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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

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

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

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
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    نابلاما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلو

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

ية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية  إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةيهةةد  المشةةروع 

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

: 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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(يانون تجمع) تضم عقربا بلدةدليل 
1

 

   

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي  11-11  وعل  بعد مدينة نابلا شرق جنوب   وتقعمحا ظة نابلا بلدا هي إحدل   (يانون ت مع  )تض عقربا بلدة

عورتا   الترب  ومن  بيت  وريك   ومن الشمال ال فتلك يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  بلدةمرك  ال)المسا ة األ قية بين 

)أنظر (2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية ل بني  اضل وال فتلكجوريش وم د ومن ال نوب   بيتا  أوةرين وقبالن

 .)1المريطة رق  

 

 بلدةال وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

مةةا بةةين         ويبلةةا المعةةدل السةةنوي لفمطةةار  يهةةا حةةوالي  سةةطا البحةةر  ةةوق متةةرا  131-343مةةا بةةين يتةةراو   علةة  ارتفةةاع بلةةدةالتقةةع 

)وحةدة   %51-55لرجة مئوية  ويبلا معدل الرطوبة النسبية حةوالي   23-11مل   أما معدل لرجا  الحرارة  يصل إل     343-413

  (.2014أريج   –نظ  المعلوما  ال ترا ية

 

   عقربةا  مةع الت مةع األكبةر وهةو ت مةع      2312 ةي عةام   لتةي تة  لم هةا    وا ل نةة مشةاريع    يانونعل  ت مع    أشر 2312حت  العام 

 يةانون ةةبا ت مةع   . وعلية  أ 2312وكان ذلك من خالل قرار اتمذ من قبل م لا الو راء الفلسطيني وو ارة الحك  المحلي  ي عةام  

 باإلضا ة إل  ت مع الرجمان وتل المشبة. .عقربا بلديواحد وهو م لا  تحت إلارة م لا بلدي

                                                 
1
 .2312نون  ي عام تشمل المعلوما  المذكورة  ي هذا الدليل معلوما  بلدة عقربا وت مع يانون ؛ بناءا عل  قرار الحك  المحلي لدمج بلدة عقربا مع ت مع يا 



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 5 

 

لونمةا  وذلةك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي              514442تبلا مساحة بلدة عقربا حوالي 

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةة  جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2311إلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام وال هةةا  المركةة ي ل

المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  لسكانية والبيئية وال راعية عل  األرض والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   ا

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة   عضةةوا 11يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  وم   1111عةةام  عقربةةا ةةي  بلةةدي تةة  تيسةةيا م لةةا 

 شةرق  جنةوب مشةتر   قةع ضةمن م لةا خةدما      ويلائة  ملةك.   مقةر   للم لةا  ويوجةد    موظة   25 ةي الم لةا    عملكما ي الفلسطينية 

 .(2313  عقربا بلديم لا ) وباجرسيارة بيك أب   ولكن  يمتلك  متلك الم لا سيارة ل مع النفايا يال . كما نابلا

 

   ما يلي: (2313 عقربا)م لا بلدي  قوم بهايالتي   بلديالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيد تنظي  الشوارع جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .)تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )البريد / األمن 

 ية.حماية األمال  الحكوم 

 . حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 . تو ير وسائل مواةال 

 .تو ير رياض لفطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

مةن حيةث الحركةة والشةدة  أو يقةال      وسةميت لتشةبي  سةكانها بةالعقرب     قبةل الكنعةانيين    مةن  نسةبة رعقربتةار   س االبهذا  عقربابلدة سميت 

أو رأوكربيةةانر وتعنةةي المنطقةةة ةةةعبة   نسةةبة إلةة  ملكةةة رومانيةةة   ةةي العهةةد البي نطةةي       جةةاء  تسةةميتها مةةن رعقةةربينر   قةةد أيضةةا 

سنة  ويعول أةل سكان الت مع إلة  عشةائر    2333أكثر من ل  ويعول تاريخ إنشاء الت مع إ. (2313 عقربا)م لا بلدي التضاريا 

 .( 1رة رق  صوالأنظر )(2313 عقربا)م لا بلدي من األرلن 
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 بلدةال من منظر: 1 صورة

          

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

مس د  وهي: المس د الكبير  مس د الصحابة  مس د أبو لحية  مس د المال ة  مس د بالل  مس د عمةر بةن    11 عقربا بلدةيوجد  ي 

 عةدل  كمةا يوجةد   .صن  مس د أويا القرني  مس د أبو بكر الصديق  مس د الطويل  ومس د علي بةن أبةي طالةب   المطاب  مس د الح

خربةة أبةو رريةب  خربةة الةدوارة        رطبة  قلعةة الحصةن  خربةة العرمةة     ةة قلعة قةرن   :منها  بلدةالاألماكن والمناطق األثرية  ي  من

مباني رومانية متهدمةة  والبركةة الرومانيةة  ومةن ال ةدير ذكةره        بة الكروم خربة مراس الدين  خربة أبو راشد  خربة أبو ريسة  خر

 . (2)أنظر المريطة رق  (2313 عقربا)م لا بلدي  أن جميع هذه المناطق رير ملهلة باالستتالل السياحي
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 بلدةال في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 

 
 2014  جأري - ال ترا يةوحدة نظ  المعلوما   المصدر:   
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                                                                                                                              السكان
 

 34111بلةا    بلةدة الن أن عدل سةكا   2331بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 14315أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      14411نسمة من اإلناث  ويبلا عةدل األسةر    34131 نسمة من الذكور  و 44233نسمة  منه  

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    45.3مةا يلةي:     كةان ك 2331لعةام   بلةدة الأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عاما  ما  وق. كما أظهر   15% ضمن الفئة العمرية  3.2عاما  و 14 -15% ضمن الفئة العمرية 53.1عاما   15العمرية أقل من 

 %. 43.1%  ونسبة اإلناث  51.3أي أن نسبة الذكور   133:135.5  هي بلدةالأن نسبة الذكور لإلناث  ي  البيانا 
 

 العائالت

 

 منها:    (2313  عقربابلدي )م لا  من عدة عائال  بلدةال  سكان يتيل

  بني  اضل  وتض : عائلة اشتية  عائلة مراشدة  عائلة أبو لحية  وعائلة أبو هالل.حمولة 

 .حمولة الديرية  وتض : عائلة الهواوشة  عائلة الحم ا   وعائلة مراوحية 

  العديا .حمولة بني جابر  وتض : عائلة 

 منية  وتض : عائلة جربان  وعائلة  يا . حمولة بني 

 .حمولة بني جامع  وتض : عائلة أبو شهاب  عائلة بني حميدة  وعائلة آل ةبرة 

 .حمولة الميالمة  وتض : عائلة خاطر  عائلة الم يل  وعائلة أبو حمال 

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان   14.5نسةةبة اإلنةةاث منهةةا  %  وقةةد شةةكلت  1.1  حةةوالي 2331عةةام  بلةةدةالبلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان  

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      21.3% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      32.1% يستطيعون القراءة والكتابة   11.2المتعلمين  كان هنا  

  حسةب ال ةنا   بلةدة ال ةي     يبةين المسةتول التعليمةي   1% انهوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       4.1و % انهوا لراسته  الثانوية  12.2

 .2331والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بلدةال سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 جموعالم

 2,902 10 1 5 0 97 68 382 814 934 791 100 ذكور

 2,824 5 0 1 0 54 36 315 777 904 439 293 إناث

 5,726 15 1 6 0 151 104 697 1,591 1,838 930 393 المجموع

 .  النتائج النهائية2331  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةدارس   ثمانيةة  بلةدة ال   يوجةد  ةي   2311/2312 ةي العةام الدراسةي     بلةدة ال والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي   الت أما  يمةا يتعلةق بملسسةا     

 (.2دول )انظر ال (2312  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  حكومية
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 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن بلدةال: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ممتلطة حكومية الممتلطة األساسيةيانون مدرسة 

 ذكور حكومية عقربا الثانوية للبنينمدرسة 
 ناثإ كوميةح عقربا الثانوية للبنا مدرسة 
 ذكور حكومية للبنين األساسيةعقربا مدرسة 
 ناثإ حكومية ساسية للبنا عقربا األمدرسة 
 ذكور حكومية ساسية للبنينخالد بن الوليد األمدرسة 
 ناثإ حكومية ساسية للبنا خولة بنت اال ور األمدرسة 
 ممتلطة حكومية خربة الطويل األساسية المختلطةمدرسة 
 .2312ديرية التربية والتعلي   م المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    153طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      24323  وعدل الطةالب  اةّف131 بلدةاليبلا عدل الصفو  الدراسية  ي 

بةا وطالبةة    طال 13يبلةا   بلةدة ال(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس     2312  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2312مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  23وتبلا الكثا ة الصفية 

  

يوضةا تو يةع ريةاض األطفةال  ةي        3ال ةدول رقة     ة خاةةة. جهة  تهةا لفطفةال  تشةر  علة  إلار    روضةة واحةدة   بلدةالكما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة بلدةال

 

المشرفة والجهة االسم حسب بلدةال في فطفالاأل رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 1 5 روضة األقص 

    2312  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

 :( أهمها2313 عقربا بلدي )م لااع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  كما يواج  قط

 ة.التر  الصفي عدل نقص  ي 

 .نقص  ي عدل المدارس  وذلك ألن لوجول أعدال كبيرة من الطالب 

 

 قطاع الصحة
 

  مرك  أمومة وطفولة حكومي  عيالة طبيةب عةام   الحكومية الصحية عقرباعيالة  صحية  حيث يوجدالمرا ق بعض ال بلدةالتتو ر  ي 

خاةةة  باإلضةا ة إلة  مستوةة   كةاة عقربةا       خاةة  عيالتي طبيب أسنان خاةتين  مرك  عالج طبيعي خاص  وثالثة ةيدليا  

مستشةفيا  مدينةة نةابلا      ةإن المرضة  يتوجهةون إلة      بلدةالو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي . التابع ل معية خيرية

 .(2313  عقربابلدي م لا ) ك  13  حيث يبعدون عن الت مع حوالي والماةة الحكومية

 

   أهمها: (2313 عقربا)م لا بلدي  من المشاكل والعقبا  بعضا بلدةاليواج  قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .نقص مستمر  ي األلوية  ي العيالة الصحية الحكومية 

 .عدم كفاية لوام الطبيب  حيث يقتصر عل  يومين  ق   ي األسبوع  ي العيالة الصحية الحكومية 
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 كومية.عدم تو ر ممتبر طبي  ي العيالة الصحية الح 

 .عدم تو ر عيالا  لمرض  األمراض الم منة  مثل الضت  والسكري وريرها 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  عقربةا م لةا بلةدي   ) % مةن القةول العاملةة    55سةتوعب  يحيةث   ال راعةة قطةاع   عل  عدة قطاعةا   أهمهةا   بلدةالاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق  (2313

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين      2313ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام دانيوقد أظهر  نتائج المسا المي

 ما يلي:ك  بلدةالحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 55قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 23  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  دي العاملة% من األي 13قطاع الموظفين  ويشكل. 

  من األيدي العاملة 5سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 5قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة.5قطاع المدما   ويشكل % 

 بلدةالتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2313  عقربا بلديم لا  المصدر:

 

بقالةة     مالحة   13  ممةاب   3  ()سةوبرماركت  بقالةة  11  بلةدة ال يوجةد  ةي     صالية والت اريةة   والملسسا  االقتمن حيث المنشآأما 

 3(   الخوالن ةارة ...   للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة    محةل  23 و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة     محةل  11لبيةع المضةار والفواكة      واحدة 

ومن ليةة   ةمحةل ) إسةمنت وحديةد  محةال  لبيةع أجهة ة كهربائية        153باإلضةا ة إلة    محةال  لةفلوا  ال راعيةة      1   يتةون  معاةر

 . (2313  عقربا بلديم لا  ) وخلوية وكمبيوترا  وأعال  وموال تموينية ومالبا وريار سيارا (
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نتي ةة اإلجةراءا     بلةدة الوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضةررا  ةي    %. 25إل   2313لعام  بلدةالةلت نسبة البطالة  ي وقد و 

   هي عل  النحو التالي:(2313 عقربا)م لا بلدي اإلسرائيلية 

 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع الصناعة 

  القوى العاملة

 

% من  33.4  أن هنا  2331عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 54.2% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  11.2 % يعملون(. وكان هنا   31.4ين اقتصاليا )منه  السكان كانوا نشيط

 (. 4)انظر ال دول رق  من المتفررين ألعمال المن ل( % 31.3الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بلدةال سكان :4جدول 

 

 

 قطاع الزراعة   

 

نظر ال دول ا) لونما أراض سكنية 14144و لون  هي أراض قابلة لل راعة  244131لونما  منها  514442حوالي  بلدةالمساحة تبلا 

 (.3وخريطة رق    5رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  بلدةال في األراضي استعماالت: 5 جدول

 

 

 مقابر

مساحة 

المستوفطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المنافطق 

الصناعية 

التجاريةو  

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(749,32) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

1 14425 11 234331 3 3 134521 14131 1 124413 14144 514442 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:                    

 

 

 

 

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عافطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عافطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

فطالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 2,902 16 1,232 38 15 143 4 1,032 1,654 120 102 1,432 ذكور

 2,824 7 2,728 23 2 152 1,435 1,116 89 8 6 75 إناث

 5,726 23 3,960 61 17 295 1,439 2,148 1,743 128 108 1,507 المجموع

   النتائج النهائية.2331 -  التعدال العام للسكان والمساكن2331ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 بلدةال في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر األنةواع  راعةة  ةي      الفةول األخضةر  عتبةر  ي . بلةدة الالممتلفة من المضروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي     أما بالنسبة لفنواع 

 (.2313)مديرية  راعة نابلا  لون  بعلي  2  حيث ي رع منها ما يقارب البلدة

 

لونة    124113حيث يوجد حةوالي     ال يتون ب راعة بلدةالوتشتهر  .بلدةال  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 1ال دول رق  

  .ال يتونم روعة بيش ار 

 

 )المساحة بالدونم( بلدةالمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

0 13,297 0 158 0 287 0 40 3 34 3 3 3 124113 

 2313مديرية  راعة نابلا  : المصدر

 

 

 (.1  وأهمها القما )أنظر ال دول رق  لون  14113 ن مساحة الحبوب تبلاإ   بلدةالأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 )المساحة بالدونم( بلدةالفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

خرىأ  

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

3 24155 3 23 3 3 3 455 3 1 3 133 3 33 0 1,960 
 2313مديرية  راعة نابلا  : المصدر
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المسا الميةداني    ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرقام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن  االختال يرجع

علةةة  تعريةةة  المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة وال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطيني

وحسةةةاب  ت  ئةةةة الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  ور ةةةض  الحيةةةا ا  ال راعيةةةة  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار    ح ةةة  محةةةدلأ

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

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

 .يوضا الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة   بلةةدةال سةةكان % مةةن1 بةةين المسةةا الميةةداني أن  أمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد    

 (.3انظر ال دول رق  )(2313 عقربا)م لا بلدي وريرها

 

 بلدةال في الحيوانية الثروة: 8 ولجد

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

15 3 1354333 3 3 3 3 24343 114313 333 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2313  نابلامديرية  راعة : المصدر

 

  .(1)انظر ال دول رق  (2313  عقربا بلديم لا ) ك  طرق  راعية 11   يوجد حوالي بلدةال ال راعية  يأما من حيث الطرق 

 

 وأفطوالها بلدةال في الزراعية الطرق حالة يبين: , جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 23 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 23 لمرور الدواب  ق ةالحة 

 23 رير ةالحة

 2313 عقربا بلديم لا المصدر: 

 

   منها:(2313  عقربا م لا بلدي)والعقبا   المشاكل بعض بلدةالال راعي  ي يواج  القطاع 

 .مصالرة األراضي 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 .عدم تو ر رأس المال 

 

  ع المؤسسات والخدماتقطا
 

  معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    .  كمةا شعبة بريةد  ومركة  شةرطة   منها:  حكومية الملسسا  ال بعض بلدةاليوجد  ي  

   :(  منها2313 عقربا بلدي م لا) تقدم خدماتها لممتل   ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها التي

  

 االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحكة  المحلةي   و ارة مةن قبةل  وت  ترخيصة  الحقةا     م 1111عام  تتيسس : اعقرب مجلس بلدي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها بلدةلا

  االهتمةام   د بهة   و ارة الشةباب والرياضةة   مةن قبةل   وتة  ترخيصة  الحقةا      م 1115عةام   تيسا :  الرياضي عقربانادي

 وتقدي  نشاطا  اجتماعية وثقا ية ممتلفة. الرياضيةبالشباب وتدريبه  وتقدي  المدما  له  وتحسين مهاراته  
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 :م  مةن قبةل م لةا بلةدي عقربةا  يعنة  بتقةدي  لورا  تدريبيةة للنسةاء ومشةاريع           2331تيسةا عةام    مركز عقربا النسوي

 ةتيرة.

 :و ارة الداخلية  يقوم بتقدي  خدما  للم ارعين. م  من قبل2335تيسست عام  جمعية الفالح 

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

وتصةل    بلةدة الالمصدر الرئيا للكهرباء  ةي   سرائيليةالقطرية اإلشركة التعتبر  .م 1112  شبكة كهرباء عامة منذ عام بلدةاليوجد  ي 

شةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة  آلةي لاخةل          بلةدة ال كما يتةو ر  ةي  . % 133ء إل  ابكة الكهرب  السكنية الموةولة بشنسبة الوحدا

 (.2313 عقربا )م لا بلدي % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات  53  وتقريبا بلدةال

 

 النقل والمواصالت

 

ل وسائل مواةال   ي الت مع  يسةتمدم المةواطنين   و ي حال عدم وجو.  نقل المواطنينتتاكسيا  وأربعة باةا   13 بلدةاليوجد  ي 

 يوجةد     بلةدة لاأما بالنسبة لشةبكة الطةرق  ةي     . وجول حواج  عسكرية أو ترابيةومن العوائق التي تواج  الركاب  سياراته  الماةة. 

 .(13ق   دول رال)أنظر (2313 عقربا بلدي)م لا  من الطرق الفرعيةك   15ك  من الطرق الرئيسة و 3 بلدةل ي ا

 

 بلدةال في الطرق حالة: 11 جدول

 فطول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 13

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 3

 طرق رير معبدة. .3 - 2

 2313   عقربا بلديم لا المصدر: 

 

 

 

 المياه

 

مرتفعةة   بيسةعار لمواطنون  ي البلدة بشراء المياه عبر ةهاريج المياه الماةة ال يتو ر  ي بلدة عقربا شبكة مياه عامة  وبالتالي يقوم ا

ثنةان  إيوجةد  ةي بلةدة عقربةا ثالثةة ينةابيع       كما  (.2313عقربا  م لا بلدي شيكل للمتر المكعب من المياه )  14ل  إ 13تتراو  ما بين 

متةر مكعةب    2333ع ميةاه األمطةار وخة ان ميةاه عةام بسةعة       بئةر من لةي لت مية     2333ل  إ باإلضا ة   سرائيليةمنها تحت السيطرة اإل

 (.2313عقربا   م لا بلدي)

 

 الصرف الصحي

 

م لةا  ) ال يتو ر  ي بلدة عقربا شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة       

ن البلةدة ريةر ممدومةة بمدمةة     أليومي من المياه للفرل  ةي البلةدة بسةبب    ن  ال تتو ر تقديرا  لالستهال  اأوحيث  (.2313عقربا   بلدي

يةت   الميةاه العالمةة التةي    كمةا أن  ت ويد المياه وبشبكة الميةاه العامةة   انةة ال يمكةن تقةدير كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةا  ةي القريةة.             

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحةة   ات ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النض
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. وهنا ت در اإلشارة إل  أن  ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عنةد  أو  ي األولية الم اورة لون مراعاة للبيئة

 (.  2313أريج   -لبيئة )قس  أبحاث المياه وامواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 

 

 

 النفايات الصلبة

 

عقربا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي البلةدة            يعتبر م لا بلدي

تة   ةرض رسةوم شةهرية علة        والتي تتمثل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا. ونظةرا  لكةون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة            

        % 133شةةيكل/للبيت  ةةي الشةةهر  حيةةث تبلةةا نسةةبة  تحصةةيل الرسةةوم حةةوالي    15المنتفعةةين مةةن خدمةةة جمةةع ونقةةل النفايةةا  مقةةدارها  

 (. 2313عقربا   م لا بلدي )

                                                                                                                                                                                                                                           

اريةة  ةي   ينتفع معظ  سكان بلدة عقربا من خدمة إلارة النفايا  الصةلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  النات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت          

البلةدة  ليةت  بعةد ذلةك جمعهةا مةن قبةل         أحيةاء متةر مكعةب مو عةة علة       1حاويةة بسةعة    123أكياس بالستيكية ومن ثة  يةت  ت ميهةا  ةي     

ك  عةن الت مةع     3بواقع مرة يوميا ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب عشوائي خاص بالبلدة والذي يبعد حوالي  الم لا البلدي 

  (.2313عقربا   م لا بلدي)من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة رير ةحية حيت يت  التملص 

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.35أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلا معدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن النفايةا  الصةلبة  ةي بلةدة عقربةا          

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنةا سةنويا .   3523ي بمعةدل  طةن   أ  1.1كمية النفايا  الصلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان البلةدة بحةوالي       

 (.2013أريج  

 

 األوضاع البيئية

 
تعاني بلدة عقربا كتيرها من بلةدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                 

 حصرها بما يلي: 

 

 قطاع المياه

 

 مرتفعة .  بيسعار ي البلدة بسبب عدم وجول شبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه عدم وجول خدمة ت ويد المياه 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  ي البلدة  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة  وقيام بعض 

المة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة المواطنين بتصري  المياه الع

لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل البلدة. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه 

لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن 

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

اه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضا لتفريا الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المي

االمتصاةية بواسطة سيارة النضا  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 والصحية الناجمة عن ذلك.  
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 إدارة النفايات الصلبة

 

  ةحي ومرك ي لمدمة البلدة  كبةاقي قةرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا والتةي يةت  الةتملص         تعاني بلدة عقربا من عدم وجول مكب نفايا

مةةن نفاياتهةةا  ةةي مكةةب  هةةرة الفن ةةان الواقةةع  ةةي محا ظةةة جنةةين  وهةةو مكةةب النفايةةا  الصةةحي الةةرئيا الةةذي يمةةدم معظةة  الت معةةا   

 السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

 

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 جيوسياسي في بلدة عقربا  الوضع ال

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1115بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

ا حيةث تة  تصةني  مة      ( إلة  منةاطق )ب( و )ج(  ت معا  )يانون ت  تقسي  أراضي بلدة عقربا والتي تض  أيضا  الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة          (ب) % من مساحة البلدة الكلية( كمناطق31لونما ) 114131مساحت  

لونمةا   354253مةور األمنيةة.  يمةا تة  تصةني  مةا مسةاحت         إلسرائيل السلطة الكاملةة علة  األ   عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية و تبق 

حيةث يمنةع     لاريةا  إو  وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةا           (ج) ة الكلية( كمناطق% من مساحة البلد11)

سةرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةي بلةدة         ال بتصةريا مةن االلارة المدنيةة اإل   البناء الفلسطيني  يهةا أو االسةتفالة منهةا ا   

  ةةي البلةةدة  معظمهةةا منةةاطق مفتوحةةة وأراض  راعيةةة     (ج)  أمةةا المنةةاطق المصةةنفة   (ب)صةةنفة عقربةةا يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق الم  

 ي البلدة  ةي   (ج)سرائيلية. ويذكر أن ت معا  )يانون( التابعة لبلدة عقربا تقع ضمن المنطقة المصنفة إومستوطنا  وقواعد عسكرية 

 (.11 دول رق  ) انظر ال سرائيليةعرضا  لالنتهاكا  اإل ي البلدة ت ال ها  الشرقية والشمالية  وهي من أكثر الت معا 

    

 5,,1: تصنيف األراضي في بلدة عقربا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                      

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 منافطق أ

 31 ,16918 منافطق ب

 ,6 359753 منافطق ج

 1 1 محمية فطبيعية

 111 519447 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلبلدة عقربا 

 

كةان منهةا     لممتلفةة لا األهةدا  اإلسةرائيلية ا  نالت بلدة عقربا حصتها مةن المصةالرا  اإلسةرائيلية التةي أول  بةآال  الةدونما  لصةا       

قامة الحواج  العسكرية.  يما يلةي عةرض   إو سرائيلية والقواعد العسكرية وتشييد الطرق االستيطانية اإلسرائيليةاإل إقامة المستوطنا 

  -:لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي بلدة عقربا

 

لونمةةا مةةن أراضةةي بلةةدة عقربةةا مةةن أجةةل إقامةةة   14335ةةةالر  إسةةرائيل خةةالل سةةنوا  احتاللهةةا لفراضةةي الفلسةةطينية مةةا مسةةاحت   

سرائيلية  ةي ال هةة ال نوبيةة الشةرقية للبلةدة  وقةد تيسسةت        اإلمستوطنتي رايتمارر و رجيتيتر اإلسرائيليتين. وتقع مستوطنة رجيتيتر 

عقربا وال فتلةك. أمةا   مستوطن إسرائيلي  وهي مبنية عل  أراضي  315لون  ويسكن  يها حوالي  14133  وتبلا مساحتها 1113سنة 

لونة  ويسةكن  يهةا     34514  وتبلةا مسةاحتها   1134سةرائيلية  تقةع  ةي ال هةة الشةمالية للبلةدة  وقةد تيسسةت سةنة          ر اإلمستوطنة رايتمةار 

 مستوطن إسرائيلي ومعظمها مبني عل  أراضي بلدة عورتا الم اورة.  1131حوالي 

 



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 11 

قاعةدتين عسةكريتين  ةي ال هةة الشةرقية للبلةدة بةالقرب مةن          إلقامةة البلةدة   لونمةا مةن أراضةي    333سرائيل مةا مسةاحت    إكما وةالر  

 مستوطنة رجيتيتر  حيث شكلت هذه القواعد العسكرية مصدرا  لالعتداءا  عل  المواطنين وأراضيه .

 

مسةتوطنة  لون  من أراضي عقربا وعورتةا واليةانون وبيةت  وريةك وروجيةب لصةالا        3333كما وقامت قوا  االحتالل بع ل حوالي 

رايتمةةارر والبةةلر االسةةتيطانية التابعةةة لهةةا وذلةةك لعمةةل حةة ام أمنةةي بةةين القةةرل الفلسةةطينية وهةةذه المسةةتوطنة  ومعظةة  هةةذه االراضةةي    

 المع ولة عبارة عن أراض  راعية تشكل مصدر معيشي للمواطنين  ي هذه القرل.

 

 

 

 سرائيلية في بلدة عقرباالحواجز العسكرية اإل

 

الل اإلسرائيلي عل  إقامة العديد من الحةواج  عسةكرية علة  مةدخل بلةدة عقربةا و ةي محيطهةا وذلةك بعةد انةدالع            عملت سلطا  االحت

حيث أقامت قوا  االحتالل مكعبا  اسمنتية وسواتر ترابية عل  المةدخل الرئيسةي مةن ال هةة      2333االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

عاما تقريبا حيث تة   تحة     11  حيث بقي هذا المدخل متلقا لمدة 535سرائيلي رق  لتفا ي اإلي يربطها مع الشارع االالتربية للبلدة الذ

  وقةد اسةتمدم سةكان البلةدة  ةي تلةك الفتةرة طةريقين بةديلين أحةدهما مةن خةالل قريةة بيتةا الم ةاورة مةن ال هةة                  2312ملخرا  ي العةام  

بيةة. وكانةت قةوا  االحةتالل قةد أقامةت أيضةا ولسةنوا  حةاج ا          التربيةة  واآلخةر مةن خةالل قريةة م ةدل بنةي  اضةل مةن ال هةة ال نو          

 ومكعبا  اسمنتية عل  الطريق الراب  بين م دل بني  اضل وعقربا وت  الحقا اخالء هذا الحاج .

 

ي  ة  533و  535االحتالل حوالي عشرة سواتر ترابية لقطع الطرق ال راعية والفرعية عن الشوارع االلتفا ية  كذلك  قد أقامت قوا 

حيةث تعيةق وتمنةع تنقةل      ال ها  ال نوبية التربية وال هة الشرقية للبلةدة حيةث ال تة ال هةذه الحةواج  الترابيةة قائمةة حتة  هةذه االيةام           

 ل  أراضيه  ال راعية.إالم ارعين 

 

والةذين كانةا    قامةة حةاج ي )حةوارة و عتةرة( الرئيسةيين     إحا ظة نابلا وقراها بشكل عام مةن  كما وتيثر  بلدة عقربا بشكل خاص وم

 الةة حةاج    إعةن منطقةة الوسة  وال نةوب  وقةد تة        وما  اال من أه  حواج  الضفة التربية حيةث كانةا يفصةالن المحا ظةا  الشةمالية      

عاقةةة حركةةة المةةواطنين  إحةةتالل مةةن تواجةةدها  يةة  وخففةةت مةةن   حيةةث قللةةت قةةوا  اال  2331حةةوارة الرئيسةةي بشةةكل ج ئةةي  ةةي عةةام   

وضاع الميدانية  ي الفترة االخيرة  أما حاج   عترة الرئيسي  ال ي ال يقطع أوةال الضفة حتة  يومنةا   الفلسطينيين  ي ظل هدوء اال

 هذا من خالل اجراءا  التفتيش ولكن بشكل أقل من السنوا  السابقة.

 

قل ومنع التواةةل بةين   ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنأ وقد كان لهذه الحواج 

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلك بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء         

 االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق هذه الحواج . 

 

 سرائيلية في بلدة عقربااإلالطرق االلتفافية 

 

عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال                

ض الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبع    

لة  ال هةة ال نوبيةة والشةرقية منهةا      إووتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنيةة عليهةا. وعلة  أراضةي بلةدة عقربةا       

  والطريةق  535سةرائيلي رقة    همةا الطريةق االلتفةا ي اإل   سةرائيليين   إين ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي البلدة وذلةك لشةق طةريق   

 ك  عل  أراضي بلدة عقربا. 1.  وتمتد هذه الطرق بطول حوالي 533 سرائيلي رق اللتفا ي اإلا

 

التةي يفرضةها ال ةيش     (Buffer Zone)وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 ع.متر عل  جانبي الشار 15اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 13 

 سرائيلي لتجمع )خربة الطويل( في بلدة عقربااالستهداف اإل

 

كيلومتر ال  ال هةة الشةرقية منهةا واحةدة مةن أكثةر المنةاطق         2تعتبر خربة الطويل الواقعة ضمن أراضي بلدة عقربا وعل  بعد حوالي 

لا  حيةث أقةدمت قةوا  االحةتالل عشةرا       التي تعرضت للتنكيل واالنتهاكا  واالعتداءا  من قبل سلطا  االحةتالل  ةي محا ظةة نةاب    

 ةي  المرا  عل  تو يع اخطارا  الهدم واالخالء  يها  كما ونفذ   ي العديد من المرا  عمليا  هةدم للمنشةآ  والمسةاكن والتةي هةي      

مةةواطن  533راضةةي  يبلةةا عةدل سةةكان هةةذه المربةةة حةةوالي    وبحسةةب مركةة  أبحةةاث األرلبهةا عبةةارة عةةن خيةةام ومنةةا ل مةةن الصةفيا  أ

 لسطيني يعتمدون  ي حياته  عل  ال راعة وتربية المواشي  ويعاني هذا الت مع من نقص  ةي المةدما  االساسةية والبنيةة التحتيةة مةن       

 ماء وكهرباء وطرق واتصاال .

 

قوع  ضمن وقد ت  استهدا  هذا الت مع الفلسطيني من قبل قوا  االحتالل بهد  الته ير لمئا  المواطنين القاطنين  ي  وذلك بح ة و

سرائيلي وكذلك بين الت مع يقةع ضةمن مةا يصةن  بمنطقةة )ج(  وتصةن  سةلطا         تستمدم للتدريب من قبل ال يش اإل مناطق عسكرية

االحتالل عشرا  اآلال  من الدونما   ي مناطق األروار كمناطق عسةكرية متلقةة وتمنةع الفلسةطينيين مةن الةدخول اليهةا وتسةتمدمها         

 ألمني.ألرراض التدريب والع ل ا

 

 سرائيلية في بلدة عقربا والقرى المجاورةالبؤر االستيطانية اإل

 

االسةةتيالء علةة  أراضةةيها بةةالقوة مةةن قبةةل المسةةتوطنين اإلسةةرائيليين لتةةرض إقامةةة خمةةا بةةلر   بلةةدا  عقربةةا وعورتةةا ويةةانون شةةهد  

  وبةلرة جيفعةا  أوالم  وتلةة    132دعون  وتلةة  هار جي-351استيطانية عل  التالل الشرقية لمستوطنة رايتمارر وهذه البلر هي: )تلة 

شكونا  ارنون(  وتطل هذه البلر عل  البلدا  الفلسطينية المذكورة من  وق تالل تعتلي هذه المناطق  وتهد  هذه -111  وتلة 331

  حيةث تبعةد هةذه    ينيينالبلر إل  إي ال امتدال  ي ال هة الشرقية للمستوطنة المذكورة وذلك للسةيطرة علة  الم يةد مةن أراضةي الفلسةط      

ك ( عن مستوطنة رايتمارر وتحتل مسةاحا  شاسةعة مةن أراضةي الفلسةطينيين وتعة ل المسةاحا  المحيطةة          1ك  ال   3البلر مسا ة )

كما وتشةكل هةذه البةلر حة ام أمنةي يحةي  بالمنةاطق الفلسةطينية ويحاةةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلك مصةدرا  مةن مصةالر                  .بها

 تهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .االعتداءا  واالن

 

موقع استيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا    232قامت إسرائيل ببناء   خالل العقدين الماضيين ن أ ومن ال دير بالذكر

لة  الموقةع الةذي يةت  االسةتيالء      نول لمستوطنا  جديدة عالة مةا تبةدأ بإقامةة كر انةا  متنقلةة ع     بعد بالبلر االستيطانية وهي عبارة عن 

علي  من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطانية من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة اميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر         

الفلسةطينية للحيلولةة    االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايت  لعوةر شارونيةر للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةوقد قامت الحكوما  اإللون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     2331وعل  وج  التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

الذي ألل إلة  ارتفةاع ملحةوي  ةي عةدل تلةك البةلر  ةي المنةاطق الفلسةطينية. كمةا لأب ال ةيش اإلسةرائيلي أيضةا علة  مسةاعدة هةلالء                  

ه  المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال واالستقرار  ي تلك المواقع بل وتامين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائ 

  يها.

 

 تداءات المستوفطنين على أراضي بلدة عقربااع

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

علةة  الم يةةد مةةن   حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة    و ممتلكةةاته  الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةال  الشةائكة و رعهةا        

باألش ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا  شت  عل  األش ار والم روعا  وحرقها واجتثاثها واالعتداء علة   

 راضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .أةحاب األ

 

حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن بلةةدة عقربةةا وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه             

يتمارر وساكنيها من المسةتوطنين تشةكل تهديةدا     المستوطنا  تشكل تهديدا  حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة را
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واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا      1134يوميا  للسكان القاطنين  ي قرل عورتا وعقربا وبيت  وريك   منذ نشية هذه المسةتوطنة عةام   

ة  وحةرق األشة ار    ل  أراضيه  ال راعية واالعتداء عليه   وسرقة المحاةيل ال راعيإرة  من منع الم ارعين من الوةول المتكر

 واالعتداء عل  لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.

 

 سرائيلية في بلدة عقربااألوامر العسكرية اإل

 ي بلةدة  قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار العشرا  من األوامر العسكرية بهد  مصالرة األراضي واخطارا  وق  البناء أو الهدم 

عقربا والت معا  التابعة لها  وجاء  معظ  هذه األوامر العسكرية  ي المنطقة الشرقية وبالتحديد  ي منطقةة )خربةة الطويةل(  وكةذلك     

 ي المنطقةة الشةمالية )يةانون والرجمةان والةدوا( حيةث تسةتهد ها قةوا  االحةتالل بح ةة عةدم حصةول الفلسةطينيين القةاطنين  يهةا علة                  

سرائيلية كون هةذه المنةا ل بحسةب العةاء قةوا  االحةتالل تقةع  ةي المنطقةة المصةنفة )ج( حسةب اتفاقيةة             ن السلطا  اإلم تصاريا بناء

أوسلو  وكذلك بسبب قربها من المناطق العسكرية واالستيطانية. ومن ال دير بالذكر أن سةلطا  االحةتالل تقةوم بةر ض معظة  طلبةا        

 الترخيص من الفلسطينيين  ي هذه المناطق. 

 ومن األمثلة عل  هذه األوامر العسكرية  ي بلدة عقربا )وليا للحصر( وبحسب ما تو ر من معلوما  لدينا نذكر ما يلي:

 

/ ( والةةذي يقضةةي  1/13األمةةر العسةةكري رقةة  )  2313أةةةدر  قةةوا  االحةةتالل  ةةي الثةةاني مةةن شةةهر تشةةرين أول لعةةام       .1

وذلةك لبنةاء جةدار أمنةي      535سةرائيلي رقة    الشةارع االلتفةا ي اإل  ربا بمحةاذاة  لون  من أراضي بلدة عق 5.3بمصالرة مساحة 

 للشارع المذكور. 

( لوقة  البنةاء أو   2313-2331أةدر  قوا  االحتالل عشرا  األوامر العسةكرية واالخطةارا  وخصوةةا  ةي االعةوام )      .2

ئيلي بسةبب وقوعهةا   سةرا إا بح ةة عةدم الحصةول علة  تةرخيص      االخالء أو الهدم وذلك بحةق منةا ل ومنشةآ   ةي بلةدة عقربة      

 .(ج)ضمن المنطقة 

سلسةلة مةن األوامةر العسةكرية واخطةارا  لوقة         2333أةدر  قوا  االحتالل  ي التاسع من شهر كانون الثاني من العام  .3

 البناء لمنا ل  ي بلدة عقربا بح ة عدم الحصول عل  ترخيص اسرائيلي  وتحمل هذه االخطارا  األرقام التالية: 

(142341  142342  142343  142344  142341  142341  142343  142353  142351  142352 

 142353  142354  142355  142351  142351.) 

أمةرين عسةكريين )اخطةارا ( لوقة  البنةاء       2311أةدر  قوا  االحتالل  ي الحالي والعشةرين مةن شةهر آذار مةن العةام       .4

 141151رائيلي  وتحمةل هةذه االخطةارا  األرقةام التاليةة: )     لمنا ل  ي بلدة عقربةا بح ةة عةدم الحصةول علة  تةرخيص اسة       

 141153.) 

أمةرين عسةكريين )اخطةارا ( لوقة  البنةاء لمنةا ل  ةي         2312أةدر  قوا  االحتالل  ي السالس من شهر أيار من العةام   .5

 141153تالية: )بلدة عقربا )خربة الطويل( بح ة عدم الحصول عل  ترخيص اسرائيلي  وتحمل هذه االخطارا  األرقام ال

 141154.) 

أربعة أوامر عسكرية )اخطةارا ( لوقة  البنةاء     2313أةدر  قوا  االحتالل  ي التاسع عشر من شهر ح يران من العام  .1

سرائيلي  وتحمل هذه االخطارا  األرقةام التاليةة:   إعدم الحصول عل  ترخيص  لمنا ل  ي بلدة عقربا )خربة الطويل( بح ة

(152333  152334  152335  152331.) 

أربعةة أوامةر عسةكرية )اخطةارا ( لوقة  البنةاء لمنةا ل         2313أةدر  قوا  االحتالل  ي الثامن من شهر تمو  من العام  .1

 152333  152331 ي بلدة عقربا بح ة عدم الحصول عل  ترخيص اسرائيلي  وتحمل هذه االخطةارا  األرقةام التاليةة: )   

 152331  152313.) 

( 134/2أمةةرا عسةةكريا يحمةةل الةةرق  ) 2313ل  ةةي التاسةةع عشةةر مةةن شةةهر كةةانون الثةةاني مةةن العةةام  أةةةدر  قةةوا  االحةةتال .3

 سرائيلي.إل عل  ترخيص من ل  ي بلدة عقربا بح ة عدم الحصو بإخالءويقضي 
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 عقربا بلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 12)انظر ال دول خالل الممسة السنوا  السابقة عدة مشاريع بتنفيذ  عقربابلدي م لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل المجلس البلدي نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 CHF 2331 خدماتي مشروع بناء مرك  ةحي

 م لا بلدي عقربا 2331 خدماتي بناء طابق  ي البلديةمشروع 

 مشروع تعبيد طرق لاخلية
 بنية تحتية

2331-2313 
م لا بلدي عقربا وةندوق البلديا  

 وو ارة المالية

 م لا بلدي عقربا 2312-2331 تعليمي البلدةمشروع ةيانة مدارس 

 م لا بلدي عقربا 2312-2331 بنية تحتية لاخلية مشروع شق طرق

 عقربا م لا بلدي 2312-2331  راعي مشروع شق طرق  راعية

 م لا بلدي عقربا 2312-2331 بنية تحتية مشروع إنشاء جدران استنالي 

 م لا بلدي عقربا 2312-2331 خدماتي مشروع شراء حاويا  نفايا 

 م لا بلدي عقربا 2312-2331 بنية تحتية مشروع إنشاء وةيانة شبكة كهرباء

 م لا بلدي عقربا 2313 يتعليم (ساسية للبنا عقربا األمدرسة ) مشروع بناء رر  ةفية

 م لا بلدي عقربا 2311 تعليمي (خربة الطويل األساسية المختلطةمدرسة مشروع بناء رر  ةفية )

 ةندوق البلديا  2311 خدماتي مشروع شراء باجر ومدحلة

 م لا بلدي عقربا 2312 تعليمي (ساسية للبنينخالد بن الوليد األمدرسة مشروع بناء رر  ةفية )

 ةندوق البلديا  2312 تعليمي تعبيد طرق لاخليةمشروع 

 

 

 

 

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكان   إل  تنفيذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القالمةة        بلدةملسسا  الم تمع المدني  ي ال  وبالتعاون مع  عقربا يتطلع م لا بلدي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      بلةدة اركة التةي تة  عقةدها  ةي ال    المشة تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت  

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

 

 ك  تقريبا. 24نشاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل  إ -1

 ستتالل  ألنشطة نالي عقربا الرياضي.ت هي  ملعب مدرسة عقربا الثانوية الالحاجة إل   -2

 نشاء مرك  ل اع مدني.الحاجة إل  إ -3

 نشاء عيالة سكري لعالج مرض  السكري  ي الت مع.الحاجة إل  إ -4

 نشاء عيالة طبيب بيطري.الحاجة إل  إ -5
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 ك . 14تعبيد شوارع لاخلية مع أرةفة بطول الحاجة إل   -1

 ك  تقريبا. 4جدران استنالي  بطول ك   مع عمل  33شق طرق  راعية بطول الحاجة إل   -1

 ك   لتشمل منطقتي الطويل والقطعة. 4ك   وشبكة المياه العامة بطول  4توسيع شبكة الكهرباء العامة بطول الحاجة إل   -3

 مشاريع لدع  الم ارعين ومربي الثروة الحيوانية  ي الت مع.الحاجة إل   -1

 نشاء حضانة نموذجية لفطفال.إطابق ثاني لمرك  نسوي عقربا  مع بناء الحاجة إل   -13

 نشاء مرك  تدريب مهني.الحاجة إل  إ -11

 نتاجية وةناعية لمدمة العاطلين عن العمل من الشباب.الحاجة إل  مشاريع إ -12

 مشاريع نسوية تنموية لدع  القطاع النسوي  ي الت مع مثل مشارل المياطة وريرها.الحاجة إل   -13

 اعية وبماةة  يت ال يتون.مشاريع لتسويق المنت ا  ال رالحاجة إل   -14

 نشاء مرك  لرعاية المعاقين وذوي االحتياجا  الماةة.الحاجة إل  إ -15

 ل  خربتي الطويل ويانون.متنقلة توةل إ عيالة ةحيةالحاجة إل   -11

 لمكا حة المنا ير البرية والكالب الضالة.الحاجة إل  مشاريع  -11

 ماكن األثرية والمقاما .الحاجة إل  تيهيل األ -13

 طفال الت مع.ة عامة لمدمة أشاء حديقل  إنالحاجة إ -11
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   13والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبير  ي البنية التحتية  بلدةلاتعاني 

 البلدي. نظر الم لا

 

 بلدةال في التطويرية واالحتياجات ياتاألولو: 13جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  31^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

 ك  23   * جديدة تركيب شبكة مياه 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  23   * تركيب شبكة ةر  ةحي 1

   *  تركيب شبكة كهرباء جديدة 3

 حاوية 53   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   13

  *   للنفايا  الصلبةمكب ةحي  11

 االحتياجات الصحية

 عيالة سكري   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

 مرك  ةحي   * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 * بناء مدارس جديدة 1
درستين أساسيتين )ذكور بناء م  

 وإناث(

 مدارس عقربا األساسية   * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

 جميع المدارس   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  234333   * استصال  أراض  راعية 1

 بئر 233   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 53   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 1333   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 53   * إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 1

    *  لح بذور  3

    * نباتا  وموال  راعية 1

 ك  طرق  راعية 21  لاخلية  ك  طرق 5 ^   

  2313  عقربا بلديم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2331ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2331  

  2313  عقربا بلديم لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نص  متر. بيت لح  – 2312راضي لسنة األ

 لسطين بيت لح  . قس  أبحاث المياه والبيئة(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

  لسطين. -

    2311)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2312)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2312

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2313بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) ن لسطي -نابلا. (2313-2331)نابلا 

 

 


