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 شكر وعرفان

 
يةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنم 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 

 البيانا .   ريق البحث خالل عملية جمع

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

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     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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/. 
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 عين شبلي قريةدليل 

 الفيزيائيةائص الموقع الجغرافي والخص
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  1..1  وعل  بعد مدينة نابلا شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية عين شبلي

ومن   الترب بيت حسن والعقربانية  ومن طمون وبيت حسن    ومن الشمالطمون  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  القرية

 .)1( )أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةلجن  روش بيت  ال نوب

 

 عين شبلي قرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة   أمةا معةدل     258.4ي لألمطةار  يهةا حةوالي    سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنو      تحةت  متةرا   5.عل  ارتفةاع   قرية عين شبليتقع 

أريةج    –)وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة     %4.لرجة مئوية  ويبلل معدل الرطوبة النسةبية حةوالي    21لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

ل و ارة الحكة  المحلةي   لونما  وذلك بحسب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبة        15.تبلل مساحة قرية عين شبلي 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 تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 . مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماةة بالت



 نابلسمحافظة                                                                           دراسة التجمعات السكانية                                                                     

 

 . 

 

  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       أعضةاء  1يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1111عةام   عةين شةبلي    ي قروي ت  تأسيا م لا

 قةروي م لا )متلك الم لا سيارة ل مع النفايا  ال يكما . لائ  ملكويوجد للم لا مقر   ي الم لا موظفين   كما يعمل  الفلسطينية

 .(2113  عين شبلي

 

   ما يلي  (2113  عين شبلي قرويم لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 .امدال شبكة مياه الشرب وةيانتها 

 . تركيب وةيانة شبكة الكهرباء أو المولدا 

 وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيدتنظيي الشوارع  و 

  مقترحا  مشاريع ولراسا . عمل وتقدي  

 .حماية األمالك الحكومية 

 

 نبذة تاريخية
 

ويعتةدي علة     ةي القريةة     مةاء اليقةي  بةالقرب مةن عةين     كةان  قةاطع طةرق يةدع   شةبلي       لة  السة  نسةبة إ  ابهذا  عين شبليقرية  سميت

العةين  لة   ان يعيةق النةاس مةن الوةةول إ    كة   شةبل أسةد   ل    و ي رواية أخرل نسبة إ أةبحت تسّم  باسمه ليهاالوارلين إالمسا رين 

مدينةة يا ةا  وقريةة     إلة   عةين شةبلي   قريةة أةةل سةكان    ويعةول . م 1148عةام  ل  إ الحالي يعول تاريخ إنشاء الت مع و .واالستسقاء منها

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2113  عين شبليقروي م لا )م 1148 ي األراضي المحتلة عام حمامة 

 

 

 عين شبلي قرية من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

  منطقةة تةّل   أهمهةا  القريةكما يوجد بعض األماكن والمناطق األثرية  ي  .د واحد وهو مس د عين شبليمس  عين شبلي قريةيوجد  ي 

عةين  قةروي  م لةا  ) لالسةتتالل السةياحي   ريةر ملهلةة   جميع هةذه المنةاطق  من ال دير ذكره أن و .الكهو  القديمة ومنطقةأبو سربل  

 . (2)أنظر المريطة رق   (2113  شبلي

 

 عين شبلي قرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 السكان 
 

 عةين شةبلي   قريةة أن عةدل سةكان     2115ك ي لإلحصاء الفلسةطيني  ةي عةام    بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المر

 51أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      5.نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةل عةدل األسةر        118 ونسةمة مةن الةذكور      112نسمة  مةنه    331 بلل

 وحدة.

 

 الفئات العمرية والجنس

 

%  6.34  كةان كمةا يلةي     2115لعةام   عةين شةبلي   قريةة فئةا  العمريةة  ةي    أن تو يع الأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق.     .1% ضمن الفئة العمرية  .63عاما  و 14 -.1% ضمن الفئة العمرية  1.35عاما   .1ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 1.35%  ونسبة اإلناث  41.1 ر  أي أن نسبة الذكو11.4 111   هيالقريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

  .(2113  عين شبلي قروي)م لا   عائلة واحدة وهي عائلة أبو حطبمن  عين شبلي قريةيتألي سكان 

 

 

 الهجرة 
 

عام  بداية انتفاضة األقص  ذمن  هاجر عائلة 21القدس )أريج(  أن هناك  -بين المس  الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية

 (. 2113  عين شبلي)م لا قروي  2111

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع    .1%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا       18.2  حةوالي  2115عةام   عةين شةبلي   قريةة بلتت نسةبة األميةة لةدل سةكان     

% انهةةوا لراسةةته   23.2% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة   21.4% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   15.5السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةاك 

عةةين  قريةةة  يبةةين المسةةتول التعليمةي  ةةي  1% انهةةوا لراسةةته  العليةةا. ال ةدول رقةة    .% انهةةوا لراسةةته  الثانويةة  و  13.1اإلعداليةة   

 .2115  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام شبلي

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) عين شبلي قرية سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 105 1 0 0 0 3 5 18 23 22 19 14 ذكور

 115 1 0 0 0 2 1 12 28 25 20 26 إناث

 220 2 0 0 0 5 6 30 51 47 39 40 المجموع

   النتائج النهائية.2115  التعدال العام للسكان والمساكن  2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةة   القريةة     يوجةد  ةي  2111/2112 ةي العةام الدراسةي     عين شبلي قرية والثانوية  ياألساسية علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

ر  عليهةا و ارة التربيةة   أيةة ريةاض لألطفةال تشة     القريةة كما ال يوجد  ي   األساسية الممتلطة عين شبليوهي مدرسة  حكومية واحدة

 (.2112نابلا  -)مدرية التربية والتعلي  والتعلي 

 

معلمةا ومعلمةة    .1طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      85  وعةدل الطةالب   ةةفو   11عةين شةبلي    قريةيبلل عدل الصفو  الدراسية  ي 

  1يبلل  عين شبلي قرية(. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ي مدارس 2112  نابلا -والتعلي  )مديرية التربية

  .(2112مديرية التربية والتعلي   )  ي كل ةي طالب وطالبا  1  وتبلل الكثا ة الصفية طالب وطالبا  

 

مدرسة العقربانيةة الثانويةة  ةي قريةة     يتوجهون للدراسة  ي  المرحلة الثانويةّن طلبة  ي مدارس القرية   إ المرحلة الثانويةولعدم تو ر 

 .(2113  عين شبليم لا قروي ) ك  4  والتي تبعد عن القرية حوالي العقربانية

 

   منها (2113  عين شبلي قرويم لا  ) بعض العقبا  والمشاكل عين شبلي قرية يواجه قطاع التعلي   ي

 

 لصعوبة أوضاعه  االقتصالية.نظرا ال امعي  تعليمه ب عل  استكمال عدم مقدرة معظ  الطال 

  قرية عين شبليعن وبعد مدرسة العقربانية الثانوية   مدرسة القريةعدم تو ر المرحلة الثانوية  ي. 

 .عدم كفاءة الكالر التعليمي  ي مدرسة القرية 
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 قطاع الصحة
 

تعمل  تابعة لل ان العمل الصّحيوعيالة طبيب نسائي يوجد عيالة طبيب عام  صحية  حيثالمرا ق بعض ال قرية عين شبليتتو ر  ي 

وعيةالة النصةارية الصةّحية    مركة  ةةحي النصةارية الحكةومي     لة     الطةوارلء يتوجةه المرضة  إ   و ي حةاال  . ق  يوم واحد أسبوعيا

 و المستشةف  الةةوطني الحكةةومي لتوجةةه إلةة  ا وأ  كة   5عةن القريةةة حةةوالي     واللتةةان تبعةةدان ةةي قريةةة النصةارية التابعةة لوكالةةة التةوث   

مستشةف  أريحةا الحكةومي  ةي       أو التوجةه إلة    كة   21حةوالي   الت مةع عةن   انيبعةد  نلا  واللذا ي مدينة نابمستشف  ر يديا الحكومي 

 الت مةع عةن   مستشف  جنين الحكومي  ي مدينة جنةين  والةذي يبعةد   التوجه إل   وأك    1.حوالي  الت معمدينة أريحا  والذي يبعد عن 

 .(2113  عين شبلي قرويم لا  ) ك  .3حوالي 

 

   أهمها  (2113  عين شبليقروي م لا  ) الكثير من المشاكل والعقبا  عين شبليقرية  ي  القطاع الصحييواجه 

 سعا  لنقل الحاال  المرضية الطارئة  ي القرية.عدم تو ر سيارة إ 

  الحكومية صحيةشبلي العين عيالة مبن   ي يعمل عدم تو ر كالر طّبي. 

  ال مة باستمرار.العدم توّ ر األلوية الطّبية 

 .عدم تو ر أجه ة طّبية وممتبر تحاليل ومرك  تصوير أشّعة 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

م لةا   ) % مةن القةول العاملةة    1.سةتوعب  يحيةث    ال راعةة قطةاع  علة  عةدة قطاعةا   أهمهةا     عةين شةبلي    قريةة االقتصال  ي يعتمد 

 .(1)انظر الشكل رق   (2113  ن شبليعيقروي 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2113به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المس  الميداني

 ما يلي ك  عين شبلي قريةحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 1.قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 31اإلسرائيلي  ويشكل سوق العمل %. 

  من األيدي العاملة 11قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة .  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة .  ويشكل المدما قطاع %. 
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 عين شبلي قريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2113  عين شبلي قرويم لا  المصدر:      

 

 واحةد  محةل  و  )سةوبرماركت(  واحةدة  بقالةة   عةين شةبلي   قريةة صةالية والت اريةة  يوجةد  ةي     مةن حيةث المنشةو  والملسسةا  االقت    أما 

لعام  ليعين شب قريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و .(2113  عين شبلي قرويم لا  )(الخوالن ارة ...  للصناعا  المهنية )كالحدالة

  قةروي عةين شةبلي   م لةا   ) اإلسرائيلية نتي ة اإلجراءا  لقريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ا %. 51إل   2113

 عل  النحو اآلتي   هي  (2113

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع الت ارة 

 .سوق العمل اإلسرائيلي  

 

 القوى العاملة 

% من  38.2  أن هناك 2115عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني لمساكناوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من  31.3% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه   11.4% يعملون(. وكان هناك  88السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 2)انظر ال دول رق  ن ألعمال المن ل(% من المتفرري 41.5و الطالب 

 

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

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 105 1 34 3 0 6 0 25 70 4 5 61 ذكور

 115 0 101 0 0 10 63 28 14 0 1 13 إناث

 220 1 135 3 0 16 63 53 84 4 6 74 المجموع

ئج النهائية.  النتا2115 -  التعدال العام للسكان والمساكن2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:  



 نابلسمحافظة                                                                           دراسة التجمعات السكانية                                                                     

 

 11 

 
                                                              

 قطاع الزراعة

 

ظةر ال ةدول   ان) لونمةا أراض سةكنية   32و ابلة لل راعة هي أراض ق لون  296لونما  منها  567حوالي  شبليعين  قريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    3رق  

 

 ( بالدونم المساحة) عين شبلي قرية في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

)296( 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

عات زرا

 دائمة

1 1 239 1 1 232 1 1 14 32 565 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 عين شبلي قرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 األبقةار  اشةي  مثةل  والم يقومةون بتربيةة   عةين شةبلي   قريةة  سةكان  مةن  % 21 بةين المسة  الميةداني أن   د أما بالنسبة للثةروة الحيوانيةة  قة    

 (.4)انظر ال دول رق  (2113  عين شبلي قرويم لا  ) وريرهااألرنام و
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 عين شبلي قرية في الحيوانية الثروة: 4 جدول

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

1 1 110111 1 1 1 1 251 10211 5 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلا مديرية  راعة   المصدر
 

)انظر ال ةدول رقة    (2113  عين شبلي قرويم لا  ) ك  طرق  راعية 11   يوجد حوالي قريةال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

.). 

 

 وأطوالها عين شبلي قرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 5جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 - ةالحة لسير المركبا 

 1 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 4 رير ةالحة

 2113  عين شبلي قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2113  عين شبلي قرويم لا  ) والعقبا  المشاكل بعض عين شبلي يةقرال راعي  ي يواجه القطاع 

 مياه الرّي بشكل كا ي. مصالر عدم تو ر 

 ل  أراضيه .ق ال راعية التي توةل الم ارعين إقّلة الطر 

 .قّلة رأس المال لدل الم ارعين 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلةي     التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   م  ولكن يوجد عةدل مةن ال  ال يوجد  ي قرية عين شبلي أية ملسسا  حكومية

    (  منها2113قروي عين شبلي  م لا)  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

  ا االهتمةام بقضةاي   بهةد   الحك  المحلةي  و ارة من قبلت  ترخيصه الحقا   م 1111عام  تأسا : عين شبلي قرويمجلس

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

  يةنظ   بشةلون المةرأة  و  المرك  عن  ي  من قبل م موعة من سيدا  القرية  م 2113تأسا عام  :عين شبليمركز نسوي

 رها.يور األعمال اليدويةالتطري  والتصنيع التذائي و  ي لورا  تدريبيةللنساء 

  لون الالجئةين  بهةد  لعة  الالجئةين     م  مةن قبةل لائةرة شة     2111تأسست عام  عين شبلي:-الالجئينلجنة خدمات شؤون

 ومساعدته   وتقدي  المدما  الممتلفة له . من سكان القرية

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      سةرائيلية القطريةة اإل شةركة  التعتبةر   .م .118 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      عين شبلي قريةيوجد  ي 

شةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل       قريةة ال كمةا يتةو ر  ةي    .% 111ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربة وتصل نسبة الوحدا  قريةال

 .(2113  عين شبليقروي م لا  ) % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي .1  وتقريبا قريةالمقس  آلي لاخل 
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 النقل والمواصالت

 

وجةول وسةائل    . و ةي حةال عةدم   خاّةةة   سةيارا  4و  نقةل المةواطنين  تأجةرة   ا سةيار  1باةةا  عاّمةة  و   2 عين شةبلي  قريةيوجد  ي 

  يعةين شةبل  قةروي  م لةا   ). مكتةب تكسةي خةار قريةب مةن الت مةع      خةالل  ن تنقل سكان الت مةع يكةون مةن    مواةال   ي الت مع  إ

لةة  المةةدن  ئةةق أمةةام تنقةةل الركةةاب والمسةةا رين إ   مةةن أهةة  العوا   ويعتبةةر قّلةةة المركبةةا   ةةي الت مةةع والمةةدما  التةةي تقةةّدمها     .(2113

كة  مةن الطةرق     5 قريةة  يوجةد  ةي ال    قريةة الأما بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي      .(2113  عين شبليقروي م لا  )والت معا  الم اورة

 .(1 دول رق  النظر )ا (2113  عين شبليقروي م لا  ) لفرعيةك   من الطرق ا ...والرئيسة 

 

 عين شبلي قرية في الطرق حالة: 6 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 5 -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 4

 طرق رير معبدة. .3 - ..1

 2113  عين شبلي قرويم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

تة  إنشةائها    ت ويد سكان قرية عين شبلي بالمياه من خالل مصالر خاةة متمثلة بنبع عين شبلي وذلك عبر شبكة المياه العامة التةي يت  

  (.2113% )م لا قروي عين شبلي  111  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  .118عام 

 

وبالتةالي   (  2113ألةي  متةر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي عةين شةبلي           31حوالي  2112للقرية عام وقد بلتت كمية المياه الم ولة 

عةين شةبلي ال   قريةة  وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  .21حوالي عين شبلي  يبلل معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  وهذه 2113% )م لا قروي عين شبلي  .لمياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من ا

تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهالك الفرل مةن الميةاه  ةي    

 . (2113لترا  ي اليوم  )م لا قروي عين شبلي   2.2عين شبلي قرية 

 

لة  ال راعةة.  كمةا يوجةد  ةي      إ باإلضةا ة قرية عين شبلي بئر ارتوا ي ونبع يت  استمدامهما لت ويد سةكان القريةة بالميةاه    يوجد  ي كما 

ويبلةل سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة          (.2113متر مكعب )م لةا قةروي عةين شةبلي       2.1القرية خ ان للمياه العامة بسعة 

 (.2113م لا قروي عين شبلي  شيكل /متر مكعب ) ..1العامة 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية عين شبلي شبكة للصر  الصحي حيث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة  )م لةا          

نات ةة يوميةًا بحةوالي    واستنالًا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرل  تقدر كميةة الميةاه العالمةة ال    (.2113قروي عين شبلي  

ألي متر مكعب سنويًا. أما علة  مسةتول الفةرل  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةان الفةرل مةن الميةاه              25.4مترا مكعبا  والتي تعالل  .5

ا لتةةرا  ةةي اليةةوم. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن الميةةاه العالمةةة التةةي يةةت  ت ميعهةةا  ةةي الحفةةر االمتصاةةةية يةةت  تفريتهةة  212العالمةةة بحةةوالي 

بواسطة ةهاريج النض   ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحةة أو  ةي األوليةة الم ةاورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا ت ةدر         

اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سةواء عنةد المصةدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة  البيئةة             

 (.2013أريج   -قس  أبحاث المياه والبيئة )والصحة العامة 
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 النفايات الصلبة

 

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

  (.2113)م لا قروي عين شبلي   المواطنين والمنشو  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها

                                                                                                                                                                                                                                                      

ينتفةةع معظةة  سةةكان قريةةة عةةين شةةبلي مةةن خدمةةة إلارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا        

 أحيةاء متر مكعةب مو عةة علة      1حاوية بسعة  11والمحال  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي 

(  ونقلهةا بواسةطة   2113يت  بعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مةرتين  ةي االسةبوع )م لةا قةروي عةين شةبلي         القرية  ل

ك  عن الت مع  حيةت يةت  الةتملص مةن النفايةا   ةي هةذا المكةب بةد نها           31سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان  الذي يبعد حوالي 

 (.2113بطريقة ةحية  )م لا قروي عين شبلي  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.5ما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معدل إنتان الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية عين شبلي أما  ي

أريةج    -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة      طنا سةنوياً  .1طن   أي بمعدل  1.3كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2013.) 

 

 وضاع البيئيةاأل

 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لهةا  والتةي يمكةن     عين شبلي تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

لعالمة  وقيام بعض المواطنين عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه ا

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

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

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

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

لنض  لتفريل الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  ا

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةةلبة بعمليةة جمةةع    إللارة تعةاني قريةة عةةين شةبلي مةةن مشةاكل  ةةي الارة النفايةا  الصةةلبة حيةث يقةةوم الم لةا المشةةترك        ال

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

 عا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  الذي يمدم القرية ومعظ  الت م



 نابلسمحافظة                                                                           دراسة التجمعات السكانية                                                                     

 

 14 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية عين شبلي 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    .111بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% من 18لونما ) .38حيث ت  تصنيي ما مساحته   ي قرية عين شبلي إل  مناطق )ب( و )ن(ت  تقسي  أراض  الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و        (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

 % من مسةاحة القريةة الكليةة( كمنةاطق    32لونما ) 182تصنيي ما مساحته مور األمنية.  يما ت  إلسرائيل السلطة الكاملة عل  األ تبق 

ال  فلسةطيني  يهةا أو االسةتفالة منةه    حيةث يمنةع البنةاء ال     لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةاً      (ن)

كان  ي قريةة عةين شةبلي يتمركة ون  ةي المنةاطق المصةنفة        سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن معظ  السلارة المدنية اإلبتصري  من اإل

 (.7 دول رق  ( )انظر الب)

 

 1995 : تصنيف األراضي في قرية عين شبلي اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية7جدول                             

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 68 385 ق بمناط

 37 187 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 562 المساحة الكلية

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

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية عين شبلي 

 

ي  ةي الوقةت الحةالي  إال أن هةذه القريةة      سرائيلية مقامة عل  أراضةي قريةة عةين شةبل    إمن عدم وجول مستوطنا  ومعسكرا   بالرر 

سةرائيلية ليسةت بعيةدة    والحةواج  العسةكرية اإل  سةرائيلي   المسةتوطنا  والمعسةكرا     لة  تسةل  مةن ممارسةا  االحةتالل اإل      الفلسطينية

توجةد مسةتوطنة    سرائيلية بالقرية من ال هتين الشرقية وال نوبية   من ال هة الشةرقية اإل عنها  حيث تحي  المستوطنا  والمعسكرا 

سةرائيلية علةة   إلسةرائيلية علة  أراضةي قريةة طمةون الم ةاورة  بينمةةا مةن ال هةة ال نوبيةة توجةد مسةتوطنة  حمةرا  ا             بيقةاعو   اإل 

أراضي قرية  روش بيت لجةن الم ةاورة  حيةث شةكلت هةذه المسةتوطنا  مصةدرا لالنتهاكةا  واالعتةداءا  علة  القةرل الفلسةطينية             

 الم اورة.

 

سرائيلي خالل السنوا  السابقة قواعد عسكرية عل  أراضةي قريةة النصةارية الم ةاورة  حيةث تة        امت قوا  االحتالل اإلأق كذلك  قد

ضمن خطة االنسحاب األحالي ال انب من مستوطنا  شمال الضفة بحسب معلومةا  م لةا قةروي النصةارية.      .211اخالؤها عام 

ل قاعدة عسةكرية أخةرل علة  أراضةي قريةة طمةون الم ةاورة  حيةث شةكلت          وبالقرب من مستوطنة  بيقاعو   أقامت قوا  االحتال

 هذه المعسكرا  مصدرًا لالعتداءا  عل  المواطنين وأراضيه .

 

 

 سرائيلية في قرية عين شبليالحواجز العسكرية اإل

 

 2111فاضة الفلسطينية الثانيةة عةام   أما بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي بعد اندالع االنت

حدهما جنوب شرق قرية عين شبلي واآلخر رربها. حيث تةأثر  قريةة عةين شةبلي والقةرل الم ةاورة       أين عل  إقامة حاج ين عسكري

 سرائيلية  وهةو الماضع للسيطرة اإل 5.لرئيسي رق  لها من حاج  عسكري لائ   ي ال هة الشرقية هو )حاج  الحمرا( عل  الطريق ا

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

سةرائيلية مةن أهة  وأةةعب الحةواج  العسةكرية       اقةع بةالقرب مةن مسةتوطنة )حمةرا( اإل     بقريةة عةين شةبلي. ويعتبةر )حةاج  الحمةرا( الو      
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للموقع االستراتي ي الذي يحتله  حيث يعتبر بوابة مناطق األروار بالنسةبة للقةالمين مةن المحا ظةا      المقامة  ي الضفة التربية  نظرًا 

طةالق نةار وقتةل    إعامةًا  حيةث شةهد حةاال       12كثةر مةن   الشمالية  وقد كان هذا الحاج  موقعًا مهمًا من مواقع التنكيةل بالفلسةطينيين أل  

 ن الفلسطينيين الذين كانوا يتنقلون من خالل هذه المنطقة. واعتقال واحت ا  ومنع مرور وتأخير بحق المواطني

 

رالق هذا الحاج  الواقةع  ةي منطقةة األرةوار والتةي تشةكل السةلة التذائيةة للفلسةطينيين  حيةث           إك  قد عان  الم ارعون طوياًل من كذل

 يها بسبب االرالقا  المتكررة. وال ي ال تسبب  ي ا ليال معدال  الفقر والبطالة  ي هذه المناطق  وأضر كثيرا بالوضع االقتصالي 

عاقةة حركةة المةواطنين الفلسةطينيين  ةي ظةل       إورة  لكن قوا  االحةتالل خففةت مةن    هذا الحاج  قائ   ي منطقة  روش بيت لجن الم ا

 هدوء االوضاع الميدانية  ي الوقت الحالي.

ئ   ي ال هة التربية عل  الشارع الةراب  بةين عةين شةبلي ومدينةة      أما الحاج  اآلخر الذي تأثر  منه القرية  هو حاج  الباذان رير الدا

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

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

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

 

 سرائيلية في قرية عين شبليالطرق االلتفافية اإل

 

تةي تمتةد بةوال  الكيلةومترا  مةن شةمال       عملت سلطا  االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية وال         

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

الم يةد  وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها. وعل  أراضي قرية عين شبلي ةالر  سلطا  االحةتالل  

والةةذي يةةرب  بةةين محا ظةةة نةةابلا ومنطقةةة األرةةوار  5.سةةرائيلي الرئيسةةي رقةة  الطريةةق االلتفةةا ي اإلمةةن أراضةةي القريةةة وذلةةك لشةةق 

 ك  عل  أراضي قرية عين شبلي. 1سرائيلية ومقام عليه حاج  الحمرا الدائ   ويمتد هذه الطريق بطول حوالي ويمضع للسيطرة اإل

 

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

 متر عل  جانبي الشارع. .5اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطرق و التي عالة ما تكون 
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 عين شبلي قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 ع المنفذةالمشاري

 

 (. 8)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالبتنفيذ عدة مشاريع خالل  عين شبلي قرويم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل عين شبلي قروي مجلس نفذها التي المشاريع :8جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 و ارة المالية 2118 بنية تحتية مشروع تعبيد ج ء من الطرق الداخلية

 Oxfam 2118 خدماتي نشاء حديقة أطفال عاّمةمشروع إ

 Oxfam 2111 مياه مشروع تأهيل نبع مياه عين شبلي

 CHF 2111  2111 بنية تحتية مشروع بناء جدران استنالية

 جايكا 2112 خدماتي مشروع بناء م مع خدما  عين شبلي

 جايكا 2112 تعليمي الممتلطة لي األساسيةمشروع استكمال أعمال ةيانة  ي مدرسة عين شب

 2113  عين شبلي قرويم لا  المصدر:

 

 

 المشاريع المقترحة

 

  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام       اوسةكانه  القريةة   وبالتعاون مع  ملسسا  الم تمع المدني  ي عين شبلي قروييتطلع م لا 

والتةي قةام بتنفيةذها     قريةة ورشة عمل التقيي  السريع بالمشاركة التي ت  عقدها  ةي ال  تطوير أ كار هذه المشاريع خالل القالمة  حيث ت  

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

 

 .كالمشارل والمصانع وريرها نتاجيةمشاريع إ الحاجة إل  .1

 بنية تحتية )طرق  كهرباء  ماء  وريرها(.مشاريع الحاجة إل   .2

 ماكن تر يهية لألطفال.و ير أتالحاجة إل   .3

 . ي القرية لع  ال معيا  التعاونيةالحاجة إل   .4

  ي القرية. قطاعي التعلي  والصّحةلع  الحاجة إل   ..

 . ي القرية ل لور العنصر النسويلع  المرأة وتفّعالحاجة إل   .1

 .اع ال راعي والثروة الحيوانيةلقطلع  االحاجة إل   .5

 

 

 قريةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن وجهةة    قريةة لل   األولويا  واالحتياجةا  التطويريةة  9من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  لقرية اتعاني 

 .قرويال نظر الم لا
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 عين شبلي قرية يف التطويرية واالحتياجات األولويات: 9جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 مالحظات ليست أولوية بحاجة

 احتياجات البنية التحتية

 ك  ...1^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

   *  / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو يةترمي 5

وت ويده  جديد جو يحفر بئر 

بكا ة المعدا  الال مة 

 اءالستمران الم

م 11.   * بناء خ ان مياه 6
3 

 ك  3   * تركيب شبكة ةر  ةحي 5

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاويا  11   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

  *   النفايا  الصلبةل مع سيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

  *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 ديدةبناء مدارس ج 1
استكمال بناء مدرسة عين    *

 الممتلطة شبلي األساسية

 إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

* 

 

وطالء  األرضيةتبلي   

مدرسة عين  ي  دران ال

 الممتلطة ساسيةشبلي األ

 مدرسة عين شبلي األساسية   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  2.1   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 31   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 بركا 21   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 11.   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 21  *  إنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 5

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 1

 احتياجات أخرى

 بناء مقر لمرك  نسوي عين شبلي. 1

 .طرق  راعية  ك 11لاخلية و ك  طرق ...^          

  2113  عين شبلي قرويم لا المصدر:         
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 :المراجع 
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشو   2111ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )ن. لسطي -رام اهلل. 2115 

  2113قروي عين شبلي م لا. 

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

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

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

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

  لسطين. -

    2111) يانةةا  المةةدارس  قاعةةدة بنةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -. نابلا(2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2111-2111)نابلا  

 
  

    

 


