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 شكر وعرفان

 
)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 

 نا .  ريق البحث خالل عملية جمع البيا

 
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    بلاناا  السكانية  ي محا ظة ت معهذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن ال

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلاا  السكانية  ي محا ظة ت معهذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع ال

ا  السةةكانية وتقيةةي   ت معةةالتنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة ال        

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا ا  السةكانية  ةي محا ظةة    ت معة يمكن االطالع عل  جميع أللة ال

http://vprofile.arij.org/. 
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 سبسطية بلدةدليل 

   

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

 بلدةمرك  الك  هوائي )المسا ة األ قية بين  9-7  وعل  بعد مدينة نابلا شمال   وتقعنابلامحا ظة  بلدا هي إحدل  سبسطية بلدة

ومن    ولير شر  برقة الترب  ومن ت أمين وبرقةبي   ومن الشمال عصيرة الشمالية يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة 

 .)1)أنظر المريطة رق  (2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يةالناقورة و  واتا  ال نوب

 

 بلدةال وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

ملة    373 -337سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حةوالي    وق مترا  467-373ما بين يتراوح  عل  ارتفاع بلدةالتقع 

 –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %61وية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي لرجة مئ 16أما معدل لرجا  الحرارة  يصل إل  

  (.2014أريج  

 

لونما  وذلك بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي            4,777تبلغ مساحة بلدة سبسطية حوالي 

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

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

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

 .الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها



 نابلس محافظة                                                                                 ات السكانية                                                              تجمعدراسة ال

 

 3 

 

  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة عضةةوا 13يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن وم   1997عةةام  سبسةةطية  ةةي بلةةدي تةة  تيسةةيا م لةةا

 مشةتر  شةمال رةرب    قةع ضةمن م لةا خةدما      ويلائة  ملةك.   مقةر   للم لةا  ويوجةد    ينمةوظف  11 ي الم لةا   كما يعمل الفلسطينية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .(2113  سبسطية بلديم لا )ة المياه انأجه ة لصي و  تراكتور  باإلضا ة إل  متلك الم لا سيارة ل مع النفايا ي. كما نابلا

 

   ما يلي  (2113 سبسطية)م لا بلدي  قوم بهايالتي   بلديالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة الكهرباء أو المولدا 

  وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتيهيل شق وتعبيد تنظيي الشوارع 

 .تنظي  عملية البناء وإةدار الرخص 

 .حماية األمال  الحكومية 

 . حماية المواقع التاريمية واألثرية 

  ولراسا . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع  

  وسائل مواةال .تو ير 

 .تو ير رياض لألطفال          

 

 يةنبذة تاريخ
 

 هيرولوس الكبير عل   من الرومان  وهو من سماها سبسطية وتعنةي المحتةرم   المب ةل  .     نسبة إل  س االبهذا  سبسطية بلدةسميت 

سنة. ويعول أةةل سةكان الت مةع مةن برقةة وال  يةرة        3111أكثر من ل  إ ت معويعول تاريخ إنشاء ال. (2113 سبسطية)م لا بلدي 

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2113 سبسطية)م لا بلدي  العربية ومن سبسطية نفسها

 

 بلدةال من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن والمنةاطق    مةن  عةدل  كمةا يوجةد  مسة د عمةرو بةن العةا .      المسة د القةدي  )سبسةطية( و     هما مس دان  سبسطية بلدةيوجد  ي 

المدرج الروماني  معبد اوجستوس  كنيسة الراس )القبة(  القالع والبوابا   قصر عمةره  المسة د القةدي   ةي       منها  بلدةالاألثرية  ي 

(  ومةن ال ةدير ذكةره أن جميعهةا ريةر مسةتتلة لالسةتتالل السةياحي         العثماني  شارع األعمةدة  الملعةب   سبسطية حيث يعول إل  ال من

 . (2)أنظر المريطة رق  (2113 سبسطية)م لا بلدي 
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 بلدةال في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

                                                                                                                             السكان 
 

 2,614بلةغ    بلةدة الأن عدل سةكان    2117لتعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين ا

 613أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      313نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر         1,313 نسةمة مةن الةذكور  و    1,316نسةمة  مةنه    

 وحدة.
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 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    36.7  كةان كمةا يلةي     2117لعةام   بلةدة الأن تو يع الفئا  العمرية  ي أظهر  بيانا  التعدال العام للسكان والمساكن  

عامةةا  مةةا  ةةوق. كمةةا   63% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  3.6عامةةا  و 64 -13% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  37.6عامةةا   13العمريةةة أقةةل مةةن 

 %. 31%  ونسبة اإلناث  31أي أن نسبة الذكور   111 111  هي بلدةالر لإلناث  ي أن نسبة الذكو أظهر  البيانا 
 

 العائالت

 

شةاعر  عائلةة حةواري  عائلةة حمةد  عائلةة       عائلةة    أهمها  عائلة ر ال  عائلة كايد  عائلةة عةا م    من عدة عائال  بلدةاليتيلي سكان 

 .(2113  سبسطيةبلدي )م لا بحلق  

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان   39.1%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا   7.1  حةةوالي 2117عةةام  بلةةدةالنسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان  بلتةةت 

% انهةةوا لراسةةته  اإلعداليةةة  .29% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة  21.1% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة   11.3المتعلمةةين  كةةان هنةةا  

  حسةب ال ةنا   بلةدة ال  يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1نهةوا لراسةته  العليةا. ال ةدول رقة       % ا 17و % انهوا لراسته  الثانويةة   13.3

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
 دبلوم

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 589 3 5 55 3 503 00 541 303 135 505 51 ذكور

 548 0 0 1 5 35 11 515 143 511 33 513 إناث

 83533 3 8 83 4 854 889 055 998 428 022 838 المجموع

   النتائج النهائية.2117ل العام للسكان والمساكن    التعدا2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مةةدارس  ثالثةةة بلةةدةال   يوجةةد  ةةي 2111/2112 ةةي العةةام الدراسةةي  بلةةدةال والثانويةةة  ةةياألساسةةية  علةةي  أمةةا  يمةةا يتعلةةق بملسسةةا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2112  نابلا -علي )مديرية التربية والت من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهحكومية 

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة سم المدرسةا

 إناث حكومية سبسطية الثانوية للبنا مدرسة 

 ذكور حكومية ساسية للبنينسبسطية األمدرسة 

 ممتلطة حكومية سبسطية الثانوية الممتلطةمدرسة 
 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة التربيةة   معلما ومعلمة  36طالبا وطالبة  وعدل المعلمين  391  وعدل الطالب اةّف 33 بلدةاليبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي 

طالبةا وطالبةة  وتبلةغ     16يبلةغ   بلةدة الرة هنا إل  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس        (. وت در اإلشا2112  نابلا -والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 27الكثا ة الصفية 
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  بلةدة الال  ةي  يوضةح تو يةع ريةاض األطفة      3ال دول رقة    ة خاةة.جه اتهملألطفال  تشر  عل  إلار روضتين بلدةالكما يوجد  ي 

 .واالس حسب ال هة المشر ة 

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 3 3 جمعية سبسطية الميريةروضة 

 جهة خاةة 4 3 روضة جمعية براع  سبسطية الميرية

    2112  ة والتعلي تربيمديرية ال المصدر:

 

  ( أهمها2113 سبسطية بلدي )م لااع التعلي  بعض المشاكل والعقبا  كما يواجه قط

 .المدارس بحاجة إل  تيهيل وتوسعة 

 

 قطاع الصحة
 

مركة  ةةحي ابةن سةينا الحكةومي  مركة  سبسةطية الحكةومي  عيةالة سبسةطية            صةحية  حيةث يوجةد   المرا ةق  بعةض ال  بلدةالتتو ر  ي 

ممتبةةرا  تحاليةةل طبيةةة حكوميةة  مركةة  أمومةةة وطفولةةة   3ية الحكوميةةة  عيةةالتي طبيةةب عةام خاةةةتين  عيةةالة أسةةنان خاةةة    الصةح 

 . حكومية  وةيدلية خاةة

 

مستشف  ر يةديا الحكةومي  المستشةف  الةوطني        إن المرض  يتوجهون إل  بلدةالو ي حال عدم تو ر المدما  الصحية المطلوبة  ي 

 .(2113  سبسطيةبلدي م لا ) ك  14العيالا  الماةة  ي مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي مستوةي الرحمة و

 

   أهمها  (2113 سبسطية)م لا بلدي  من المشاكل والعقبا  بعضا بلدةاليواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  متنوعة  ي القرية. طبية عدم تو ر تمصصا 

 رئ  ي القرية.عدم تو ر مرك  طوا 

 نقص األلوية  ي الصيدليا . 

  .قلة لوام األطباء  ي العيالة الحكومية  حيث يقتصر عل  يومين باألسبوع 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  سبسةطية م لةا بلةدي   ) % مةن القةول العاملةة    33ستوعب يحيث  ل راعةقطاع ا عل  عدة قطاعا   أهمها بلدةالاالقتصال  ي يعتمد 

 .(1ل رق  )انظر الشك(2113

 

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

 ما يلي ك  بلدةالحسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة 33قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  لة% من األيدي العام 33قطاع الموظفين  ويشكل. 

  من األيدي العاملة 4سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة.4قطاع المدما   ويشكل % 
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 من األيدي العاملة 2  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 بلدةالتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 

 

 2113  سبسطية بلديا م ل المصدر:

 

لبيع  بقاال  4   ملحمتين  ممب   ()سوبرماركت بقالة 23  بلدةال يوجد  ي   صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

معصةةرة  2  ( الخوالن ةارة ...   للصةةناعا  المهنيةة )كالحةدالة    محةال  11 و لتقةةدي  المةدما  الممتلفةة    محةل  12المضةار والفواكةه    

وقةد   %. 24إلة    لعةام  بلةدة الةةلت نسةبة البطالةة  ةي     وقةد و .  (2113  سبسةطية  بلةدي م لا  ) لأللوا  ال راعية محل واحد   يتون

   (2113 سبسطية)م لا بلدي  هي قطاع ال راعة  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية بلدةتبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي ال

 

  القوى العاملة

 

% من  33.2  أن هنا  2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوانا  التعدال العام للسكان أظهر  بي

% من 31.4% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  66.6 % يعملون(. وكان هنا   32.7السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  من ل(من المتفررين ألعمال ال % 33.3الطالب  

 

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

 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

 589 3 498 50 11 01 5 311 904 11 31 431 ذكور

 548 5 805 1 0 34 430 134 888 51 1 30 إناث

 83533 4 83081 89 38 898 438 945 940 95 40 938 المجموع

   النتائج النهائية.2117 -  التعدال العام للسكان والمساكن2119ني  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطي المصدر:
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 قطاع الزراعة   

 

نظةر ال ةدول رقة     ا) لونما أراض سكنية 331و لون  هي أراض قابلة لل راعة  4,392لونما  منها  4,777حوالي  بلدةالتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    3

 

 ( بالدونم لمساحةا)  بلدةال في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(4,397) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

3 23 3 1 1 731 2 4 3,633 331 4,777 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:                   

 

 

 بلدةال في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

أكثةر األنةواع    الباميةة والكوسةا   تعتبةر . والبلةدة  لفةة مةن المضةروا  البعليةة والمرويةة المكشةو ة  ةي         يبين األنةواع الممت 6ال دول رق  

)مديريةةة  راعةةة نةةابلا    م روعةةة بالمضةةروا  الممتلفةةة لونةة  مةةن البيةةو  البالسةةتيكية 4 البلةةدةكمةةا  يوجةةد  ةةي  .لبلةةدة راعةةة  ةةي ا

2111.) 

 



 نابلس محافظة                                                                                 ات السكانية                                                              تجمعدراسة ال

 

 12 

)المساحة بالدونم( علية والمروية المكشوفة في البلدةببالخضراوات المساحة 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

6 17 1 1 1 1 1 4 1 1 6 7 
 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

لونة    3,131حيةث يوجةد حةوالي       ال يتةون  ب راعةة  بلدةالوتشتهر  .بلدةال  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 . ال يتونم روعة بيش ار 

 )المساحة بالدونم( بلدةالمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

1 3,316 1 36 1 63 1 1 1 647 1 1 1 3,131 

 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 (.3أهمها القمح )أنظر ال دول رق    ولون  231 ن مساحة الحبوب تبلغإ   بلدةالأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 )المساحة بالدونم( بلدةالفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

1 332 1 11 1 1 1 33 1 4 1 22 1 11 1 231 
 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

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

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

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

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة   بلةةدةال سةةكان % مةةن4 المسةةح الميةةداني أن بةةين  قةةد  أمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  

 (.9انظر ال دول رق  )(2113 سبسطية)م لا بلدي وريرها

 

 بلدةال في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

311 2,111 21,111 1 1 1 1 161 491 4 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظةر ال ةدول رقة     (2113  سبسةطية  بلةدي م لةا  ) كة  طةرق  راعيةة    9.3   يوجةد حةوالي   بلةدة ال أما من حيث الطرق ال راعية  ي

11).  
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 وأطوالها بلدةال في راعيةالز الطرق حالة يبين: 11 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3.3 ةالحة لسير المركبا 

 4 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 1 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2113 سبسطية بلديم لا المصدر: 

 

   منها (2113  سبسطية ا بلديم ل)والعقبا   المشاكل بعض بلدةالال راعي  ي يواجه القطاع 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .قلة األيدي العاملة 

 .ةعوبة تسويق المنت ا  ال راعية 

 .عدم تو ر مصالر المياه 

 .عدم تو ر معدا   راعية وأشتال 

 .عدم ال دول االقتصالية 

 .مصالرة األراضي 

 .عدم القدرة عل  الوةول إل  األراضي ال راعية 

 

  اتقطاع المؤسسات والخدم
 

تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد عةدل مةن ال   . كماشعبة بريد منها  حكومية الملسسا  ال بعض بلدةاليوجد  ي  

             (  منها2113 سبسطية بلدي م لا) لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

  

 االهتمةام بقضةايا    بهد   الحك  المحلي و ارة من قبلوت  ترخيصه الحقا   م 1997عام  تتيسس : سبسطية مجلس بلدي

 .  باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتيةوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها بلدةلا

  :روضةة تعنة  بتقةدي  خدمةة     الحقا من قبل و ارة الداخلية  ام  وت  ترخيصه1932تيسست عام جمعية سبسطية الخيرية 

 تابعة لها.أطفال 

  :روضةة  م  تة  ترخيصةها الحقةا مةن قبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  خدمةة          1996تيسست عةام  جمعية براعم سبسطية

 أطفال تابعة لها.

  :م  من قبل و ارة الداخلية  تقوم بتقدي  خةدما  ولورا  للمةرأة  تطرية     2113تيسست عام جمعية تنمية المرأة الريفية

 وريرها.

  :م  ت  ترخيصها الحقا من قبل و ارة الداخلية.1933يسست عام تلجنة المرأة 

  :م  من قبل و ارة الداخلية.2116تيسست عام جمعية مدرسة األمهات 

  :م  من قبل و ارة الداخلية  تعن  بتقدي  لورا  تدريبية للشباب.2113تيسست عام مركز شباب نصف جبيل 
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  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 ء واالتصاالتالكهربا

 

  المصةدر الةرئيا للكهربةاء    الشةركة القطريةة اإلسةرائيلية للكهربةاء      تعتبةر و  م1931 منةذ عةام   ةكهرباء عامة سبسطية شبكة يوجد  ي 

% . كمةةا تواجةةه البلةةدة بعةض المشةةاكل  ةةي م ةةال الكهربةةاء  أهمهةةا   111ء ا  السةةكنية الموةةةولة بشةبكة الكهربةة وتصةل نسةةبة الوحةةدا 

مةن   %31  وتقريبةا  قس  آلةي  هاتي  تعمل من خالل م شبكة ي سبسطية  كما ويتو ربائية وحاجة الشبكة للتيهيل. ضعي القدرة الكهر

 (.2113 سبسطية )م لا بلديي تالوحدا  السكنية موةولة بشبكة الها

 

 النقل والمواصالت

 

كان الت مةع يسةتمدمون سةيارا  مكتةب     و ي حال عدم وجول وسائل مواةةال   ةي الت مةع   ةإن سة       أجرة سيارا  9 بلدةاليوجد  ي 

   بلدةلاأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي   .وجول حواج  عسكرية أو ترابيةومن العوائق التي تواجه الركاب  تاكسي خا   ي سبسطية  

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2113 سبسطية بلدي)م لا  من الطرق الفرعيةك   13ك  من الطرق الرئيسة و 11.3 بلدةل يوجد  ي ا

 

 

 بلدةال في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 3 1

 طرق رير معبدة. .3 4.3 7.3

 2113   سبسطية بلديم لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

وبعةض المصةالر الماةةة المتمثلةة باآلبةار والينةابيع الموجةولة  ةي البلةدة           ت ويد سكان بلدة سبسطية بالمياه من خةالل بلديةة نةابلا   يت  

% 111  وتصل نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشةبكة الميةاه العامةة إلة      م1969ت  إنشائها عام  وذلك عبر شبكة المياه العامة التي

  (.2113  سبسطية م لا بلدي)

 

(  وبالتالي يبلغ معةدل  2113  سبسطية م لا بلديمتر مكعب/ السنة ) 9111حوالي  2112وقد بلتت كمية المياه الم ولة للبلدة عام 

سبسطية ال يستهلك هذه الكميةة  بلدة وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  93حوالي سبسطية  ت ويد المياه للفرل  ي بلدة

(  وهذه تمثل الفاقد عند المصةدر الةرئيا   2113  سبسطية م لا بلدي% )13من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه الذي يصل إل  

 لتةرا  ةي اليةوم    79سبسةطية  وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهال  الفرل من الميةاه  ةي بلةدة    

لتةر للفةرل  ةي     111الصحة العالمية والذي يصةل إلة    ويعتبر هذا المعدل أقل بكثير بالمقارنة مع الحد األلن  المقترح من قبل منظمة  

 (.2113  سبسطية م لا بلدي)  اليوم

 

كمةا يوجةد  ةي     .ل  ارراض ال راعةإ باإلضا ةبلدة سبسطية بئر جو ي و سبعة ينابيع تستمدم لت ويد المواطنين بالمياه كما يوجد  ي  

 31متةر مكعةب لكةل منهمةا وأربعةة خ انةا  بسةعة         211انان للميةاه بسةعة   ل  خ إ باإلضا ةلت ميع مياه األمطار  انمن لي بئرانالبلدة 

شةيكل /متةر مكعةب      3.3(. ويبلغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة        2113  سبسطية م لا بلديمتر مكعب لكل خ ان  )

 (.2113  سبسطية م لا بلدي)
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 الصرف الصحي

 

الصحي حيث يستمدم السكان  الحفر االمتصاةية والحفر الصماء للتملص من المياه ال يتو ر  ي بلدة سبسطية شبكة عامة للصر  

واستنالًا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمة النات ة  (.2113  سبسطية م لا بلدي)العالمة 

نويًا. أما عل  مستول الفرل  ي البلدة   قد قدر معدل إنتاج الفرل ألي متر مكعب س 147مترا مكعبا  والتي تعالل  412يوميًا بحوالي 

لترا  ي اليوم. ومن ال دير بالذكر أن المياه العالمة التي يت  ت ميعها  ي الحفر االمتصاةية يت   113من المياه العالمة بحوالي 

أو  ي األولية الم اورة  لون مراعاة للبيئة. وهنا تفريتها بواسطة ةهاريج النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة 

ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه العالمة النات ة سواء عند المصدر  أو عند مواقع التملص منها  مما يشكل خطرًا عل  

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

 

 

 

 النفايات الصلبة

 

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

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

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         11ية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         مكلفة  ت   رض رسوم شهر

 (.2113  سبسطية م لا بلدي% )111تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ينتفع معظ  سكان بلدة سبسطية من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ةة عةن المنةا ل والملسسةا  والمحةال       

البلةدة  ليةت     أحيةاء متر مكعب مو عة عل   1حاوية بسعة  91ية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ومن ث  يت  ت ميها  ي الت ار

(  ونقلها بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة      2113  سبسطيةبعد ذلك جمعها من قبل م لا المدما  بواقع ثالث مرا   ي االسبوع )بلدية 

 م لا بلديك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  ) 21د مكب  هرة الفن ان والذي يبع

 (.2113  سبسطية

                                                                                                                                                                                                                                                     

كتة   وبالتةالي تقةدر     1.73أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ةي بلةدة سبسةطية    

أريةج    -)قس  أبحاث المياه والبيئةة   طنا سنويًا. 949طن   أي بمعدل  2.6عن سكان البلدة بحوالي كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا 

2013.) 

 

 

 األوضاع البيئية

 
كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن           سبسطية  تعاني بلدة

 حصرها بما يلي  

 

 مياهقطاع ال

 

 انقطاع المياه عن البلدة لفترا  طويلة  ي  صل الصيي 

   13ارتفاع نسبة الفاقد من شبكة المياه لتصل ال% 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 
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ما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. ك

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

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 
 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصةلبة بعمليةة جمةع النفايةا  النات ةة       إللارةنفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشتر  ال تعاني البلدة من مشاكل  ي الارة ال

عن المنطقة والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايةا  الصةحي الةرئيا الةذي يمةدم القريةة       

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

  ات االحتالل اإلسرائيليأثر إجراء
 الوضع الجيوسياسي في بلدة سبسطية 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1993اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

 أ)لونمةا  كمنةاطق   2ت  تصنيي ما مساحته حيث   و )ج( (ب( و )أ) مناطق إل  ةت  تقسي  أراضي بلدة سبسطي  الفلسطينية و إسرائيل

% مةن  36.6لونمةا )  2,712 يمةا تة  تصةنيي مةا مسةاحته        (إلاريةاً و  تمضع للسيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةاً   و هي المناطق التي (

وطنيةة الفلسةطينية و   وهي المناطق التي تقع  يها المسةلولية عةن النظةام العةام علة  عةاتق السةلطة ال        (ب) مساحة البلدة الكلية( كمناطق

% مةن مسةاحة البلةدة الكليةة(     43.4لونمةا )  2,174تة  تصةنيي مةا مسةاحته     و مةور األمنيةة. كمةا   إلسرائيل السلطة الكاملة علة  األ  تبق 

 فالةحيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو االسةت        لاريةاً و إ وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج) كمناطق

سةرائيلية. ومةةن ال ةدير بالةذكر أن رالبيةة السةكان  ةةي بلةدة سبسةطية يتمركة ون  ةي المنةةاطق          منهةا اال بتصةريح مةن اإللارة المدنيةة اإل    

 (.12 دول رق  ) انظر ال  ي البلدة  معظمها أراض  راعية (ج)  أما المناطق المصنفة (ب)و  (أ)المصنفة 

 

 1995ف األراضي في بلدة سبسطية اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصني12جدول                        

 % من المساحة الكلية للبلدة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 7 مناطق أ

 56.6 7,217 مناطق ب

 43.4 7,124 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 4,222 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –ات الجغرافية نظم المعلومالمصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 سرائيليت االحتالل اإلبلدة سبسطية وممارسا

 

كةان منهةا   ح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة     نالت بلدة سبسطية حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئا  الةدونما  لصةال  

لتفا يةةة اإلسةةرائيلية. و يمةةا يلةةي تفصةةيل للمصةةالرا      بنةةاء المسةةتوطنا  اإلسةةرائيلية وإقامةةة الحةةواج  العسةةكرية وتشةةييد الطةةرق اال     

  -:اإلسرائيلية ألراضي بلدة سبسطية

لونمةةا  مةةن أراضةةي بلةةدة سبسةةطية مةةن أجةةل إقامةةة    3ةةةالر  إسةةرائيل خةةالل سةةنوا  احتاللهةةا لألراضةةي الفلسةةطينية مةةا مسةةاحته   

معظمها مبني علة  أراضةي قريةة النةاقورة الم ةاورة  وقةد       مستوطنة  شا يه شومرون  اإلسرائيلية  الواقعة  ي ال هة التربية للبلدة و

 مستوطن إسرائيلي.  792  ويبلغ عدل المستوطنين القاطنين  يها حوالي 1977تيسست هذه المستوطنة سنة 

سةطية  وكان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشةكل ريةر قةانوني علة  أراضةي بلةدة سب      

حيث ساهمت هذه االعتداءا   ي السيطرة عل  الم يةد مةن    و ممتلكاته   والبلدا  الم اورة لها األثر األكبر عل  السكان الفلسطينيين
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األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و ذلك من خالل منع أةحابها من الوةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةال  الشةائكة و  رعهةا      

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

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

 ةي مسةتوطنة  شةا يه شةومرون  علة        ين القةاطنين ومن األمثلة عل  هذه االعتداءا  بحسب مرك  أبحاث االراضةي اقةدام المسةتوطن   

لونمةا    4شعال النيران  ي االراضي ال راعية التابعة لبلدة سبسطية  ي منطقة رأس قابوس شةمال البلةدة  حيةث تة  احةراق مسةاحة       إ

طن مةن    وتعةول ملكيةة هةذه االرض لمةوا    ش رة  يتون تضةرر  بشةكل ج ئةي    17بشكل كامل و  ش رة  يتون 13نتج عنها احتراق 

(2113البلدة )مرك  أبحاث األراضي  
1
. 

 

 سرائيلية في بلدة سبسطيةجز العسكرية اإلالحوا

 

بالنسبة للحواج  العسكرية اإلسرائيلية  قد عملت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي عل  إقامة حواج  عسكرية عل  المدخل التربي للبلةدة  

وهي عبارة عن حةاج   شةا يه شةومرون  الةدائ  المقةام علة  الطريةق الةراب  بةين           2111بعد اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 

رةالق هةذا المةدخل التربةي     ل  بوابا  حديدية وسواتر ترابية وبرج مراقبةة عسةكري  وقةد كةان إل    إ باإلضا ةمحا ظتي نابلا وجنين  

اقةة حريةة التنقةل ومنةع التواةةل مةع القةرل الم ةاورة         ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد األخير حيث عمل عل  إعللبلدة أ

ومدن وقرل شمال الضفة مما كبد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء االقتصةالي علةيه  حيةث كةانوا يضةطرون للسةفر            

قةةاطنين  ةةي بمسةةا ا  مضةةاعفة للوةةةول إلةة  القةةرل الم ةةاورة شةةماال بسةةبب إرةةالق هةةذا الحةةاج  بةةدعول حمايةةة أمةةن المسةةتوطنين ال  

بعد سةنوا    2119بعض هذه الحواج  بعد عام  بإ الةمستوطنة  شا يه شومرون  والمستوطنا  األخرل. وقد قامت قوا  االحتالل 

 طويلة من المعاناة  ي هذه المنطقة وأبقت عل  البوابا  الحديدية مفتوحة حاليًا.

 

 سرائيلية في بلدة سبسطيةالطرق االلتفافية اإل

 

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

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

لة  ال هةة التربيةة منهةا ةةالر       وإ  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضةي بلةدة سبسةطية    وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي

. و ت ةدر اإلشةارة بةين المطةر الحقيقةي للطةرق       61إسرائيل الم يد من أراضي البلةدة و ذلةك لشةق الطريةق االلتفةا ي اإلسةرائيلي رقة         

تي يفرضها ال يش اإلسرائيلي عل  طةول امتةدال تلةك الطةرق و     ( الBuffer Zoneااللتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتدال أو )

 متر عل  جانبي الشارع. 73التي عالة ما تكون 

 

 تدمر البيئة الفلسطينية "مرونوشافي ش"مياه الصرف الصحي الصادرة عن مستوطنة 

 

راضةي بةين   يةذكر مركة  أبحةاث األ   ال راعية حيث تشكل مستوطنة  شا ي شومرون  تهديدا بيئيا خطيرا للقرل الم اورة وألراضيها 

ميةاه  الفلسةطينية  حيةث أن   بات اه األراضي ال راعيةة   يت  ضمهامستوطنة هذه الكميا  كبيرة من مياه الصر  الصحي الصالرة عن 

متةرًا  ةي منطقةة خالملةةخ وخرأس قةابوسخ شةمال       1611وةلت إل  مسةا ة ت يةد عةن      2113ي بدأ  تتد ق منذ بداية عام الم اري والت

خر وأةةبح إنتاجهةا ريةر ةةحي     آنمةًا ( تضةرر  بشةكل أو بة    ول 33شة رة  يتةون بواقةع )    311بذلك أكثر مةن    لدة سبسطية  مدمرةب

كما ويشير مرك  أبحةاث االراضةي    من بلدة سبسطية. مواطنين  لسطينيينو تعول ملكية األراضي المتضررة إل    لالستهال  اآللمي

(2113   ي هذه المنطقة مما أثر عل  الم ارعين بشكل كبير )مرك  أبحاث األراضي  ل  انتشار المنا ير البرية والحشراإ
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6471  
2
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5795  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=6471
http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=5795


 نابلس محافظة                                                                                 ات السكانية                                                              تجمعدراسة ال

 

 13 

 اخطارات هدم منشآت وانذارات وقف البناء في بلدة سبسطية

 

سرائيلية حسب اتفاقية أوسلو   قةد تعرضةت المنةاطق المصةنفة )ج(  يهةا الة  العديةد        ع ج ء من بلدة سبسطية للسيطرة اإلبسبب خضو

هةدم العديةد مةن المنشةآ  السةكنية والت اريةة  ةي         نتهاكا  وخصوةا  يما يتعلق بمنع البناء الفلسطيني  يها  حيث تة  اخطةار أو  من اال

االلتفةا ي  ومثةال علة  ذلةك مةا أورله       61البلدة وخصوةا  ي المنطقة التربية القريبة من مسةتوطنة  شةا يه شةومرون  ومةن شةارع      

متر مربةع   61عل  هدم منشية من الصفيح مساحتها  2112 من العام شهر أيارا  االحتالل خالل مرك  أبحاث األراضي من اقدام قو

كانت عبارة عن مم ن لبيع االلوا  المن لية تعول ملكيتها لمواطن من البلدة  وذلك بح ة وقوعها ضمن منطقة )ج( وعدم الحصةول  

مطع  سياحي بسي  مسقو  بالصفيح  2113ر شباط من العام سرائيلي. وبنفا الح ة أخطر  قوا  االحتالل  ي شهعل  ترخيص إ

 9يوجد  ي البلدة مةا ال يقةل عةن    تعول ملكيته لمواطن من البلدة. وبحسب المرك   انه  يقع  ي المنطقة األثرية المعرو ة باس   البيالر 

 (.2113)مرك  أبحاث األراضي   منشآ  سكنية وت ارية ممطرة بوقي البناء

 

 نين للمواقع االثرية في سبسطيةزيارة المستوط

 

لة  ثالثةة آال  سةنة  ةي  تةرة الكنعةانيين والرومةان ومةا         اآلثار القديمة  يها والتي تعول إبسبب األهمية التاريمية لبلدة سبسطية ووجول 

ثيةر مةن السةياح  ممةا     تبعها من الحضارا  الالحقة   قد أةبحت البلدة من أه  المعال  السياحية  ةي محا ظةة نةابلا والتةي يرتالهةا الك     

مةن لعةوة    2113يوليةو   31سرائيليين  ومن ذلك ما أورله الموقع االلكتروني ل ريدة القةدس  ةي   جعلها هد ًا استيطانيًا للمستوطنين اإل

مرة   ل نة االستيطان اليهولي  ي  السامرة  المستوطنين إل   يارة المواقع السياحية  ي شمال الضفة التربية أو ما يسةمونه بةا السا  

وأوةت  ي بيان لها المتن هين ب يارة سبسطية الواقعة شمال رةرب محا ظةة نةابلا  التةي اّلعة  بيةان الل نةة بينهةا  عاةةمة مملكةة           

لة  الموقةع   طنة  شا يه شومرون  ثة  االنتقةال إ  ل  مستوة الوةول للموقع من خالل الوةول إ   حيث أر ق البيان بدليل كيفيإسرائيل

 .ةاالثري بحا لة مصفح

 

 بلدة سبسطيةاألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في بعض 

 

بلةةدة  أو إخطةةارا  لوقةةي البنةةاء  ةةي  مصةةالرة األراضةةيالعسةةكرية بهةةد  قامةةت السةةلطا  اإلسةةرائيلية بإةةةدار سلسةةلة مةةن األوامةةر   

  هذه األوامر عرض لبعض  يما يلي  سبسطية.

يان وتعديل حدول(  ةةدر بتةاريخ الثةاني عشةر مةن شةهر كةانون أول        /  )تمديد سر93/11األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .1

لونما مةن أراضةي قةرل النةاقورة و بيةت ايبةا و سبسةطية )اجنسةنيا( و  واتةا           92.334ويصالر ما مساحته  2111من العام 

 ألرراض عسكرية.

ويصةالر مةا مسةاحته     2113/   ةدر بتاريخ العشرين من شهر أيلول مةن العةام   163/13األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .2

لونما من أراضي قرل سبسطية و لير شر  و الناقورة ألرراض عسكرية  اقامةة منطقةة أمنيةة محصةنة لمسةتوطنة       33.4

 شا ي شومرون .

 بإخطةار ويقضةي   2113  ةدر بتةاريخ االول مةن شةهر تشةرين االول مةن العةام       149366األمر العسكري اإلسرائيلي رق   .3

 ة سبسطية بوقي البناء بدعول عدم الترخيص.مواطن  لسطيني من بلد

 

 

 سبسطية بلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول خالل الممسة السنوا  السابقة بتنفيذ عدة مشاريع بلدي سبسطية م لا  قام
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 الماضية سنوات مسةخ خالل المجلس البلدي نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 و ارة المالية 2111-2113 تعليمي ساسية للبنينسبسطية األمشروع بناء رر  ةفية لمدرسة 

 الصندوق العربي 2111 بنية تحتية سبسطية  ي مشروع تعبيد طرق لاخلية

 ةندوق تطوير البلديا  2111 يخدمات سبسطية  ي مشروع بناء جدران ح رية  ) استنالية( 

 القنصلية االيطالية 2111-2113 خدماتي سبسطية  ي مشروع ترمي  بيو  تاريمية

 الصندوق العربي 2113 بنية تحتية سبسطية  ي مشروع تيهيل شبكة الكهرباء )كوابل( 

 CHF 2119 خدماتي سبسطية ي   مشروع تيهيل مسار سياج

 2113م لا بلدي سبسطية   المصدر:

 

 

 

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خالل األعوام القالمة   بلدةملسسا  الم تمع المدني  ي ال  وبالتعاون مع  سبسطية يتطلع م لا بلدي

فيةذها معهةد   والتةي قةام بتن   بلةدة المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي ال     تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت  

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

 

 ك  تقريبا. 3 ي البلدة بطول  نشاء نظام شامل للصر  الصحيالحاجة إل  إ -1

 .بناء مدرسة جديدة للبنا  وتيهيل المرا ق التعليميةالحاجة إل   -2

والشوارع الرابطة مع القرل   ك  13بطول  الشارع الرئيسي وتعبيد الطرق الداخلية  تيهيلعالة إل  إالحاجة  -3

 .ك  3والت معا  الم اورة بطول 

 (. 4عدل )التاريمية هيل عدل من المباني يإنشاء وتيسيا متحي وتالحاجة إل   -4

 .نشاء حديقة عامةالحاجة إل  إ -3

 .نشاء ملعب كرة قدمالحاجة إل  إ -6

 .نشاء اكشا  سياحية وترويج سبسطية سياحياإ   وساحة آلثار وتكملة المسار السياحي تيهيلاجة إل  الح -7

 .تيهيل شبكة الكهرباءالحاجة إل   -3

 .نشاء موقي للسيارا  والحا ال  السياحيةإالحاجة إل   -9

 مشروع مكا حة المنا ير والكالب الضالة.الحاجة إل   -11

 تيسيا مكتبة عامة.الحاجة إل   -11

  ي البلدة.خ انا  جة إل  بناء الحا -12

 . ك  تقريبا 3العامة بطول  توسعة شبكة المياهالحاجة إل   -13

 .م 1111بناء قنوا  تصريي مياه نبع هارون وحفظها بطول الحاجة إل   -14

 ك  11.3 بطول تيهيل طرق  راعيةالحاجة إل   -13
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 لون  من االراضي ال راعية. 1311مشروع استصالح الحاجة إل   -16

 تقريبا. ك  1.7نشاء جدران استنالية بطول إمشروع الحاجة إل   -17

 نتاجية ةتيره لمساعدة األسر المحتاجة وتو ير لخل لها.إمشاريع الحاجة إل   -13

 بلدة سبسطيةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن   بلدةلل واالحتياجا  التطويرية   األولويا 14من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  سبسطية  بلدة تعاني 

 البلدي. وجهة نظر الم لا

 بلدة سبسطية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  17.3^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   لةإةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجو 2

 ك  4   * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 3,000   * بناء خ ان مياه 6

 ك  21   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

 ك  4   * تركيب شبكة كهرباء جديدة 3

 حاوية 31   *   ل مع النفايا  الصلبةحاويا 9

 سيارة واحدة   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي *   بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةللمراك  أو العيالا  شراء ت هي ا  طبية  3

 االحتياجات التعليمية

 بناء مدرسة أساسية وثانوية لإلناث  ي سبسطية   * بناء مدارس جديدة 1

 ساسية للبنينسبسطية األمدرسة تيهيل    * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  111   * ةاستصالح أراض  راعي 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 ا براكس 11   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 111   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيت بالستيكي 31  *  إنشاء بيو  بالستيكية 6

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  3

    * ال  راعيةنباتا  ومو 9

 احتياجات أخرى
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    * الحاجة إل  جدران استنالية لبعض المدارس 1

    * الحاجة إل  حديقة عامة 2

    * الحاجة إل  سيارة نقل للبلدية 3

    * الحاجة إل  سيارة لمدمة شبكة الكهرباء 4

 ك  طرق  راعية 13ك  طرق لاخلية    0.8ك  طرق رئيسة   3.5 ^   

  2113  بلدي سبسطيةم لا لمصدر: ا     
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 :لمراجعا
 

 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2119ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

  2113  سبسطية بلديم لا. 

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

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

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

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

  لسطين. -

    2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا 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. (2111-2119)بلانا  

 

 


