية قرويم لا المصدر: 

 

 المياه

 

ت ويد سكان قرية العقربانية بالمياه من خالل مصالر خاةة متمثلةة باآلبةار الموجةولة  ةي القريةة  وذلةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة           يتم 

% )م لةا قةروي العقربانيةة     16  وتصةل نسةبة الوحةدا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة           م2001تةم إنشةائها عةام     التي

2013.)  

 

وبالتةالي يبلةل    (  2013الي متر مكعب/ السنة )م لا قروي العقربانية   41حوالي  2012د بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام وق

العقربانيةة ال  قريةة  وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أن المةواطن  ةي       لتةرا/ اليةوم.    111حةوالي  العقربانيةة   معدل ت ويةد الميةاه للفةرل  ةي قريةة     

(  2013% )م لةا قةروي العقربانيةة     16من المياه  وذلك بسبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث تصةل نسةبة الفاقةد إلة          يستهلك هذه الكمية 

وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةل معةدل اسةتهالك الفةرل مةن             

 . (2013م  )م لا قروي العقربانية  لترا  ي اليو 101العقربانية المياه  ي قرية 

 

متةر مكعةب    160ل  خ ان للميةاه العامةة بسةعة    إ باإلضا ةبئر مياه خاص يتم استمدامهما لل راعة   11قرية العقربانية كما يوجد  ي  

وي العقربانيةة   شيكل /متر مكعب)م لا قةر  3(. ويبلل سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  2013)م لا قروي العقربانية  

2013.)  

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية العقربانية شةبكة للصةر  الصةحي حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة )م لةا              

   (.2013قروي العقربانية  



 نابلسمحافظة                                                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                            

 

 13 

متةرا مكعبةا  والتةي تعةالل      11نات ة يوميًا بحوالي واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة ال

لتةرا  ةي    10ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفةرل  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةاج الفةرل مةن الميةاه العالمةة بحةوالي              32.5

بواسةطة ةةهاريج النضة   ومةن ثةم       اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يتم ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةتم تفريتهةا  

يتم التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنة  ال يةتم معال ةة الميةاه         

م أبحةاث الميةاه   )قسة العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة والصةحة العامةة            

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبةةر م لةةا المةةدما  المشةةترك للنفايةةا  الصةةلبة لمنطقةةة أريحةةا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن    

ونظرًا لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة     المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. 

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         16مكلفة  تم  رض رسوم شةهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها          

  (.2013% )م لا قروي العقربانية  100تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

صلبة  حيث يتم جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحال  ينتفع معظم سكان قرية العقربانية من خدمة إلارة النفايا  ال

القرية  ليةتم   أحياءمتر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  20الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ثم يتم ت ميها  ي 

سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعةد   سبوع  ونقلها بواسطةمرتين  ي األبعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع 

  (.2013كم عن الت مع  حيت يتم التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية )م لا قروي العقربانية   30

                                                                                                                                                                                                                                                     

تةم  وبالتةالي تقةدر    ك ..0أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة العقربانيةة   

أريةج    -)قسم أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا 214طن   أي بمعدل  1.2كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 األوضاع البيئية

 

ها وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن      كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال ت العقربانية تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 16ل  إلفاقد  ي شبكة المياه والتي تصل ارتفاع نسبة ا% 

  ل  تيهيل وتوسعة لتصل مناطق جديدةإشبكة المياه بحاجة 

  ضا ي للمياه إل  خ ان إالحاجة 

 

 إدارة المياه العادمة

 

لي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض المواطنين عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتا

بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنهم من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  

ستمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن ا

والمياه التي يتم ت ميعها  ي اآلبار المن لية )دبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير 

ل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إ

استمدام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  دخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من الحفر 
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االمتصاةية بواسطة سيارة النض   ومن ثم يتم التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 ية الناجمة عن ذلك.  والصح

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعمليةة جمةع    إللارةلارة النفايا  الصلبة  حيث يقوم الم لا المشترك إمن مشاكل  ي م ال  ال تعاني قرية العقربانية

مكةب النفايةا  الصةحي الةرئيا     النفايا  النات ة عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو       

 الذي يمدم القرية ومعظم الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية العقربانية  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1116بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

لونمةةا  135211حيةةث تةةم تصةةنيي مةةا مسةةاحت     تةةم تقسةةيم أراضةةي قريةةة العقربانيةةة إلةة  منةةاطق )ب( و )ج(    الفلسةةطينية و إسةةرائيل

وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة            (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق11)

%  قة  مةن مسةاحة القريةة     2لونما ) 2.6مور األمنية.  يما تم تصنيي ما مساحت  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ ة و تبق الفلسطيني

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        وهي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً          (ج) الكلية( كمناطق

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة العقربانيةة يتمركة ون  ةي            صري  من االلارة المدنية اإلال بتاالستفالة منها ا

 (.1( )انظر ال دول رقم ب)المناطق المصنفة 

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية العقربانية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 8جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم راضيتصنيف األ

 1 1 مناطق أ

 99 13,799 مناطق ب

 7 725 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 13,524 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية العقربانية 

 

سةرائيلية مقامةة علة  أراضةي قريةة العقربانيةة  ةي الوقةت الحةالي  إال أن هةذه القريةة            إمن عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا   لررمبا

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والمعسةكرا  والحةواج  العسةكرية اإل   سةرائيلي   المسةتوطنا    لةم تسةلم مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

الشةةرقية توجةةد مسةةتوطنة  حمةةرا   سةةرائيلية بالقريةةة مةةن ال هتةةين الشةةرقية والتربيةةة   مةةن ال هةةة حيةةث تحةةي  المسةةتوطنا  اإلعنهةةا  

سرائيلية عل  أراضي قرية  روش بيت لجن الم اورة  بينما من ال هة التربية للقرية تعتلي مستوطنة  ألون موري   المقامة عل  اإل

لةة  قريةةة العقربانيةةة  حيةةث شةةكلت هةةذه المسةةتوطنة مصةةدرا    أراضةةي قريتةةي ليةةر الحطةةب وع مةةوط الم ةةاورتين قمةةة جبةةل يطةةل ع    

لالنتهاكا  واالعتداءا  عل  القرل الم اورة سةواء مةن خةالل المسةتوطنين أو مةن خةالل ميةاه الم ةاري الملوثةة للبيئةة والتةي تضةر             

 بالم روعا  واالش ار  ي المنطقة  خصوةا وأن المستوطنة  يها منطقة ةناعية.

 

سرائيلي خالل السنوا  السابقة قواعد عسكرية عل  أراضةي قريةة النصةارية الم ةاورة  حيةث تةم       االحتالل اإلأقامت قوا   كذلك  قد

 ضمن خطة االنسحاب األحالي ال انب من مستوطنا  شمال الضفة بحسب معلوما  م لا قروي النصارية.  2006اخالؤها عام 
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 سرائيلية في قرية العقربانيةالحواجز العسكرية اإل

 

 2000النسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانيةة عةام   أما ب

حدهما جنوب شرق قرية العقربانية واآلخر رربها. حيث تيثر  قرية العقربانية والقرل الم ةاورة لهةا   أن عل  إقامة حاج ين عسكريي

سةرائيلية  وهةو   الماضةع للسةيطرة اإل   .6لرئيسةي رقةم    ي ال هة الشرقية هو )حاج  الحمةرا( علة  الطريةق ا   من حاج  عسكري لائم 

الطريق الذي يرب  مناطق األروار وأريحا بالمحا ظا  الشمالية وخصوةا محا ظتي نابلا وطوباس  حيث يمةر هةذا الطريةق الهةام     

سةرائيلية مةن أهةم وأةةعب الحةواج       قةع بةالقرب مةن مسةتوطنة )حمةرا( اإل     ابالقرب مةن قريةة العقربانيةة. ويعتبةر )حةاج  الحمةرا( الو      

العسكرية المقامة  ي الضفة التربية  نظرًا للموقع االستراتي ي الذي يحتل   حيةث يعتبةر بوابةة منةاطق األرةوار بالنسةبة للقةالمين مةن         

طةالق  إعامةًا  حيةث شةهد حةاال       12كثر مةن  لسطينيين ألالمحا ظا  الشمالية  وقد كان هذا الحاج  موقعًا مهمًا من مواقع التنكيل بالف

ك  قةد  نار وقتل واعتقال واحت ا  ومنع مرور وتيخير بحق المةواطنين الفلسةطينيين الةذين كةانوا يتنقلةون مةن خةالل هةذه المنطقةة. كةذل          

ة للفلسةطينيين  حيةث تسةبب  ةي     رالق هذا الحاج  الواقع  ي منطقة األرةوار والتةي تشةكل السةلة التذائية     إعان  الم ارعون طوياًل من 

ا ليال معدال  الفقر والبطالةة  ةي هةذه المنةاطق  وأضةر كثيةرا بالوضةع االقتصةالي  يهةا بسةبب االرالقةا  المتكةررة. وال ية ال هةذا               

 عاقة حركة المواطنين الفلسةطينيين  ةي ظةل هةدوء    إورة  لكن قوا  االحتالل خففت من الحاج  قائم  ي منطقة  روش بيت لجن الم ا

 االوضاع الميدانية  ي الوقت الحالي.

أما الحاج  اآلخر الذي تيثر  من  القرية  هو حاج  الباذان رير الدائم  ي ال هة التربية علة  الشةارع الةراب  بةين العقربانيةة ومدينةة       

ن مسةةرحًا لكثيةةر مةةن ثةةر سةةلبي كبيةةر علةة  حيةةاة الفلسةةطينيين  ةةي  تةةرة االنتفاضةةة ومةةا بعةةدها حيةةث كةةا أ نةةابلا  وقةةد كةةان لهةةذا الحةةاج 

سةةرائيلية بحةةق الفلسةةطينيين كمةةا وعمةةل علةة  إعاقةةة حريةةة التنقةةل ومنةةع التواةةةل بةةين مدينةةة نةةابلا وقراهةةا ممةةا كبةةد        االنتهاكةةا  اإل

 هذا الحاج  من منطقة الباذان. بإ الةالفلسطينيين خسائر مالية ومعنوية. الحقًا قامت قوا  االحتالل 

 

 

 

 العقربانية قريةالمنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع التطويرية 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 9)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  العقربانية قرويم لا  قام

 الماضية سنوات خمسة خالل العقربانية قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 9جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 اليابان 2012 خدماتي روع بناء م مع مرك  نسوي العقربانيةمش

 2013  العقربانية قرويم لا  المصدر:
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 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المدني  ةي  العقربانية قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة وير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشاركة التي تم عقدها  ةي ال تط القالمة  حيث تم 

 القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين  ي الورشة  -معهد األبحاث التطبيقية

 

 الفلسطينية.  ي كليا  ال راعةلهم ص مقاعد لراسية لعم أبناء الم ارعين وتمصي الحاجة إل  .1

 .تعبيد الطرق الرئيسية والفرعية  ي القريةالحاجة إل  مشروع  .2

 .إي ال تمويل كا ي لمشاريع الم ارع الصتيرالحاجة إل   .3

 .وحدة تنقية للمياه العالمة نشاءالحاجة إل  إ .4

 .إنشاء مشروع ةر  ةحي للقريةالحاجة إل   .6

 البرية. والحيوانا  المنا يرمكا حة ل طريقة لالحاجة إل  إي ا .5

 نتاجية. راعية إمشاريع وتنفيذ إي ال الحاجة إل   ..

 .تيثيث مرك  طبي لائمل مشروعالحاجة إل   .1

 وترخيصها. ارتوا يةبار دحفر الحاجة إل   .1

 لطرق ال راعية.كم من ا 20ل  أكثر من اع ال راعي  حيث تحتاج القرية إللقط تيهيل البنية التحتيةالحاجة إل   .10

 

 

 

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية10من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رقم لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 ربانيةالعق قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 10جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  كم 25^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 كم 1.6   * إةالح/ ترميم شبكة المياه الموجولة 2

 كم 1.6   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ميم/ إعالة تيهيل ينابيع أو دبار جو يةتر 5

م 600   * بناء خ ان مياه 6
3 

 كم 16   * تركيب شبكة ةر  ةحي .

 كم 3   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 1

 حاوية 20   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   10

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 الحتياجات الصحيةا

 1عدل    * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تيهيل/ ترميم مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

  *   بناء مدارس جديدة 1

  *   إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

  *   ا  تعليميةت هي  3

 االحتياجات الزراعية

 لونم 30   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء دبار جمع مياه 2

 بركا 40   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 400   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 16   * إنشاء بيو  بالستيكية 5

  *   يل بيو  بالستيكيةإعالة تيه .

    *  لح بذور  1

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 .ت ويد الم لا القروي ب رار  راعي وسيارة بيك أب وباجر 1

 ت ويد الم لا القروي بمعدا   راعية. 2

 تو يع ثروة حيوانية عل  األسر المحتاجة. اريعمشالحاجة إل   3

 .طرق  راعيةم ك 11لاخلية و كم طرق 6  رئيسة طرقكم  2^        

  2012  العقربانية قرويم لا المصدر:       
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 :المراجع
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2001ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. .200  

    لسطين.  -سم الثاني  لار الهدل  كفر قرع  القني. باللنا  لسطين  ال  ء الثا1111 الدبا   مصطف  

  2013م لا قروي العقربانية. 

   (  وحةدة نظةم المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد  تحليةل اسةتمداما           2014القةدس )أريةج( )   -معهد األبحةاث التطبيقيةة

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لحم – 2012األراضي لسنة 

 (  قاعدة بيانا  قسم أبحاث المياه والبيئة. بيت لحم   لسطين2013القدس )أريج( ) -معهد األبحاث التطبيقية 

  (  قاعدة بيانا  وحدة نظم المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحةم  2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية

  لسطين. -

   ( بيانةةا  مديريةةة ا2012و ارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي  ) 2011محا ظةةة نةةابلا  قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس )  -لتربيةةة والتعلةةيم-

  لسطين.  -(. نابلا2012

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2010(بيانا  مديرية  راعة محا ظة نابلا  )نابلا2010-2001 .)- لسطين  

  
    

 

 

 

 

 

 


