
 بلدة بيت فوركدليل 
 

 
 

 إعداد 
 

 
 

 القدس -معهد األبحاث التطبيقية

 َأريج
 

 

 

 بتمويل من 

                    
  التعاون االسباني

 

 

2014 

 

 

 شكر وعرفان



 نابلسمحافظة                                                                         دراسة التجمعات السكانية                                                                       

 

 1 

 
)أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة   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 

 انا .  ريق البحث خالل عملية جمع البي

 
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    ابلانهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي محا ظة 

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

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     –تياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقيةاالح

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةرير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتماعية 

 

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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 بلدة بيت فوريكدليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4.24  وعل  بعد نة نابلامدي شرق  جنوب . وتقعنابلامحا ظة  إحدل بلدا هي   بلدة بيت  وريك

روجيب ومدينة    ومن الترب وعورتا الرجمان  يانون   ومن ال نوب ال فتلك الشرق يحدها من .(مدينة نابلاومرك   مرك  البلدة

         .)1)أنظر المريطة رق  (2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةسال  ولير الحطب بيت لجن     ومن الشمال نابلا

                                                                                                                                                                  

 بلدة بيت فوريك وحدود موقع: 1 خريطة                                                      

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     417.0سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا  025عل  ارتفاع  بلدة بيت  وريكتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %04ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي   لرجة مئوية   11لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ة مةن قبةل و ارة الحكة     لونمةا  وللةك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ة         245002بيةت  وريةك حةوالي     تبلةل مسةاحة بلةدة   

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نةة االنتمابةا  المرك يةة وو ارة    المحلي الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعريةي جديةد لحةدول           2511التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        الهيئا

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا   ال ديدة والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .ةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاوحدول الملكيا  الما
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة  عضةةوا 13يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1119عةةام  بلةةدي بيةةت  وريةةك تةة  تيسةةيا م لةةا

يمتلةك  و .  ويقع ضمن م لا خدما  جنوب شرق نابلالائ  ملكويوجد للم لا مقر   موظفا  29 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2513  بلدي بيت  وريكم لا )أجه ة ةيانة مياه وكهرباء  سيارة بيك أب  تراكتور  باجر  الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي  (2513  بلدي بيت  وريكم لا ) قوم بهايالتي   البلديومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 اء أو المولدا .تركيب وةيانة شبكة الكهرب 

    وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 المواقع التاريمية واألثرية حماية. 

 .حماية االمالك الحكومية 

 ريد  األمن(.تو ير مقرا  للمدما  الحكومية )الب 

   سعا  ممتلفةإتقدي  خدما. 

 . تنظي  وسائل المواةال 

  األطفالتو ير رياض. 

 نبذة تاريخية
 

لة  بيةت   إ حّر ةت  ومنهةا   بيةت  ينيةق    تةدع  كانةت   قديما  وقةد  حامية  ينيقية سكنت البلدة ل إالس  نسبة ابهذا   بلدة بيت  وريك سميت

لة   إ الحةالي  يعول تاريخ إنشةاء الت مةع   و . بيت العبالة تعني  قديمة هي كلمة كنعانية كلمة بيت  وريكن ل  إ وريك  و ي رواية أخر

صةورة  الأنظةر  )(2513  بلدي بيةت  وريةك  م لا ) القدام  نالفينيقيي إل  بلدة بيت  وريكأةل سكان  ويعول. قبل الميالل 1255سنة 

 .( 1رق  

 كمن بلدة بيت فوري منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

المس د القدي   مس د بالل بن رباح  مس د االمام علي  مس د الصحابة  مسة د عمةر     وهي  بلدة بيت  وريك سبعة مساجديوجد  ي 

  منهةا   لبلةدة اكن والمنةاطق األثريةة  ةي    كمةا يوجةد بعةأل األمةا     .بةن المطةاب  مسة د المرحةوم مصةطف  ال ريقةي  ومسة د الراشةدين        

مبةاني أثريةة   و  المالجة  تشةب    القديمةة  متةاير قديمةة تحةت البلةدة    حي القبةة    مداخن  ينيقية  ي موقعبرون ية  ي خلة األرانب   مداخن

يةةر ملهلةةة مةةن ال ةةدير لكةةره أن جميةةع هةةذه المنةةاطق ر و . أسةةقي برميليةةة ونصةةي اسةةطوانية عصةةر البي نطةةي  أهمهةةا  تعةةول الةة  ال

)أنظةر المريطةة رقة      (2513  بلدي بيةت  وريةك   م لا) باستثناء المباني األثرية البي نطية  هي ميهولة بالسكان لالستتالل السياحي

2) . 

 

 بيت فوريك في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2513  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

  نالسكا
 

 بلةدة بيةت  وريةك   أن عةدل سةكان     2557بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ةي عةام   

أسةرة  وعةدل الوحةدا      15111نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر        05510 ونسةمة مةن الةذكور      05197نسمة  منه   155142 بلل

 وحدة. 25221السكنية 
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 فئات العمرية والجنسال

 

%  31.0  كةان كمةا يلةي     2557لعةام   بلةدة بيةت  وريةك   أن تو يع الفئا  العمريةة  ةي   أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عاما  ما  ةوق.   90% ضمن الفئة العمرية  2.7عاما  و 94 -10% ضمن الفئة العمرية  07.9عاما   10ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 41.3%  ونسبة اإلناث  05.7   أي أن نسبة الذكور153 155  هي بلدةالأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا كما 

 

 العائالت

 

  عائلةة خطاطبةة  عائلةة الحةج     حننةي  عائلةة مليطةا   عائلةة نصاةةرة     عائلةة  مةن عةدة عةائال   منهةا       بلدة بيت  وريةك يتيلي سكان 

  .(2513  بلدي بيت  وريك )م لامحمد

 

 قطاع التعليم
 

%. ومن م موع السةكان   45%  وقد شكلت نسبة اإلناث منها  9.1  حوالي 2557عام  بلدة بيت  وريكبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      35.1% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      27.4% يستطيعون القراءة والكتابة   19.9المتعلمين  كان هناك 

  حسةب  بلدة بيةت  وريةك    يبين المستول التعليمي  ي 1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق   9.3% انهوا لراسته  الثانوية  و 11.1

 .2557ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) بيت فوريك بلدة سكان: 1جدول 

 أمي نسالج

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 3,848 1 1 7 7 117 126 432 1236 1195 624 102 ذكور

 3,589 2 - 1 - 110 103 450 1059 842 614 408 إناث

 7,437 3 1 8 7 227 229 882 2295 2037 1238 510 المجموع

   النتائج النهائية.2557  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 خمسةة  بلةدة ال    يوجةد  ةي  2511/2512 ةي العةام الدراسةي     بلةدة بيةت  وريةك    والثانوية  ةي األساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

)انظةر   (2512  نةابلا  -)مديريةة التربيةة والتعلةي     مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية        إلارتهة يةت   و  مدارس حكوميةة 

 (.2دول ال 

 

 7111/7117ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن بلدة بيت فوريك: توزيع المدارس في 7جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 لكور حكومية مدرسة بيت فوريك األساسية للبنين

 لكور حكومية مدرسة بيت فوريك األساسية العليا للبنين

 لكور حكومية مدرسة بيت فوريك الثانوية للبنين

 اناث حكومية مدرسة بيت فوريك األساسية للبنات

 اناث حكومية  مدرسة بيت فوريك الثانوية للبنات

 .2512مديرية التربية والتعلي    المصدر: 
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معلمةا ومعلمةة    134طالبا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     25113ةفا  وعدل الطالب  49 بلدة بيت  وريكيبلل عدل الصفو  الدراسية  ي 

يبلةل   وريةك بلةدة بيةت    (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ةي مةدارس   2512  نابلا -)مديرية التربية والتعلي 

  .(2512مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 30طالبا وطالبة  وتبلل الكثا ة الصفية  22

 

يوضة  تو يةع ريةاض      3. ال ةدول رقة    جهةة خاةةة   تهةا ل طفةال  تشةر  علة  إلار   بلةدة بيةت  وريةك أربةع روضةا       كما يوجد  ي 

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة البلدةاألطفال  ي 

 

 المشرفة والجهة االسم حسب البلدة في األطفال رياض توزيع: 3جدول 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف سم الروضةإ

 خاةة 0 4 روضة صالح الدين

 خاةة 3 2 روضة الفايز

 خاةة 3 3 روضة السنابل "غسان كنفاني"

 خاةة 4 3 روضة طالئع النور

    2512  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

 ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع  كالفرع الت اري والصناعي   إن الطالب يتوجهون إل  مدارس مدينةة نةابلا   

 (.2513م لا بلدي بيت  وريك  ك  ) 7  حيث يبعدون عن الت مع حوالي 

 

   منها (2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) العقبا  والمشاكل بعألبلدة بيت  وريك  يواج  قطاع التعلي   ي

 .ضيق التر  الصفية القائمة وخاةة  ي مدرسة بيت  وريك األساسية 

  البلدةضعي الت هي ا  العلمية  ي مدارس. 

 

 قطاع الصحة
عيةالتي   طبية حكومي ممتبر تحاليل   الحكومي  بيت  وريك مرك  ةحي مرا ق ةحية  حيث يوجدعدة  بلدة بيت  وريكتتو ر  ي 

 .خاةةة  ةةيدليا   3مرك  عالج طبيعةي خةا   و  عيالا  طبيب عام خاةة   4أطفال خاةة   بعيالتي طبي طبيب أسنان خاةة 

 الحكةومي  ر يةديا تشةف   لة  مس   الطةوارلء يتوجة  المرضة  إ   و ةي حةاال   كما يوجد  ي البلدة سيارة اسعا  تابعة لبلديةة بيةت  وريةك.   

 كة   7حةوالي   البلةدة عن حيث يبعدون   نابلا ي مدينة ومي ومستوةي الرحمة الما  والعيالا  الماةة والمستشف  الوطني الحك

 .(2513  م لا بلدي بيت  وريك)

 

اج  عسةكري لائة  علة  مةدخل البلةدة      كما يتعرض القطاع الصحي  ي بلدة بيت  وريك لمضايقا  مةن قبةل قةوا  االحةتالل لوجةول حة      

 .(2513  م لا بلدي بيت  وريك)

 

   أهمها  (2513  بلدي بيت  وريك)م لا  المشاكل والعقبا  الكثير من بلدة بيت  وريك ي  القطاع الصحييواج  كما 

 الكالر الطبي المتو ر  ي مرا ق البلدة الصحية. نقص 

 .ضعي المعدا  والت هي ا  الطبية المتو رة  ي مرا ق البلدة الصحية 

 رضية الطارئة.عدم وجول طبيب مقي  لعالج الحاال  الم 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

بلةدي  م لةا  ) % من القول العاملة 35ستوعب يحيث   ال راعةقطاع عل  عدة قطاعا   أهمها  بلدة بيت  وريكاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2513  بيت  وريك
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تو يةع األيةدي العاملةة     تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين    بهةد    2513ب  معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  بلدة بيت  وريكحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 35قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 20سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 25قطاع الصناعة  ويشكل % 

 من األيدي العاملة 15كل قطاع الموظفين  ويش %. 

 من األيدي العاملة 15  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة 0  ويشكل المدما قطاع %. 

 

 

 بلدة بيت فوريكتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل                          

       

 2513  بلدي بيت  وريكم لا  المصدر:

 

 05مالح    15ممب     )سوبرماركت( ل ابق 15 بلدة بيت  وريكصالية والت ارية  يوجد  ي ن حيث المنشآ  والملسسا  االقتمأما 

مناشةير   7(  الخوالن ةارة ...   محل للصناعا  المهنية )كالحةدالة  21و لتقدي  المدما  الممتلفة محل 10 لبيع المضار والفواك   بقال 

 . (2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) ال  ألوا   راعيةمح 3 معصرة  يتون  2ح ر  

 

نتي ةة   لقريةة وقد تبين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا      %. 25إل   2513لعام  بلدة بيت  وريكةلت نسبة البطالة  ي وقد و

  عل  النحو اآلتي  هي( 2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) اإلسرائيلية اإلجراءا 

 .القطاع الت اري 

 وق العمل  ي اسرائيل.س 

 القطاع ال راعي.  
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  القوى العاملة

 

% من  6.53  أن هناك 2557عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  .5..ين اقتصاليا )منه  % من السكان رير نشيط 3.56% يعملون(. وكان هناك  49.4السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  % من المتفررين ألعمال المن ل( 56..و الطالب 
 

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

 

                                 

                                

 قطاع الزراعة 

 

 ) لونمةا أراض سةكنية   15501و ة هةي أراض قابلةة لل راعة    لون  105142  منها لونما 245002حوالي  بلدة بيت  وريكتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    0ال دول رق   انظر

 

 ( بالدونم المساحة) بيت فوريك بلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

لمستوطنات ا

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)15,942( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

473 77 11,008 5 1 5,305 1,577 6 9,054 1,051 28,552 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 عملي

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 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 3,848 6 1,495 111 29 220 4 1131 2,347 110 186 2051 ذكور

 3,589 6 3,284 13 8 153 1921 1189 299 31 21 247 إناث

 7,437 12 4,779 124 37 373 1925 2,320 2,646 141 207 2,298 المجموع

   النتائج النهائية.2557 -  التعدال العام للسكان والمساكن2551ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 بلدة بيت فوريك في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

البامية والفول األخضر تعتبر و بلدة بيت  وريك.البعلية والمروية المكشو ة  ي   يبين األنواع الممتلفة من المضروا  9ال دول رق  

 (.2515)مديرية  راعة نابلا   أكثر األنواع  راعة  ي البلدة

 

 )المساحة بالدونم( بلدة بيت فوريكفي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

5 9 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 

 2515 نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 يحيث يوجةد حةوال   ل يتونب راعة ا بيت  وريكر وتشته .بلدة بيت  وريك  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 . ل يتونلون  م روعة بيش ار ا 45240

 

 )المساحة بالدونم( بلدة بيت فوريكألشجار المثمرة في مساحة األراضي المزروعة با: 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

5 45493 5 49 5 155 5 2 5 35 5 5 5 45240 
 2515 نابلامديرية  راعة   المصدر
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أنظةر ال ةدول رقة     ) لون   وأهمها القمة   25535   ان مساحة الحبوب تبلل بلدة بيت  وريكأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

4.) 

 

 )المساحة بالدونم( بلدة بيت فوريكفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةألراضي المزروعة بامساحة : 8جدول 

 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع
أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  

5 25944 5 00 5 5 5 005 5 0 5 45 5 4 5 25535 

 2515 نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 

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

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) الفلسةةةطيني ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاءالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةأل  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسة   أمةا  الينةابيع.  بعةأل  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة 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

 

 األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   بيةت  وريةك  بلةدة   سةكان  مةن  % 20 بةين المسة  الميةداني أن   أما بالنسبة للثةروة الحيوانيةة  قةد     

 (.1)انظر ال دول رق  (2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) وريرهااألرنام و

 

 بلدة بيت فوريك في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

205 95555 2055555 5 5 5 5 245 45755 179 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2515  نابلامديرية  راعة   المصدر
 

 

)انظر ال ةدول رقة     (2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) ك  طرق  راعية 19   يوجد حوالي البلدة أما من حيث الطرق ال راعية  ي

15). 

 

 وأطوالها بلدة بيت فوريك في يةالزراع الطرق حالة يبين: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 39 ةالحة لسير المركبا 

 45 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 0 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 10 رير ةالحة

 2513  بلدي بيت  وريكم لا المصدر: 

 

   منها (2513  بلدي بيت  وريكم لا  ) والعقبا  المشاكل بعأل بلدة بيت  وريكال راعي  ي يواج  القطاع كما 

 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .ضعي االهتمام الحكومي بالقطاع ال راعي 
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 .المضايقا  اإلسرائيلية 

 .مصالرة األراضي من قبل االحتالل االسرائيلي 

 . عدم تو ر مصالر مياه كا ية لري الم روعا 

 .قلة المبرة ال راعية لدل الم ارعين 

 دم تو ر أسواق كا ية الستيعاب جميع المنت ا  ال راعية المحلية.ع 

 

 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

 محليةة اللسسةا   مبلدة بيت  وريك العديد من الملسسا  الحكومية منها  شعبة بريد  ومرك  شةرطة . كمةا يوجةد عةدل مةن ال     يوجد  ي 

(  2513 م لا بلةدي بيةت  وريةك    ) دة م اال  ثقا ية ورياضية وريرهاتقدم خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي ع التي  معيا الو

    منها

  

  االهتمةام بقضةايا    بهد  الحك  المحلي و ارة من قبلوت  ترخيص  الحقا   م 1119عام  تيسا : بلدي بيت فوريكمجلس

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

 لة  تمكةين المةرأة الفلسةطينية  ةي كا ةة       تهةد  إ   من قبةل و ارة الداخليةة    م 2559تيسست عام  :االشراق النسويةية جمع

 الم اال  االقتصالية واالجتماعية والثقا ية وريرها.

 :ّنمن أجل  يالة قةدرته األمها  تعلي  ل  هد  إم  من قبل و ارة الداخلية  ت 2550تيسست عام  جمعية مدرسة األمهات 

 .فالهّنعل  تعلي  أط

 :)لة  تمكةين المةرأة    من قبل و ارة الداخليةة  تهةد  إ  م   2554تيسست عام  جمعية تنمية المرأة الريفية )النادي النسوي

 .مثل اعدال وجبا  طعام وبيعها العديد من األنشطةتنفيذ   وتو ير  ر  عمل لها من خالل  ي الم تمع الفلسطينية

   :تةنظ  لورا   حيةث  م  مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بالطفةل بشةكل أساسةي          2554عةام   تيسسةت  جمعية تنميةة الطفةل

مشةةاريع  راعيةةة ممتلفةةة تسةةتهد     تعمةةل علةة  تنفيةةذ   كمةةا وريرهةةا تدريبيةةة ممتلفةةة  ةةي م ةةاال  االتصةةال والتواةةةل   

 راضي ال راعية المهدلة بالمصالرة.األ

    :لة  تنظةي   ةرق رياضةية       يهةد  إ و ارة الشةباب والرياضةة  م  مةن قبةل    2553تيسةا عةام   نادي بيت فوريةك الرياضةي

 .و نية

  :تعمةل  و  م  مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بالتصةنيع التةذائي       2512تيسست عةام  جمعية بيت فوريك التعاونية النسوية

 تسويق منت ا  المرأة البيتية من خالل سوبرماركت خا  بال معية.عل  

    : لة  ر ةع المسةتول المعيشةي ل سةر      مةن قبةل و ارة الداخليةة  تهةد  إ    م   2559ام تيسسةت عة   جمعيةة التةوفير والتسةلي

 ة سهلة.يالفلسطينية من خالل تقدي  قروض مال

   :لة  تمكةين  ئةة الشةباب  وتنظةي  لورا       مةن قبةل و ارة الداخليةة  تهةد  إ    م   2555تيسسةت عةام    جمعية تنميةة الشةباب

 ل وريرها.االتصال والتواة   ي م اال له  تدريبية ممتلفة

 :ل  تصنيع منت ا  محلية ريفية من قبل و ارة الداخلية  تهد  إم   2515تيسست عام  الجمعية التعاونية للمرأة الريفية

 وتسويقها  كما تقدم قروض مالية سهلة ل سر المحتاجة.

 :تةو ير أعةال     لة  إتهةد    ة مةن قبةل و ارة ال راعة   م   2551تيسست عةام   جمعية بيت فوريك لتنمية الثروة الحيوانية

 طبية له .وللم ارعين  وتقدي  خدما   نية 
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 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      الشةركة القطريةة االسةرائيلية   تعتبةر   .م 1117 شبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام     بلدة بيت  وريكيوجد  ي 

ويواج  الت مع مشكلة هاّمة  ي م ال الكهربةاء  تتمثةل    .% 155ء إل  االسكنية الموةولة بشبكة الكهرب  وتصل نسبة الوحدا  بلدةال

  البلةدة شبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلةي لاخةل    بلدةال كما يتو ر  ي  ي ضعي القدرة الكهربائية  ي مواس  العمل ووقت الذروة.

 (.2513 بلدي بيت  وريك)م لا  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي 95وتقريبا 

 

 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن           .نقةل المةواطنين  ت تاكسةي  20  و ين عةامين باة بلدة بيت  وريكيوجد  ي 

ويعتبةر وجةول حةواج  عسةكرية أو      بلةدة بيةت  وريةك.     سكان الت مع يستمدمون السةيارا  الماةةة أو مكتةب تاكسةي خصوةةي  ةي      

)م لةا  (2513 بلدي بيت  وريك)م لا  عوائق امام تنقل الركاب والمسا رين ال  المدن والت معا  الم اورةترابية لائمة من أه  ال

كة   مةن الطةرق     71وسةة  كة  مةن الطةرق الرئي    14 قريةة  يوجةد  ةي ال    البلةدة أما بالنسبة لشبكة الطةرق  ةي    (.2513 بلدي بيت  وريك

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2513 بلدي بيت  وريك)م لا  الفرعية

 

 بلدة بيت فوريك في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 0 11

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 15 30

 طرق رير معبدة. .3 3 20

 2513  بيت  وريكبلدي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

تة    ت ويد سكان بلدة بيت  وريةك بالميةاه مةن خةالل مصةالر خاةةة متمثلةة ببئةر بيةت  وريةك وللةك عبةر شةبكة الميةاه العامةة التةي                يت  

  (.2513  بيت  وريكم لا بلدي % )10  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  2515إنشائها عام 

 

وبالتةالي   (  2513  بيةت  وريةك   م لةا بلةدي  ألي  متةر مكعةب/ السةنة )    395حوالي  2512بلتت كمية المياه الم ولة للبلدة عام  وقد

بيةت  وريةك ال   بلةدة  وهنا ت در اإلشارة إلة  أن المةواطن  ةي    لترا/ اليوم.  49حوالي بيت  وريك  يبلل معدل ت ويد المياه للفرل  ي بلدة

(  وهةذه تمثةل الفاقةد    2513  بيت  وريك م لا بلدي% )7المياه  وللك بسبب الفاقد من المياه الذي يصل إل  يستهلك هذه الكمية من 

بيةت  عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معةدل اسةتهالك الفةرل مةن الميةاه  ةي بلةدة        

  ويعتبةر هةذا المعةدل أقةل بالمقارنةة مةع الحةد األلنة  المقتةرح مةن قبةل            (2513  ريةك بيةت  و  م لةا بلةدي  لترا  ي اليةوم )  45 وريك 

 لتر للفرل  ي اليوم. 155منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

 

لة  نبعةان يسةتمدمان لل راعةة وري     إ باإلضةا ة بلدة بيت  وريك بئر ارتوا ي يت  استمدام  لت ويد سةكان البلةدة بالميةاه    كما يوجد  ي  

م لةا  متةر مكعةب  )   1555لة  خة ان للميةاه بسةعة     إ باإلضةا ة بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار       455مواشي. كما يوجد  ي البلدة  ال

  بيةت  وريةك   م لةا بلةدي  شةيكل /متةر مكعةب  )    4ويبلةل سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          (.2513  بيةت  وريةك   بلدي

2513.) 
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 يالصرف الصح

 

ي بلدة بيت  وريك شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر المتصاةية  للتملص من المياه العالمة ال يتو ر  

 (.2513  بيت  وريك م لا بلدي)

 

متةرا مكعبةا  والتةي     734واستنالًا إل  تقديرا  االسةتهالك اليةومي مةن الميةاه للفةرل  تقةدر كميةة الميةاه العالمةة النات ةة يوميةًا بحةوالي             

لتةرا  ةي    94ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معدل إنتاج الفرل من المياه العالمة بحةوالي   294الل تع

اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضة   ومةن ثة         

 ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلشةارة إلة  أنة  ال يةت  معال ةة الميةاه        يت  التملص منها

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

 (.2013أريج   -والبيئة 

 

 ايات الصلبةالنف

 

بيت  وريك ال هةة الرسةمية المسةلولة عةن إلارة النفايةا  الصةلبة النات ةة عةن المةواطنين والمنشةآ  الت اريةة  ةي              م لا بلديعتبر ي

البلدة  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عملية إلارة النفايا  الصلبة مكلفة  ت   رض رسوم شهرية عل  

م لةا  % )155شيكل/للبيت  ي الشهر  حيث تبلل نسبة  تحصيل الرسةوم حةوالي     1تفعين من خدمة جمع ونقل النفايا  مقدارها المن

  (.2513  بيت  وريك بلدي

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفةةع معظةة  سةةكان بلةةدة بيةةت  وريةةك مةةن خدمةةة إلارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا        

حاويةة   455متةر مكعةب و    1حاويةة بسةعة    955لساحا  العامة  ي أكياس بالسةتيكية  ومةن ثة  يةت  ت ميهةا  ةي       والمحال  الت ارية وا

بيةت   م لةا بلةدي  بواقةع مةرة يوميةا )   بلةدي  الم لةا  ال  البلدة  ليت  بعد للك جمعها من قبةل  أحياءلتر  جميعها مو عة عل   245بسعة 

كة  عةن    9مكب بيت  وريك وهو مكةب عشةوائي خةا  بالبلةدة والةذي يبعةد  قة          (  ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل 2513   وريك

بيةت   م لةا بلةدي  الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريق حرقها ول نها بطريقة رير ةحية وسةليمة بيئيةا  )  

 (.2513   وريك

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي    1.50نفايةا  الصةلبة  ةي بلةدة بيةت  وريةك       أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتاج الفةرل اليةومي مةن ال   

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنا سنويًا 45311طن   أي بمعدل  12تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان البلدة بحوالي 

 (.2013أريج  

 

 

 األوضاع البيئية

 
نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لهةا  والتةي يمكةن    كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة  بيت  وريك تعاني بلدة

 حصرها بما يلي  

 

 قطاع المياه

 

 انقطاع المياه عن البلدة لفترا  طويلة  ي  صل الصيي 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

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

ام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استمد

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

 والصحية الناجمة عن للك.  
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 ت الصلبةإدارة النفايا

عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة البلدة  كباقي قرل وبلةدا  محا ظةة نةابلا والتةي يةت  الةتملص مةن نفاياتهةا  ةي مكةب           

  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  الل اإلسرائيليأثر إجراءات االحت
 الوضع الجيوسياسي في بلدة بيت فوريك  

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1110بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

لونمةةا  125407مةةا مسةةاحت   حيةةث تةة  تصةةنيي  تةة  تقسةةي  أراضةةي بلةةدة بيةةت  وريةةك إلةة  منةةاطق )ب( و )ج(   الفلسةةطينية و إسةةرائيل

وهي المنةاطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة              (ب) % من مساحة البلدة الكلية( كمناطق40)

لةدة  % مةن مسةاحة الب  00لونما ) 105910مور األمنية.  يما ت  تصنيي ما مساحت  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ الفلسطينية و تبق 

حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  وهي المنةاطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةاً         (ج) الكلية( كمناطق

سرائيلية. ومةن ال ةدير بالةذكر أن التالبيةة العظمة  مةن السةكان  ةي بلةدة بيةت  وريةك            ال بتصري  من االلارة المدنية اإلاالستفالة منها ا

ومسةتوطنا     ةي البلةدة  معظمهةا منةاطق مفتوحةة وأراض  راعيةة       (ج)  أما المناطق المصةنفة  (ب) ون  ي المناطق المصنفة يتمرك

 (.12 دول رق  ) انظر ال سرائيليةإوقواعد عسكرية 

 

 1991: تصني  األراضي في بلدة بيت فوريك اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                       

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصني  األراضي

 1 1 مناطق أ

 41 17,812 مناطق ب

 11 11,691 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 78,117 المساحة الكلية

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

 

 رائيليسوممارسات االحتالل اإلبلدة بيت فوريك 

 

كةان    ل  األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت بلدة بيت  وريك حصتها مةن المصةالرا  اإلسةرائيلية التةي أول  بمئةا  الةدونما  لصةا       

قامةة الحةواج  العسةكرية.  يمةا يلةي      إو سرائيلية والقواعد العسكرية وتشييد الطةرق االسةتيطانية اإلسةرائيلية   اإل منها إقامة المستوطنا 

  -:ل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي بلدة بيت  وريكعرض لتفصي

لونمةا مةن أراضةي بلةدة بيةت  وريةك مةن أجةل إقامةة           441ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها ل راضي الفلسةطينية مةا مسةاحت     

  وتبلةل  1173تيسست سةنة  مستوطنتي  ميمورا  و  ايتمار  اإلسرائيليتين. وتقع مستوطنة   ميمورا    ي ال هة الشرقية للبلدة  وقد 

مسةتوطن إسةرائيلي  وهةي مبنيةة علة  أراضةي بيةت  وريةك وال فتلةك. أمةا مسةةتوطنة            139لونة  ويسةكن  يهةا حةوالي      127مسةاحتها  

 15141لون  ويسكن  يها حةوالي   35094  وتبلل مساحتها 1144سرائيلية  تقع  ي ال هة ال نوبية للبلدة  وقد تيسست سنة   اإل ايتمار

 إسرائيلي ومعظمها مبني عل  أراضي بلدة عورتا الم اورة. مستوطن 

 

قاعدتين عسكريتين أحدهما  ي ال هة الشرقية للبلدة بالقرب من  إلقامةلونما من أراضي البلدة  35سرائيل ما مساحت  إكما وةالر  

تمةار  و ية  بةرج مراقبةة. وقةد      مستوطنة  ميمورا   واآلخةر عبةارة عةن موقةع عسةكري علة  مةدخل البلةدة بةالقرب مةن مسةتوطنة  اي           

 شكلت هذه القواعد العسكرية مصدرًا لالعتداءا  عل  المواطنين وأراضيه .

لون  من أراضي بيت  وريةك وعورتةا واليةانون وعقربةا وروجيةب لصةال  مسةتوطنة         3555كما وقامت قوا  االحتالل بع ل حوالي 

م أمنةةي بةةين القةةرل الفلسةةطينية وهةةذه المسةةتوطنة  ومعظةة  هةةذه االراضةةي    ايتمةةار  والبةةلر االسةةتيطانية التابعةةة لهةةا وللةةك لعمةةل حةة ا 

 المع ولة عبارة عن أراض  راعية تشكل مصدر معيشي للمواطنين  ي هذه القرل.
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 سرائيلية في بلدة بيت فوريكالحواجز العسكرية اإل

 

يةك وللةك بعةد انةدالع االنتفاضةة الفلسةطينية       عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حواج  عسكرية عل  مدخل بلدة بيةت  ور 

سةمنتية وللةك علة  الطريةق االسةتيطاني الةذي يصةل        إومكعبةا    وهي عبارة عن حاج  عسكري لائ  وبرج مراقبة 2555الثانية عام 

ناة  ي هذه بعد سنوا  طويلة من المعا 2551بعأل هذه الحواج  بعد عام  بإ الةبمستوطنة  ألون موري    وقد قامت قوا  االحتالل 

المنطقة. وال ي ال هناك برج مراقبة وحاج  طيار قائ  عل  مدخل البلدة لكن قوا  االحتالل قللت من تواجدها  ي  وخففةت مةن اعاقةة    

 حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الوقت الحالي.

 

يين  ي العقد األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينأ 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         

ه  بسبب إرالق هذه الحواج . وال تة ال هنةاك   االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةد

 ل  مستوطنة  ألون موري   تستمدمها قوا  االحتالل لحماية أمن المستوطنة.إق المللي العديد من الحواج  عل  الطري

 

 سرائيلية في بلدة بيت فوريكاإلالطرق االلتفافية 

 

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

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

ل  ال هة الشرقية والتربية منها إويك وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي بلدة بيت  ور

سةرائيليين  أحةدهما )الشةرقي( طريةق عسةكري يةرب  معسةكر شةرق         إين ةالر  إسرائيل الم يد من أراضي البلدة وللك لشق طةريق 

ه سرائيلي يرب  منطقةة حةوارة بمسةتوطنة  ألةون مورية    وتمتةد هةذ       إ البلدة بمستوطنة  ميمورا   واآلخر )التربي( طريق استيطاني

 ك  عل  أراضي بلدة بيت  وريك. 1الطرق بطول حوالي 

 

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

 متر عل  جانبي الشارع. 70اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 

 سرائيلي لتجمع )خربة طانا( في بلدة بيت فوريكإلداف ااالسته

 

لة  ال هةة الشةرقية منهةا مةن أكثةر المنةاطق        إكيلةومترا    9تعتبر خربة طانا الواقعة ضمن أراضي بلدة بيت  وريك وعل  بعةد حةوالي   

مت قةوا  االحةتالل علة  هةدم     التي تعرضت للتنكيل واالنتهاكا  واالعتداءا  من قبل سلطا  االحتالل  ي محا ظة نةابلا  حيةث أقةد   

مسةكنا هةي عبةارة عةن      45  ويسكن هذا الت مع المكون من حةوالي  2511و  2550هذا الت مع الصتير العديد من المرا  ما بين عام 

هةذا الت مةع مةن    مواطن  لسطيني يعتمدون  ي حياته  عل  ال راعة وتربية المواشي  ويعاني  255خيام ومنا ل من الصفي  أكثر من 

ن هةلالء الفلسةطينيون أعةالوا    إ  وبالرر  من كل للك  ة ساسية والبنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق واتصاال  ي المدما  األ نقص

 بناء بيوته  البسيطة  ي كل مرة ت  هدمها وحا ظوا عل  وجوله   يها.

 

لمواطنين القاطنين  ي  وللك بح ة وقوع  ضمن وقد ت  استهدا  هذا الت مع الفلسطيني من قبل قوا  االحتالل بهد  الته ير لمئا  ا

سرائيلي وكذلك بين الت مع يقةع ضةمن مةا يصةني بمنطقةة )ج(  وتصةني سةلطا         ستمدم للتدريب من قبل ال ي  اإلمناطق عسكرية ت

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

 ألرراض التدريب والع ل األمني.

 

سرائيلية لوقي عملية الته ير والهدم  ي المربة وطالبوا أيضةا  بالتماس لمحكمة العدل العليا اإل تقدم أهالي خربة طانا 2511ومنذ عام 

ال تر أل وجول هذه المربة بعمل ممط  هيكلي للت مع للحصول عل  التراخيص الال مة للبناء من قبل سلطا  االحتالل والتي ال ت 

الوسةائل   ي هذه المنطقة  وحتة  هةذه االيةام يصةارع المواطنةون  ةي هةذه المنطقةة مةن أجةل البقةاء  ةي ارضةه  بكةل الوسةائل بمةا  يهةا                  

 سرائيلية.القانونية  ي المحاك  اإل
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 سرائيلية في بلدة بيت فوريك والقرى المجاورةالبؤر االستيطانية اإل

 

االستيالء عل  أراضيها بالقوة من قبل المسةتوطنين اإلسةرائيليين لتةرض إقامةة خمةا بةلر       ريك وعورتا ويانون بلدا  بيت  وشهد  

  وبةلرة جيفعةا  أوالم  وتلةة    742هار جيدعون  وتلةة  -401استيطانية عل  التالل الشرقية لمستوطنة  ايتمار  وهذه البلر هي  )تلة 

لر عل  البلدا  الفلسطينية المذكورة من  وق تالل تعتلي هذه المناطق  وتهد  هذه شكونا  ارنون(  وتطل هذه الب-777  وتلة 439

  حيث تبعد هذه البةلر مسةا ة   البلر إل  إي ال امتدال  ي ال هة الشرقية للمستوطنة وللك للسيطرة عل  الم يد من أراضي الفلسطينيين

كمةةا  .راضةةي الفلسةةطينيين وتعةة ل المسةةاحا  المحيطةةة بهةةاكةة ( عةةن مسةةتوطنة  ايتمةةار  وتحتةةل مسةةاحا  شاسةةعة مةةن أ 9كةة  الةة   3)

وتشكل هذه البلر ح ام أمني يحي  بالمناطق الفلسطينية ويحاةرها ويضةيق علة  سةكانها  وكةذلك مصةدرًا مةن مصةالر االعتةداءا          

 واالنتهاكا  بحق المواطنين الفلسطينيين وأراضيه .

 

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

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

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

 االستيطانية اإلسرائيلية كان بدايت  لعوة  شارونية  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة   

منةي ولوجسةتي   أبتو ير رطاء  سرائيليةقامت الحكوما  اإل وقدلون تسليمها للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. 

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     حين تةول  أرييةل شةارون  مةا     2551وعل  وج  التحديد بعد العام   لهذه البلر االستيطانية

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

مين الحماية له  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقةائه   يواالستقرار  ي تلك المواقع بل وتالمستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقال 

  يها.

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي بلدة بيت فوريك

 

والقةرل  البلةدة   ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشةكل ريةر قةانوني علة  أراضةي      كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  

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

وةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكة و رعهةا       األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و للك من خالل منع أةحابها مةن ال 

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

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

 

تفةي االحةتالل بمصةالرة األراضةي مةن بلةدة بيةت  وريةك وقراهةا الم ةاورة لتايةا  اقامةة المسةتوطنا  بةل وأةةبحت هةذه                 حيث ل  يك

المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  ايتمار  وساكنيها من المسةتوطنين تشةكل تهديةدًا    

واألهالي يتعرضون لالعتداءا   1144يت  وريك وروجيب   منذ نشية هذه المستوطنة عام يوميًا للسكان القاطنين  ي قرل عورتا وب

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

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

 

 سرائيلية في بلدة بيت فوريكاألوامر العسكرية اإل

 

بهةد  مصةالرة األراضةي     2512و  2554قامت السلطا  اإلسرائيلية بإةدار العشةرا  مةن األوامةر العسةكرية  ةي األعةوام مةا بةين         

كرية  ةي المنطقةة الشةرقية وبالتحديةد  ةي منطقةة       واخطارا  وقي البناء أو الهدم  ي بلدة بيت  وريك  وجاء  معظ  هذه األوامر العسة 

خربة طانا كما لكرنا سابقا  حيث تستهد ها قوا  االحتالل بح ة أنها مناطق عسكرية وبح ة عدم حصول الفلسةطينيين القةاطنين  يهةا    

أوسةلو. ومةن ال ةدير     عل  تصاري  بناء كون هذه المنا ل بحسب العاء قةوا  االحةتالل تقةع  ةي المنطقةة المصةنفة )ج( حسةب اتفاقيةة        

 بالذكر أن سلطا  االحتالل تقوم بر أل معظ  طلبا  الترخيص من الفلسطينيين  ي هذه المناطق.
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 بلدة بيت فوريكالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13نظر ال دول )ا ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  بلدي بيت  وريكم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل بلدي بيت فوريك مجلس نفذها التي المشاريع: 6جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

نشاء شبكة مياه عامة عل  ثالثة مراحل مشروع إ

 )خ  مياه ناقل  وخ ان مياه  وشبكة مياه لاخلية(
    2515 -2554 بنية تحتية

تحال الصليب األحمر  واأل

 بياألورو

 م لا بلدي بيت  وريك 2515 بنية تحتية مشروع استكمال أعمال إنارة الشارع الرئيسي

 ةندوق البلديا  2511 بنية تحتية مشروع تعبيد طرق لاخلية

 الحك  المحلي  2512 – 2511 بنية تحتية الرئيسي وإنارت مشروع تعبيد الشارع 

 2513  بلدي بيت  وريكم لا  ر:المصد

 

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  البلةدة   وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المةدني  ةي   بلدي بيت  وريكيتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     البلةدة عقةدها  ةي   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي تة    القالمة  حيث ت  

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

 

 نشاء شبكة ةر  ةحي.الحاجة إل  إ .1

 نشاء مدرسة نمولجية لمرحلة الذكور األساسية.الحاجة إل  إ .2

 هي  رر  ةفية  ي الطابق األرضي من مس د بالل بن رباح.تشطيب وت  الحاجة إل  .3

 ضا ة رر  ةفية للمدارس المكتظة.الحاجة إل  إ .4

 ساعة. 24نشاء وت هي  مستوةي طبي شامل يعمل عل  مدار الحاجة إل  إ .0

 نشاء مرك  ثقا ي واجتماعي.الحاجة إل  إ .9

 نشاء ملعب كرة قدم وةالة رياضية متعدلة األرراض.الحاجة إل  إ .7

 ك . 4تيهيل وتعبيد طرق لاخلية بطول لحاجة إل  ا .4

 خر أرضي.وجول حاليا  وق الشارع الرئيسي بآاستبدال خ  كهرباء الضت  العالي المالحاجة إل   .1

ه شاء شبكة تصريي مياناطق ال بلية المنحدرة  ومشروع إنللشوارع الداخلية  ي الم استنالي بناء جدران الحاجة إل   .15

 تركيب عبارا . والمنمفضة األمطار  ي المناطق 

 رةفة وال  يرة الوسطية للشارع الرئيسي.الحاجة إل  تيهيل وتبلي  األ .11

 . راعية ياستصالح أراضمشروع و  ك  25 راعية بطول شق وتيهيل طرق الحاجة إل   .12

لمدمة مربي نشاء مرك  خدما  بيطرية   و إشاء وت هي  مشتل  راعي لتو ير األشتال والبذور المحسنةالحاجة إل  إن .13

 الثروة الحيوانية.

 نسوية  ومشاريع  راعية انتاجية لدع  األسر المحتاجة.الحاجة إل  مشاريع  .14

 نارة ال  يرة الوسطية.الحاجة إل  استكمال مشروع إ .10

 نشاء مرك  لذوي االحتياجا  الماةة.الحاجة إل  إ .19
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 بلدةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    بلةدة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   14ر  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من نقص كبي البلدةتعاني 

 البلدي. نظر الم لا

 

 بلدة بيت فوريك في التطويرية واالحتياجات األولويات: 2جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 ياجات البنية التحتيةاحت

 ك  141^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  4   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 (2ينابيع خربة طانا )عدل    * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

م 055   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  75   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 4

 حاوية 155 – 45   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   15

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   عيالا  ةحية جديدةبناء مراك /  1

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

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 للذكور مدرسة أساسية   * بناء مدارس جديدة 1

  * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

ساسية العليا مدرسة بيت  وريك األ 

للذكور  ومدرسة بيت  وريك األساسية 

 للبنا .

 ممتبرا   ومراك  حاسوب   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  1555   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 20   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 4555   * وتبن للماشيةأعال   5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 9

 بيت بالستيكي 2  *  إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لح بذور  4

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 .استنالي نشاء جدران إ 1
 .طرق  راعية  ك 79لاخلية و ك  طرق 95  رئيسة طرقك   13^ 

  2513  بلدي بيت  وريكم لا ر: المصد
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2551ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2557  

  2513بلدي بيت  وريك م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2512األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

  2511)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2512)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -(. نابلا2512

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2515 بيانا  مديرية  راعة محا ظة  )لسطين. -نابلا. (2515-2551ا )نابل   

  
    

 


