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شكر وعرفان
يتقدم معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة
( )AECIDلتمويلها هذا المشروع.
كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال يةةل إل ة المسةةلولين الفلسةةطينيين ةةي الةةو ارا والمحلي ةا وم ةةالا المةةدما
المشتركة والل ان والم الا القروية وال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني لما قدموه من مساعدة وتعاون مع
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
هذا الكتيّب هو ج ء من سلسلة كتيبا تحتوي عل معلوما شاملة عن الت معا السكانية ي محا ظة نابلا جاء سلسلة الكتيبةا
هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا السكانية ي محا ظة نابلا بهد توثيق األوضاع المعيشية ةي المحا ظةة وإعةدال المطة
التنمويةةة للمسةةاعدة ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع لراسةةة الت معةةا السةةكانية وتقيةةي
االحتياجا التطويرية الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل
التنمية (.)AECID
يهةةد المشةةروع إلة لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية والسياسةةية وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة والبشةةرية
والبيئية والقيول الحالية المفروضة وتقيي االحتياجا التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة ةي محا ظةة نةابلا .والتةي علة
أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة وإعةةدال االسةةتراتي يا والمطة التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية
واالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة ي المنطقة مع التركي بصفة خاةة عل المسائل المتعلقة بالمياه والبيئة وال راعة.
يمكن االطالع عل جميع أللة الت معةا السةكانية ةي محا ظةة نةابلا بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة الموقةع االلكترونةي التةالي
.http://vprofile.arij.org/
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دليل قرية بيت إمرين
الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية
قرية بيت إمرين هي إحدل قرل محا ظة نابلا وتقع شمال مدينة نابلا وعل بعد  6..9ك هوائي (المسا ة األ قية بين مرك
القرية ومرك مدينة نابلا)  .يحدها من الشرق ياةيد وعصيرة الشمالية ومن الشمال جبع ومن الترب برقة ومن ال نوب
نصي جبيل وعصيرة الشمالية (وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج ( )2014أنظر المريطة رق .(1
خريطة  :1موقع وحدود قرية بيت إمرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

تقع قرية بيت إمرين عل ارتفاع  414مترا ةوق سةط البحةر ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار يهةا حةوالي  494.6ملة أمةا معةدل
لرجا الحرارة يصل إل  19لرجة مئوية ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي ( %61وحةدة نظة المعلومةا ال ترا يةة– أريةج
.)2014
تبلل مسةاحة قريةة بيةت إمةرين حةوالي  122231لونمةا وللةب بحسةب حةدول الهيئةا المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة
المحلي الفلسطيني والتي قامت بإعداله السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك المحلي ول نةة االنتمابةا المرك يةة وو ارة
التمطي وال ها المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام  2.11حيةث قامةت هةذه الملسسةا الحكوميةة بوضةع تعريةي جديةد لحةدول
الهيئا المحلية لتايا االنتمابا حيث قام معهد أريج ي هذا المشروع ولتايا البحةث والدراسةة قة باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول
ال ديدة والتي تتناسب إل حد ما مع الوقائع والمتتيرا السكانية والبيئية وال راعية عل األرض وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا
وحدول الملكيا الماةة بالت مع وال بملفا ملكيا األراضي وريرها.
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تة تيسةةيا م لةةا قةةروي بيةةت إمةةرين عةةام  160.م ويتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن  6أعضةةاء تة تعييةةنه مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة
الفلسطينية كما يعمل ي الم لا  0موظفين ويوجد للم لا مقر لائ ملب .ويقع ضمن م لةا خةدما شةمال رةرب نةابلا .كمةا ال
يمتلب الم لا سيارة ل مع النفايا (م لا قروي بيت إمرين .)2.13
ومن مسلوليا الم لا القروي التي يقوم بها (م لا قروي بيت إمرين  )2.13ما يلي
 إمدال شبكة مياه الشرب وةيانتها.
 تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا .
 تنظيي الشوارع وشق وتعبيد وتيهيل الطرق وتقدي المدما االجتماعية.
 عمل وتقدي مقترحا مشاريع ولراسا .
 تو ير مقرا للمدما الحكومية (البريد األمن).

نبذة تاريخية
ن كلمةة
سميت قرية بيت إمرين بهذا االس نسبة إلة رجةل ةةال سةكن علة تلةة القريةة كةان يةدع امةرين و ةي روايةة أخةرل ةا ّ
امرين هي كلمة سريانية تعني الشيوخ واألمراء يكون معن اس بيت إمرين هو بيت الشةيوخ واألمةراء ( .م لةا قةروي بيةت
إمرين  .)2.13و يعول تاريخ إنشاء الت مع الحالي إل العهد الكنعاني .ويعول أةةل سةكان قريةة بيةت إمةرين إلة العةراق والةيمن
واألرلن و مصر (م لا قروي بيت إمرين ( .)2.13أنظر الصورة رق .) 1
صورة  :1منظر من قرية بيت إمرين
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األماكن الدينية واألثرية
يوجد ي قرية بيت إمرين مس دين وهما مس د عمر بن المطاب ومس د الحاج مبدّل .كما يوجد بعض األماكن والمناطق األثريةة
ةةي القريةةة منهةةا خربةةة باي يةةد وخربةةة ةةةرميطة وخربةةة م ةةربين .ومةةن ال ةةدير لكةةره أن هةةذه المنةةاطق ريةةر ملهلةةة لالسةةتتالل
السياحي (م لا قروي بيت إمرين ( )2.13أنظر المريطة رق .)2
خريطة  :2المواقع الرئيسة في قرية بيت إمرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

السكان
بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ي عةام  2..0أن عةدل سةكان قريةة بيةت إمةرين
بلل  22002نسمة منه  12322نسمة من الذكور و  12369نسمة من اإلناث ويبلل عدل األسر  422أسرة وعدل الوحةدا السةكنية
 919وحدة.
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الفئات العمرية والجنس
أظهر بيانا التعدال العام للسكان والمساكن أن تو يع الفئا العمرية ةي قريةة بيةت إمةرين لعةام  2..0كةان كمةا يلةي % 36.9
ضمن الفئة العمرية أقل من  14عاما  % 44.2ضمن الفئة العمرية  94 -14عاما و % 4.2ضمن الفئة العمرية  94عاما ما ةوق.
كما أظهر البيانا أن نسبة الذكور لإلناث ي القرية هي  1.. 66أي أن نسبة الذكور  % 46.0ونسبة اإلناث .% 4..3

العائالت
يتيلي سكان قرية بيةت إمةرين مةن عةدة عةائال
إمرين .)2.13

منهةا عائلةة حسةون عائلةة الفقيةع عائلةة عبةده وعائلةة سةمارة(م لا قةروي بيةت

قطاع التعليم
بلتت نسبة األمية لدل سكان قريةة بيةت إمةرين عةام  2..0حةوالي  % 0.4وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا  .% 24.4ومةن م مةوع
السةةكان المتعلمةةين كةةان هنةةا  % 12.3يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة  % 23.2انهةةوا لراسةةته االبتدائيةةة  % 32انهةةوا لراسةةته
اإلعدالية  % 14.4أنهوا لراسته الثانوية و % 1..3أنهوا لراسته العليا .ال دول رقة  1يبةين المسةتول التعليمةي ةي قريةة بيةت
إمرين حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام .2..0
جدول  :1سكان قرية بيت إمرين ( 11سنوات فأكثر) حسب الجنس والتحصيل العلمي7112 ،
الجنس

أمي

يعرف
القراءة
والكتابة

ذكور
إناث
المجموع

غير
مبين

دبلوم
دبلوم
ماجستير دكتوراه
بكالوريوس
ابتدائي إعدادي ثانوي
عالي
متوسط

المجموع

24

140

252

349

148

45

65

0

6

2

1

1,032

131

113

225

309

150

33

60

0

1

0

0

1,022

7
0
125
78
298
658
477
253
155
المصدر :ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  2009التعدال العام للسكان والمساكن  2..0النتائج النهائية.
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2,054

أما يما يتعلق بملسسا التعلي األساسية والثانويةة ةي قريةة بيةت إمةرين ةي العةام الدراسةي  2.12/2.11يوجةد ةي القريةة ثالثةة
مدارس حكومية ويت إلارته من قبةل و ارة التربيةة والتعلةي العةالي الفلسةطينية كمةا ال يوجةد أيةة روضةا ل طفةال تشةر عليهةا
و ارة التربية والتعلي العالي(مديرية التربية والتعلي  -نابلا ()2.12انظر ال دول .)2
جدول  :7توزيع المدارس في قرية بيت إمرين حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي 7117/7111

اسم المدرسة
مدرسة بيت إمرين الثانوية للبنات
مدرسة بيت إمرين الثانوية المختلطة
مدرسة بيت إمرين األساسية للبنين

الجهة المشرفة

نوع المدرسة

حكومية
حكومية
حكومية

إناث
ممتلطة
لكور

المصدر :مديرية التربية والتعلي .2.12

يبلل عدل الصفو الدراسةية ةي قريةة بيةت إمةرين  3.ةةفا وعةدل الطةالب  236طالبةا وطالبةة وعةدل المعلمةين  4.معلمةا ومعلمةة
(مديرية التربية والتعلي  -نابلا  .)2.12وت در اإلشارة هنا إل أن معدل عدل الطالب لكل معل ي مةدارس قريةة بيةت إمةرين يبلةل
 10طالبا وطالبة وتبلل الكثا ة الصفية  22طالبا وطالبة ي كل ةي( .مديرية التربية والتعلي .)2.12
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يواجع قطاع التعلي ي قرية بيت إمرين بعض العقبا والمشاكل (م لا قروي بيت إمرين  )2.13منها
 اكتظاظ الطالب ي مدارس القرية.
 عدم صل المرحلة االبتدائية عن المرحلة الثانوية ي مدرسة البنا الثانوية.
 عدم أهلية بعض ال دران المارجية ي مدارس القرية نظرا لقدمها.

قطاع الصحة
تتو ر ي قرية بيت إمرين بعض المرا ق الصحية حيث يوجد مرك ةحي بيةت إمةرين الحكةومي مركة أمومةة وطفولةة حكةومي
عيالة طبيب أسنان خاةة وةيدلية خاةة .و ي حال عدم تو ر المدما الصحية المطلوبة ي القرية ةإن المرضة يتوجهةون إلة
مستشف ر يديا الحكومي المستشف الوطني والمستشفيا الماةة ي مدينة نابلا و الذين يبعدون عةن القريةة حةوالي  10كة أو
التوجع إل مرك عصيرة الشمالية الصحي والذي يبعد عن القرية حوالي  9ك (م لا قروي بيت إمرين .)2.13
يواجع القطاع الصحي ي قرية بيت إمرين الكثير من المشاكل والعقبا (م لا قروي بيت إمرين  )2.13أهمها
 عدم تو ر طبيب مقي يعمل طيلة أيام األسبوع.
 عدم تو ر ممتبر تحاليل طبية ي مرك ةحي بيت إمرين الحكومي.
 عدم تو ر سيارة إسعا لنقل الحاال الطارئة.

األنشطة االقتصادية
يعتمد االقتصال ةي قريةة بيةت إمةرين علة عةدة قطاعةا أهمهةا قطةاع سةوق العمةل االسةرائيلي حيةث يسةتوعب  % 4.مةن القةول
العاملة (م لا قروي بيت إمرين ()2.13انظر الشكل رق .)1
وقد أظهر نتائج المس الميداني الذي قام بع معهد أريج ةي سةنة  2.13بهةد
حسب النشاط االقتصالي ي قرية بيت إمرين كما يلي







تحقيةق الدراسةة الحاليةة بةين تو يةع األيةدي العاملةة

سوق العمل اإلسرائيلي ويشكل  % 4.من األيدي العاملة.
قطاع ال راعة ويشكل  % 2.من األيدي العاملة.
قطاع الصناعة ويشكل  % 14من األيدي العاملة.
قطاع الموظفين ويشكل  % 4من األيدي العاملة.
قطاع الت ارة ويشكل  % 4من األيدي العاملة.
قطاع المدما ويشكل  % 4من األيدي العاملة.
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شكل  :1توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بيت إمرين

المصدر :م لا قروي بيت إمرين 2.13

أما من حيث المنشآ والملسسا االقتصالية والت ارية يوجد ي قرية بيت إمرين  2.بقالة (سوبرماركت)  2ملحمةة محةل واحةد
لبيةع المضةار والفواكةع  13محةةل لتقةدي المةدما الممتلفةةة و 0محةال للصةناعا المهنيةةة (كالحةدالة والن ةارة ...الخ)  1مناشةةير
ح ر  2معصرة يتون (م لا قروي بيت إمرين  .)2.13وقد وةلت نسبة البطالة ي قرية بيت إمرين لعام  2.13إل .% 34
وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا ي القرية نتي ة اإلجراءا اإلسرائيلية (م لا قةروي بيةت إمةرين  )2.13هةي علة
النحو اآلتي
 القطاع ال راعي.
 القطاع الصناعي.

القوى العاملة
أظهر بيانا التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني عام  2..0أن هنا  % ..33من
السكان كانوا نشيطين اقتصاليا (منه  % 24.3يعملون) .وكان هنا  % 3.36من السكان رير نشيطين اقتصاليا (منه  % ..36من
الطالب و % ..36من المتفررين ألعمال المن ل)(انظر ال دول رق .)3
جدول  :3سكان بيت إمرين ( 11سنوات فأكثر) حسب الجنس والعالقة بقوى العمل.7112 ،
غير نشيطين اقتصاديا

نشيطون اقتصاديا

498

70

14

582

347

91

4

13

108

342

8

1,032
1,022
2,054

أخرى

1

74

8

12

442

485

79

1

4

911

3

153
486
689
690
27
74
589
المصدر :ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  2..6التعدال العام للسكان والمساكن 2..0 -النتائج النهائية.
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16

1,353
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ذكور
إناث
المجموع

المجموع

المجموع

طالب
متفرغ
للدراسة

متفرغ
ألعمال
المنزل

عاجز
عن
العمل

ال يعمل
وال يبحث
عن عمل

الجنس

يعمل

عاطل عن
العمل (سبق
له العمل)

عاطل عن العمل
(لم يسبق له
العمل)

غير
مبين

المجموع
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قطاع الزراعة
تبلل مساحة قرية بيت إمرين حوالي  122231لونما منها  42422لون هي أراض قابلة لل راعةة و 209لونمةا أراض سةكنية (أنظةر
ال دول رق  4وخريطة رق .)3
جدول  :4استعماالت األراضي في قرية بيت إمرين (المساحة بالدونم )
المساحة
الكلية

مساحة
األراضي
السكنية

122231

276

مساحة األراضي الزراعية
)(58555
زراعات
بيوت
زراعات
المراعي
موسمية
بالستيكية
دائمة

42207

172

1

12208

برك
مائية

الغابات
الحرجية

األراضي
المفتوحة

مساحة
المناطق
الصناعية
والتجارية

مساحة
المستوطنات
والقواعد
العسكرية

.

.

62289

06
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خريطة  :3استعماالت األراضي في قرية بيت إمرين

المصدر :وحدة نظ المعلوما ال ترا ية  -أريج 2014

ال دول رق  4يبين األنةواع الممتلفةة مةن المضةروا البعليةة والمرويةة المكشةو ة ةي قريةة بيةت إمةرين .وتعتبةر البنةدورة والكوسةا
والبامية والفول األخضر أكثر األنواع راعة ي القرية (مديرية راعة نابلا .)2.1.

1.

محافظة نابلس

دراسة التجمعات السكانية

جدول  :5مساحة األراضي المزروعة بالخضراوات البعلية والمروية المكشوفة في قرية بيت إمرين (المساحة بالدونم)
الخضروات الثمرية
مروي
بعلي

3

الخضروات الورقية
مروي
بعلي

.

9

البقوليات الخضراء
مروي
بعلي

3

.

األبصال
مروي
بعلي

.

.

خضروات أخرى
مروي
بعلي

.

.

المجموع
مروي
بعلي

.

9

9

المصدر مديرية راعة نابلا 2.1.

ال دول رق  9يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها ي قرية بيت إمرين .وتشتهر بيت إمرين ب راعة ال يتون حيث يوجةد حةوالي
 42164لون م روعة بيش ار ال يتون.
جدول  :6مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية بيت إمرين (المساحة بالدونم)
الزيتون
مروي
بعلي

42164

الحمضيات
مروي
بعلي

.

.

.

اللوزيات
مروي
بعلي

120

التفاحيات
مروي
بعلي

32

.

الجوزيات
مروي
بعلي

.

.

24.

فواكه أخرى
بعلي مروي

.

96

المجموع
مروي
بعلي

.

42033

المصدر مديرية راعة نابلا 2.1.

أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية ي قرية بيت إمرين إن مسةاحة الحبةوب تبلةل  194لونة وأهمهةا القمة (أنظةر ال ةدول رقة
.)0
جدول  :2مساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية بيت إمرين (المساحة بالدونم)
الحبوب
بعلي

مروي

194

.

أبصال ودرنات
وجذور
بعلي مروي

2

بقوليات جافة

محاصيل زيتية

بعلي

مروي

بعلي

مروي

26

.

1

.

.

محاصيل
محاصيل علفية
منبهة
بعلي مروي بعلي مروي

124

.

.

.

محاصيل
أخرى
بعلي مروي

.

6

المجموع
بعلي

مروي

331

.

المصدر مديرية راعة نابلا 2.1.

أمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة قةةد بةةين المسة الميةةداني أن  % 4مةةن سةةكان قريةةة بيةةت إمةةرين يقومةةون بتربيةةة المواشةةي مثةةل األبقةةار
واألرنام وريرها (م لا قروي بيت إمرين ()2.13انظر ال دول رق .)2
جدول  :5الثروة الحيوانية في قرية بيت إمرين
األبقار*

األغنام

الماعز

2

1230.

32.

الجمال

الخيول

الحمير

البغال

الدجاج الالحم

الدجاج البياض

خاليا نحل

.

.

.

.

.

.

149

* تشمل األبقار والع ول والع ال
المصدر مديرية راعة نابلا 2.1.

والثيران.

أما من حيث الطرق ال راعية ي القرية يوجد حوالي  43ك طرق راعية (م لا قروي بيت إمرين ()2.13انظر ال دول رق
جدول  :9يبين حالة الطرق الزراعية في قرية بيت إمرين وأطوالها
.)6
الطول (كم)
حالة الطرق الزراعية
1.
ةالحة لسير المركبا
3
ةالحة لسير التراكتورا واآلال ال راعية ق
3.
ةالحة لمرور الدواب ق
رير ةالحة
المصدر :م لا قروي البالان 2.13
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يواجع القطاع ال راعي ي قرية بيت إمرين بعض المشاكل والعقبا (م لا قروي بيت إمرين  )2.13منها







عدم تو ر رأس مال لدل الم ارعين.
ارتفاع أسعار األعال والمدخال ال راعية األخرل.
عدم تو ر أبار جمع مياه راعية.
قلة الطرق ال راعية.
قلة الدع المقدم من قبل الملسسا المحلية والدولية للقطاع ال راعي.
ةعوبة تسويق المنت ا ال راعية.

قطاع المؤسسات والخدمات
يوجد ي قرية بيت إمرين عدة ملسسا حكومية منها شعبة بريد ومرك شرطة .كما يوجد عدل من الملسسا المحلية وال معيةا
التي تقدم خدماتها لممتلي ئا الم تمع و ي عدة م اال ثقا ية ورياضية وريرها (م لا قروي بيت إمرين  )2.13منها






االهتمام بقضايا

مجلس قروي بيت إمرين  :تيسا عام  160.م وت ّ ترخيصع الحقا من قبل و ارة الحك المحلي بهد
القرية وتقدي كا ة المدما إل سكانها باإلضا ة إل تقدي خدما البنية التحتية.
جمعيةةة مدرسةةة األمهةةات :تيسسةت عةةام  2..0م مةةن قبةةل و ارة الداخليةةة تعنة بشةةلون األمهةةا وتقةةدم لهةنّ لورا
متنوعة ي اإلرشال النفسي والتثقيي الصحي والتعلي المساند.
جمعية بيت إمرين النسوية :تيسست عةام  2..3م مةن قبةل و ارة الداخليةة بهةد تنظةي لورا ةي التصةنيع التةذائي
والتطري والتثقيي الصحي وريرها.
نادي شباب بيت إمرين الرياضي :تيسا عام  2..2م من قبةل و ارة الشةباب والرياضةة يعنة بالشةباب ويةنظ ةرق
رياضية و نية ولورا تدريبية ي عدة م اال كالحاسوب واللياقة البدنية وريرها.
جمعية المرأة للعمل االجتماعي :تيسست عام  1669م وت ّ ترخيصها الحقةا مةن قبةل و ارة الداخليةة بهةد تنظةي أيةام
عمل تطوعية ورحل ولورا تدريبية متنوعة.

البنية التحتية والمصادر الطبيعية
الكهرباء واالتصاالت
يوجد ي قرية بيت إمرين شبكة كهرباء عامةة منةذ عةام  1624م .تعتبةر الشةركة القطريةة االسةرائيلية المصةدر الةرئيا للكهربةاء ةي
القرية وتصل نسبة الوحدا السكنية الموةولة بشبكة الكهرباء إل  .% 1..ويواجع الت مع مشكلة هامّة ي م ال الكهرباء تتمثل
ي ضعي التيار الكهربائي لعدم وجول محوال كهربائية كا ية .كما يتو ر ي القرية شبكة هةاتي تعمةل مةن خةالل مقسة الةي لاخةل
القرية وتقريبا  % 0.من الوحدا السكنية موةولة بشبكة الهاتي (م لا قروي بيت إمرين .)2.13

النقل والمواصالت
يوجد ي قرية بيت إمرين  3باةا عامة و 0تاكسيا تنقل المواطنين .و ي حال عدم وجول وسائل مواةال ي الت مع إن تنقل
سكان الت مةع يكةون مةن خةالل السةيارا الماةةة أو مةن خةالل مكتةب تاكسةي بيةت إمةرين( .م لةا قةروي بيةت إمةرين .)2.13
وتعتبةةر قلةةة المركبةةا ةةي الت مةةع والمةةدما التةةي تقةةدمها مةةن أه ة العوائةةق أمةةام تنقةةل الركةةاب والمسةةا رين إل ة المةةدن والت معةةا
الم اورة (م لا قروي بيت إمرين  .)2.13أما بالنسبة لشبكة الطرق ي القرية يوجد ي القرية  6ك مةن الطةرق الرئيسةة و2.
ك من الطرق الفرعية (م لا قروي بيت إمرين ()2.13أنظر ال دول رق .)1.
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جدول  :11حالة الطرق في قرية بيت إمرين
حالة الطرق الداخلية
 .1طرق جيدة ومعبدة.
 .2طرق معبدة وبحالة سيئة
 .3طرق رير معبدة.

طول الطرق (كم)
رئيسة
0
2
-

فرعية
.
1.
1.

المصدر :م لا قروي بيت إمرين 2.13

المياه
يت ت ويد سكان قرية بيت إمرين بالمياه من خالل مصالر خاةة متمثلة باآلبار والينابيع المتو رة ي القرية وللةب عبةر شةبكة الميةاه
العامة التي تة إنشةائها عةام 1600م وتصةل نسةبة الوحةدا السةكنية الموةةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة ( %24م لةا قةروي بيةت
إمرين .)2.13
وقد بلتت كمية المياه الم ولة للقرية عام  2.12حوالي  1.22...متر مكعب /السنة (م لةا قةروي بيةت إمةرين  )2.13وبالتةالي
يبلل معدل ت ويد المياه للفرل ي قرية بيت إمرين حوالي  64لترا /اليوم .وهنا ت در اإلشارة إل أن المواطن ةي قريةة بيةت إمةرين ال
يستهلب هذه الكمية من المياه وللب بسبب الفاقد من المياه حيث تصةل نسةبة الفاقةد إلة ( %4.م لةا قةروي بيةت إمةرين )2.13
وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل وبالتةالي يبلةل معةدل اسةتهال الفةرل مةن
المياه ي قرية بيت إمرين  40لترا ي اليوم (م لا قروي بيت إمرين  .)2.13ويعتبر هةذا المعةدل أقةل بكثيةر بالمقارنةة مةع الحةد
األلن المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  1..لتر للفرل ي اليوم .كما يوجد ي قرية بيت إمرين ثالثةة ينةابيع
مياه يت استمدامهما لت ويد سكان القرية بالمياه باإلضا ة إل  1..بئر من لي ل مع مياه األمطار وخ انان للميةاه العامةة بسةعة 1..
متةةر مكعةةب لكةةل منهمةةا (م لةةا قةةروي بيةةت إمةةرين  .)2.13ويبلةةل سةةعر المتةةر المكعةةب للميةةاه مةةن الشةةبكة العامةةة  4شةةيكل /متةةر
مكعب(م لا قروي بيت إمرين .)2.13
الصرف الصحي
ال يتو ر ي قرية بيت إ مرين شبكة للصر الصحي حيث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة (م لةا
قروي بيت إمرين  .)2.13واستنالاً إل تقديرا االستهال اليومي من المياه للفرل تقدر كمية الميةاه العالمةة النات ةة يوميةاً بحةوالي
 112مترا مكعبا والتي تعالل  43.2ألي متر مكعب سنوياً .أما عل مستول الفرل ي القريةة قةد قةدر معةدل إنتةاج الفةرل مةن الميةاه
العالمة بحوالي  32لترا ي اليوم .ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت ت ميعها ي الحفر االمتصاةية يةت تفريتهةا بواسةطة
ةهار يج النض ومن ث يت التملص منها ي المناطق المفتوحةة أو ةي األوليةة الم ةاورة لون مراعةاة للبيئةة .وهنةا ت ةدر اإلشةارة
إل أنع ال يت معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقةع الةتملص منهةا ممةا يشةكل خطةرًا علة البيئةة والصةحة
العامة (قس أبحاث المياه والبيئة  -أريج .)2013
النفايات الصلبة
يعتبةةر م لةةا المةةدما المشةةتر للنفايةةا الصةةلبة لمنطقةةة نةةابلا ال هةةة الرسةةمية المسةةلولة عةةن إلارة النفايةةا الصةةلبة النات ةةة عةةن
المواطنين والمنشآ الت ارية ي القرية والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا والتملص منها .ونظراً لكون عمليةة إلارة النفايةا الصةلبة
مكلفة ت رض رسوم شهرية علة المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا مقةدارها  14شةيكل/للبيت ةي الشةهر حيةث تبلةل نسةبة
تحصيل الرسوم حوالي ( %1..م لا قروي بيت إمرين .)2.13
ينتفع معظ سكان قرية بيت إمرين من خدمة إلارة النفايا الصلبة حيث يت جمع النفايةا النات ةة عةن المنةا ل والمحةال الت اريةة
ي أكياس بالستيكية أمام المنا ل والمحال ليت بعد للب جمعها من قبةل الم لةا المشةتر بواقةع ثةالث مةرا ةي األسةبوع ونقلهةا
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بواسطة سيارة النفايا إل مكب هرة الفن ان والذي يبعد  2.ك عن الت مع حيت يت التملص من النفايةا
بطريقة ةحية (م لا قروي بيت إمرين .)2.13

ةي هةذا المكةب بةد نها

أما يما يتعلق بكمية النفايا النات ة يبلل معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا الصلبة ي قرية بيت إمرين  ..0كت وبالتةالي تقةدر
كمية النفايا الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي  2.2طن أي بمعدل  2..طنا سنوياً (قس أبحاث المياه والبيئةة  -أريةج
.)2013

األوضاع البيئية
تعاني قرية بيت إمرين كتيرها من بلدا وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لها والتةي يمكةن
حصرها بما يلي
قطاع المياه



ارتفاع نسبة الفاقد ي شبكة المياه والتي تصل ال .%4.
تلوث مياه الشبكة ي القرية بسبب المياه العالمة المتسربة من الحفر االمتصاةية من البيو
اهتراء وقدم شبكة المياه.

ي القرية وللب بسبب

إدارة المياه العادمة
عدم وجول شبكة عامة للصر الصحي وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمة وقيام بعض المواطنين
بتصريي المياه العالمة ي الشوارع العامة خاةة ي صل الشتاء بسبب عدم تمكنه من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها
يتسبب بمكارة ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية .كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه ال و ية
والمياه التي يت ت ميعها ي اآلبار المن لية (ابار جمع مياه األمطار) حيث تمتل هذه المياه مع المياه العالمة مما ي علها رير
ةالحة للشرب حيث أن هذه الحفر تبن لون تبطين وللب حت يسهل نفال المياه العالمة إل طبقا األرض وبالتالي ت نب
استمدام سيارا النض لتفريل الحفر من وقت إل اخر .كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت ت ميعها من الحفر
االمتصاةية بواسطة سيارة النض ومن ث يت التملص منها ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية
والصحية الناجمة عن للب.
إدارة النفايات الصلبة
تعاني قرية بيت إ مرين من عدم تو ر حاويا ل مةع النفايةا ةي القريةة حيةث يقةوم المواطنةون ب مةع النفايةا وتركهةا أمةام المنةا ل
لحةةين قيةةام سةةيارة النفايةةا ب معهةةا بواقةةع ثةةالث مةةرا أسةةبوعيا مةةن يسةةبب تراكمهةةا ةةي الشةةوارع وأمةةام المنةةا ل وت مةةع الحشةةرا
والحيوانا الضالة .أ ما يما يتعلق بعمليةة الةتملص مةن النفايةا النات ةة ةال تعةاني القريةة مةن مشةاكل حيةث يقةوم الم لةا المشةتر
إللارة النفايا الصلبة بعملية جمع النفايا النات ة عن المنطقةة والةتملص منهةا ةي مكةب هةرة الفن ةان الواقةع ةي محا ظةة جنةين
وهو مكب النفايا الصحي الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ الت معا السكانية ي محا ظة نابلا.
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أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
الوضع الجيوسياسي في قرية بيت امرين
بةالرجوع إلة اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام  1664بةين السةلطة الوطنيةةة
الفلسطينية و إسرائيل 2ت تقسي أراضي قرية بيت امرين إل مناطق (أ) و (ب) و (ج) حيث ت تصةنيي مةا مسةاحتع  11264.لونمةا
( %60.0من مساحة القريةة الكليةة) كمنةاطق (أ) و هةي المنةاطق التةي تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة (أمنيةًا و إلاريةاً) يمةا تة
تصنيي ما مساحتع  224لونما ( %1.2من مساحة القرية الكليةة) كمنةاطق (ب) وهةي المنةاطق التةي تقةع يهةا المسةلولية عةن النظةام
العام عل عاتق السلطة الوطنية الفلسةطينية و تبقة إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة االمةور األمنيةة .يمةا تة تصةنيي مةا مسةاحتع 49
لونما ( %..4من مساحة القرية الكلية) كمناطق (ج) وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً حيةث
يمنع البناء الفلسطيني يها أو االستفالة منها اال بتصري من اإللارة المدنية اإلسرائيلية .ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان ي قريةة
بيت إمرين يتمرك ون ي المناطق المصنفة (أ) (انظر ال دول رق .)11
جدول  :11تصنيف األراضي في قرية بيت امرين اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 1995
 %من المساحة الكلية للقرية
المساحة بالدونم
تصنيف األراضي
92.2
118951
مناطق أ
1.5
775
مناطق ب
1.5
56
مناطق ج
1
1
محمية طبيعية
111
178731
المساحة الكلية
المصدر :قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية – أريج7114 ،

قرية بيت إمرين وممارسات االحتالل اإلسرائيلي
بالرر من عدم وجول مستوطنا ومعسكرا إسرائيلية مقامة عل أراضي قريةة بيةت إمةرين ةي الوقةت الحةالي إال أن هةذه القريةة
الفلسطينية لة تسةل مةن ممارسةا االحةتالل اإلسةرائيلي المسةتوطنا والمعسةكرا والحةواج العسةكرية اإلسةرائيلية ليسةت بعيةدة
عنها حيث ل يسل مواطنو القرية من االعتقاال والمداهما كما وتيثروا كثيرا خالل تةرة االنتفاضةة الثانيةة ومةا بعةدها مةن إقامةة
الحواج العسكرية التي عملت عل قطع التواةل ال ترا ي ما بين المناطق الفلسطينية وخصوةا حاج شا يع شةومرون الةدائ
المقام عل الطريق الراب بين محا ظتي نابلا وجنين وحاج عصيرة الشةمالية ريةر الةدائ المقةام علة الطريةق الةذي يةرب مدينةة
نابلا وقراها الشمالية حيث كانت هذه الحواج العسكرية موقعاً مهماً من مواقع التنكيل بالفلسطينيين وقامت قوا االحتالل مةلخرا
بإ التها.
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الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في قرية بيت إمرين
المشاريع المنفذة
قام م لا قروي بيت إمرين بتنفيذ عدة مشاريع خالل الممسة سنوا الماضية (انظر ال دول .)12
جدول  :17المشاريع التي نفذها مجلس قروي بيت إمرين خالل خمسة سنوات الماضية
الجهة الممولة
السنة
النوع
اسم المشروع
ملسسة كوبي
2..2
بنية تحتية
مشروع انشاء جدران استناليع
م لا قروي بيت إمرين
2.1.
بنية تحتية
مشروع توسيع شبكة الكهرباء العامة
UN
2.12
بنية تحتية
مشروع إنشاء مدرج من الباطون
م لا قروي بيت إمرين
2.12
بنية تحتية
مشروع تعبيد شارع المدرسة
م لا قروي بيت إمرين
2.13
بنية تحتية
مشروع تعبيد طريق الحفيره
المصدر :م لا قروي بيت إمرين 2.13

المشاريع المقترحة
يتطلع م لا قروي بيت إمرين وبالتعاون مع ملسسا الم تمع المدني ي القرية وسكانها إلة تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام
القالمة حيث ت تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي السريع بالمشاركة التي ت عقدها ةي القريةة والتةي قةام بتنفيةذها
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) .و يما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشاركين ي الورشة
 .1الحاجة إل إنشاء شبكة ةر

ةحي بطول  3..ك .

 .2الحاجة إل إعالة تيهيل شبكة المياه بطول  4ك .
 .3الحاجة إل تيهيل وتعبيد الطرق الداخلية بطول  9...متر.
 .4الحاجة إل بناء خ ان مياه بح

 4..كوب.

 .4الحاجة إل إنشاء جدران استناليع للطرق العامة بطول حوالي  4..متر.
 .9الحاجة إل بناء طابق لمدرسة البنا .
 .0الحاجة إل تو ير ابار راعية ومن لية عدل 1..بئر.
 .2الحاجة إل شق طرق راعية بطول  4ك .
 .6الحاجة إل إنشاء ملعب رياضي ومنت ه عام.
 .1.الحاجة إل حاويا عدل  3..حاوية.
 .11الحاجة إل شق وتعبيد طريق بيت إمرين وجبع.
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األولويات واالحتياجات التطويرية للقرية
تعاني القرية من نقص كبير ي البنية التحتية والمدماتية .ويبين ال دول رق  13األولويا واالحتياجا التطويرية للقرية من وجهةة
نظر الم لا القروي.
جدول  :13األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية بيت إمرين
الرقم

بحاجة
ماسة

القطاع

بحاجة

ليست
أولوية

مالحظات

احتياجات البنية التحتية
1
2
3
4
5
6
0
2
6
1.
11

شق أو تعبيد طرق
إةالح /ترمي شبكة المياه الموجولة
توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة

^ 44ك
 1.ك
4ك

*
*
*

تركيب شبكة مياه جديدة

*
*

ترمي  /إعالة تيهيل ينابيع أو ابار جو ية

بناء خ ان مياه
تركيب شبكة ةر

3

*

ةحي

*

تركيب شبكة كهرباء جديدة
حاويا ل مع النفايا الصلبة
سيارا ل مع النفايا الصلبة

*

 4..م
 14ك
*

 2..حاوية
*
*

مكب ةحي للنفايا الصلبة
االحتياجات الصحية

1
2
3

بناء مراك  /عيالا ةحية جديدة
*
إعالة تيهيل /ترمي مراك  /عيالا ةحية موجولة
*
شراء ت هي ا طبية للمراك أو العيالا الموجولة
االحتياجات التعليمية
*
بناء مدارس جديدة
*
إعالة تيهيل مدارس موجولة
*
ت هي ا تعليمية
االحتياجات الزراعية
*
استصالح أراض راعية
*
إنشاء ابار جمع مياه
بناء حظائر /بركسا مواشي
*
خدما بيطرية
*
أعال وتبن للماشية
إنشاء بيو بالستيكية
إعالة تيهيل بيو بالستيكية
*
بذور لحع
*
نباتا وموال راعية
احتياجات أخرى

1
2

مشروع إنشاء حديقة عامة ل طفال.
مشروع إنشاء ملعب رياضي للشباب.

1
2
3
1
2
3
4
5
9
0
2
6

*
إضا ة رر ة ممتبر للمرك القائ

مدرسة أساسية للبنا
بناء رر ةفية لمدرستي البنا والبنين

 4..لون
 4.بئر
*
 2..طن سنويا
*
*

^  2ك طرق رئيسة  2.ك طرق لاخلية و 33ك طرق راعية.
المصدر :م لا قروي بيت إمرين 2.13
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المراجع:








 .2..0رام اهلل -لسطين.

ال ها المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ( )2..6التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ
م لا قروي بيت إمرين .2.13
معهد األبحةاث التطبيقيةة -القةدس (أريةج) ( )2014و حةدة نظة المعلومةا ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد تحليةل اسةتمداما
األراضي لسنة  – 2.12بدقة عالية نصي متر .بيت لح  -لسطين.
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) ( )2013قاعدة بيانا قس أبحاث المياه والبيئة .بيت لح لسطين
معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج) ( )2014قاعدة بيانا وحدة نظ المعلوما ال ترا ية واالستشعار عن بعد بيت لحة
 لسطين.و ارة التربيةةة والتعلةةي العةةالي ( )2.12بيانةةا مديريةةة التربيةةة والتعلةةي  -محا ظةةة نةةابلا قاعةةدة بيانةةا المةةدارس (-2.11
 .)2.12نابلا -لسطين.
و ارة ال راعة الفلسطينية ( )2.1.( )MOAبيانا مديرية راعة محا ظة نابلا( .)2.1.-2..6نابلا -لسطين
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