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

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

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

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –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 يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي محا ظةة     

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 تلقرية دليل 

   

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  5-3يتراوح ما بين   وعل  بعد مدينة نابلا جنوب   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   تلقرية 

  ومن  مدينة نابلا وةّرة   ومن الشمال وعراق بورين مدينة نابلا وبورين يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

يج  أر - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية  يتا جماعين  عصيرة القبلية  مالما ومن ال نوب   جيت و رعتا وإماتين الترب

 .)1)أنظر المريطة رق  (2014

 

 القرية وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

 185-183سةط  البحةر  ويبلةل المعةدل السةنوي ل مطةار  يهةا حةوالي           ةوق  متةرا   737-131 يتراوح ما بةين  عل  ارتفاع القريةتقع 

)وحةدة نظة  المعلومةةا     %11لرجةة مئويةة  ويبلةل معةدل الرطوبةة النسةبية حةوالي         11أمةا معةدل لرجةا  الحةرارة  يصةل إلة         ملة   

  (.2014أريج   –ال ترا ية

 

 

لونمةةا  وكلةح بحسةةب حةةدول الهيئةةا  المحليةة ال ديةةدة المعر ةةة مةن قبةةل و ارة الحكةة  المحلةةي     13,843تبلةل مسةةاحة قريةةة تةل حةةوالي   

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

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةةي جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 
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د أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معه

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

 .رهاالملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وري

 

   ت  تعيينه  من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عضوا 11يتكون الم لا الحالي من وم   1617 عام  تل  ي قروي ت  تأسيا م لا

 ةي الم لةا    يعمةل  مةن قبةل و ارة الحكة  المحلةي لةإللارة الت مةع  و      مكون من خمسة أعضةاء   2114كما ت  تشكيل م لا جديد عام 

 .(2111  تلقروي م لا )كوب  11تنح مياه سعته متلح الم لا ي. كما لائ  ملحمقر   لاللم ويوجد   أربعة موظفين

 

   ما يلي  (2111  تلقروي م لا ) قوم بهايالتي   قرويالومن مسلوليا  الم لا 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

  وتقدي  المدما  االجتماعية.  الطرق وتأهيل شق وتعبيد تنظيي الشوارع 

  مقرا  للمدما  الحكومية.تو ير 

 .حماية األمالك الحكومية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع ولراسا  

 .تو ير رياض ل طفال 

 

 

 

 نبذة تاريخية
 

أةةل   ويعةول . لة   تةرة الحكة  البي نطةي    ويعول تاريخ إنشاء الت مةع إ  موقع أثري   التل   القدي    نسبة إل  س االبهذا  تلقرية سميت 

 .( 1صورة رق  الأنظر )(2113  تلقروي م لا ) شبه ال  يرة العربيةل  إ تلقرية  سكان
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 القرية من منظر: 1 صورة

 
 

 األماكن الدينية واألثرية
 

 عةدل  كما يوجد . عمر بن المطاب  المس د القدي   مس د الشهداء  مس د ياسر عر ا مساجد  وهي  مس د  أربعة تل قريةيوجد  ي 

خربة الصورتين  خربة أو ةار  خربةة كفةرور  المرابةة  خربةة  قةاس  خربةة طفسةه            منها  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي  من

)أنظةر المريطةة    (2113  تةل  قروي م لا) رير ملهلة لالستتالل السياحي   ومن ال دير ككره أن جميعهاخربة العين  خربة الكرم

 . (2رق  
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 القرية في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

                                                                                                                             السكان 
 

 4,344بلل  القرية أن عدل سكان   2117لمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعدال العام للسكان وا

 وحدة. 816أسرة  وعدل الوحدا  السكنية  778نسمة من اإلناث  ويبلل عدل األسر  2,157 نسمة من الذكور  و 2,187نسمة  منه  

 

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن الفئةة    41.2  كان كمةا يلةي    2117لعام  القريةأن تو يع الفئا  العمرية  ي م للسكان والمساكن  أظهر  بيانا  التعدال العا

عامةةا  مةةا  ةةوق. كمةةا   15% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  3.3عامةةا  و 14 -15% ضةةمن الفئةةة العمريةةة  51.4عامةةا   15العمريةةة أقةةل مةةن 

 %. 46.1%  ونسبة اإلناث  51.4أي أن نسبة الذكور   112.1 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  أظهر  البيانا 
 

 العائالت

 

رمضةان  عائلةة اشةتيه  عائلةة حمةد  عائلةة عصةيدة   عائلةة قةالوس  عائلةة الفقيةه              من عدة عائال   منهةا  عائلةة   القريةيتألي سكان 

  .(2113  تلقروي )م لا  الذيب  وعائلة قينو عائلة
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 قطاع التعليم
 

%. ومةةن م مةةوع السةةكان   81.5%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا    5  حةةوالي 2117عةةام  القريةةةاألميةةة لةةدل سةةكان   بلتةةت نسةةبة 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة      31.2% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة      23.2% يستطيعون القراءة والكتابة   12.2المتعلمين  كان هناك 

  حسةب ال ةنا   القريةة   يبين المستول التعليمةي  ةي   1هوا لراسته  العليا. ال دول رق  % ان 12.7و % انهوا لراسته  الثانوية  11.1

 .2117والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 17479 1 1 94 2 142 22 974 284 023 912 92 ذكور

 17464 1 3 1 1 192 23 926 269 082 168 198 إناث

 07107 9 1 96 4 980 82 491 227 792 089 147 المجموع

   النتائج النهائية.2117تعدال العام للسكان والمساكن    ال2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

 

مةدارس   خمسةة  القريةة    يوجةد  ةي   2111/2112 ةي العةام الدراسةي     القريةة  والثانويةة  ةي  األساسية  علي  أما  يما يتعلق بملسسا  الت 

 (.2دول )انظر ال (2112  نابلا -ة والتعلي )مديرية التربي من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إلارتهو  حكومية

 

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

 نوع المدرسة الجهة المشرفة إسم المدرسة

 ككور حكومية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم االساسية للبنينمدرسة 

 إناث حكومية تل االساسية للبناترسة مد

 إناث حكومية تل الثانوية للبناتمدرسة 

 ككور حكومية تل االساسية للبنينمدرسة 

 ككور حكومية تل الثانوية للبنينمدرسة 
 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    78لبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين     طا 1,357  وعةدل الطةالب   اةةفّ  48 القريةة يبلل عدل الصفو  الدراسية  ةي  

طالبةا وطالبةة     17يبلةل   القريةة (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطالب لكل معل   ةي مةدارس   2112  نابلا -التربية والتعلي 

  .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 28وتبلل الكثا ة الصفية 

 

يوض  تو يع رياض األطفةال  ةي     3. ال دول رق  خاةة ةجه تهال طفال  تشر  عل  إلارروضة واحدة  ق   القريةوجد  ي كما ي

 .واالس   حسب ال هة المشر ة القرية

 

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

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 جهة خاةة 5 4 طفال الم دة أروض

    2112  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

مدينة نابلا   حيث يبعدون    ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع   إن الطالب والطالبا  يتوجهون إل  مدارس

 (.2113 تل)م لا قروي   ك  7-1عن الت مع ما يقارب 

 



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 6 

  ( أهمها2113 تل)م لا قروي   بعض المشاكل والعقبا  اع التعليكما يواجه قط

  عدم كفاية التر  الصفية  ي مدرسة البنا  االساسية 

 بعد المدارس عن ت معا  السكان 

 

 قطاع الصحة
 

    عيةالتي طبيةب عةام    ممتبةر تحاليةل طبيةة    مركة  تةل الصةحي الحكةومي و يةه       صحية  حيث يوجةد المرا ق ال بعضالقرية تتو ر  ي 

 ن خاةة  ممتبر تحاليل طبية خاةة  وةيدلية خاةةن  عيالة طبيب أسناخاةتي

 

المستشةةف  الةةوطني  ومستشةةف  ر يةةديا    ةةإن المرضةة  يتوجهةةون إلةة   القريةةةو ةةي حةةال عةةدم تةةو ر المةةدما  الصةةحية المطلوبةةة  ةةي    

 .(2113  تلقروي م لا  )ك   7-1الماةة  ي مدينة نابلا  حيث يبعدون عن الت مع حوالي  مستشفيا  الوومستوةي الرحمة 

 

   أهمها  (2113  تل)م لا قروي  من المشاكل والعقبا  بعضا القريةيواجه قطاع الصحة  ي 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 .عدم كفاية لوام المرك  الصحي الحكومي ألنه يعمل  ق  يومين  ي األسبوع 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

  تةل قةروي  م لةا   ) % مةن القةول العاملةة    51سةتوعب  يحيةث   الوظةائي  قطاع  أهمها عل  عدة قطاعا   القريةيعتمد االقتصال  ي 

                                   .(1)انظر الشكل رق  (2113

 

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

 ما يلي ك  القريةاط االقتصالي  ي حسب النش

 

  من األيدي العاملة 51قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 25قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 17سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة 4  ويشكل  قطاع الت ارة %. 

  املة% من األيدي الع 2  ويشكل المدما قطاع. 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 القريةتوزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في : 1شكل 
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 2113  تلقروي م لا  المصدر:

 

بقاال   5 مالح    1  مماب  4  ()سوبرماركت بقالة 31  القرية يوجد  ي   صالية والت اريةمن حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

(  معصةةرة  الخوالن ةارة ...  للصةناعا  المهنيةة )كالحةدالة      محةال  8 و لتقةدي  المةدما  الممتلفةة   محةل   14لبيةع المضةار والفواكةه     

 . (2111  تلقروي م لا  ) واحدة  محل واحد ل لوا  ال راعية  مشتلين  راعيين  ومرك  أبحاث للتنوع الحيوي والبيئة  يتون

 

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي القرية نتي ة اإلجةراءا    %. 15إل   2113لعام   القريةةلت نسبة البطالة  ي وقد و

 (  هي عل  النحو التالي 2113  تلاإلسرائيلية )م لا قروي 

 

 .قطاع ال راعة 

 .قطاع سوق العمل اإلسرائيلي 

  القوى العاملة

 

% من  33.7  أن هناك 2117عام  نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني الذي المساكنوأظهر  بيانا  التعدال العام للسكان 

% من 11% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  11.2 % يعملون(. وكان هناك  81.3السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4)انظر ال دول رق  من المتفررين ألعمال المن ل( % 28.1الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) القرية 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

ل ال يعم

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 1,864 1 858 35 13 84 0 726 1,005 24 58 923 ذكور

 1,837 3 1,591 26 11 113 701 740 243 57 31 155 إناث



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 11 

 

 

 قطاع الزراعة   

 

نظةر ال ةدول   ا) لونمةا أراض سةكنية   412لون  هي أراض قابلة لل راعةة و  11,188لونما  منها  13,843حوالي  القريةتبلل مساحة 

 (.3وخريطة رق    5رق  

 

 ( بالدونم المساحة)  القرية في األراضي استعماالت: 5 جدول

احة مس

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(11,866) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

18 161 2,483 1 2 3,833 511 2 1,263 412 13,843 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:    

 

 

 

 

 

 

 3,701 4 2,449 61 24 197 701 1,466 1,248 81 89 1,078 المجموع

   النتائج النهائية.2117 -م للسكان والمساكن  التعدال العا2116ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 12 

 القرية في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:   

 

 

أكثةر  البنةدورة والفةول األخضةر     تعتبةر . والقريةة لبعلية والمروية المكشو ة  ةي    يبين األنواع الممتلفة من المضروا  ا1ال دول رق  

  لقرية.األنواع  راعة  ي ا

 

)المساحة بالدونم( بعلية والمروية المكشوفة في القريةبالخضراوات المساحة األراضي المزروعة : 8جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع ةالورقي واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

 1  4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر

 

 

لونة    4,261حيث يوجد حةوالي     ال يتون ب راعة القريةوتشتهر  .القرية  يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 7ال دول رق  

 . ال يتونم روعة بأش ار 

 

 )المساحة بالدونم( القريةمساحة 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 5,518 1 1,138 1 11 1 1 1 26 1 1 1 4,261 

 2111مديرية  راعة نابلا    المصدر
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 (.8  وأهمها القم  )أنظر ال دول رق  لون  325 ن مساحة الحبوب تبللإ   القريةأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

 بالدونم( )المساحة القريةفي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 6جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

1 181 1 21 1 1 1 211 1 11 1 61 1 35 1 325 

 2111بلا  مديرية  راعة نا  المصدر

 

 

المس  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) الةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة وال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطيني

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

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

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

 .يوض  الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةةام  األبقةةار مثةةلالمواشةةي  يقومةةون بتربيةةة  القريةةة سةةكان % مةةن15 بةةين المسةة  الميةةداني أنأمةةا بالنسةةبة للثةةروة الحيوانيةةة  قةةد  

 (.6انظر ال دول رق  ()2113  تل)م لا قروي وريرها

 

 القرية في الحيوانية الثروة: 9 جدول

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

111 1,711 211,111 1 1 1 1 45 111 818 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  .(11)انظر ال دول رق  (2111  تلقروي م لا  ) ك  طرق  راعية 51   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها القرية في الزراعية الطرق حالة يبين: 11 جدول

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 1 ةالحة لسير المركبا 

 13 ل راعية  ق ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ا

 - ةالحة لمرور الدواب  ق 

 11 رير ةالحة

 2111 تلقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2113  تلقروي م لا  )والعقبا   المشاكل بعض القريةيواجه القطاع ال راعي  ي 

 

 .قلة الدع  المالي والمعنوي للم ارعين 

 .عدم تو ر رأس المال 
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 .مشكلة االحتالل اإلسرائيلي 

 ر اإلمكانيا  والمعدا  ال راعية.عدم تو  

 .ات اه المواطنين للعمل  ي قطاع الوظائي وسوق العمل اإلسرائيلي 

 .قلة ال دول االقتصالية 

 .االعتداءا  المتكررة من قبل المستوطنين 

 .مصالرة األراضي 

 .عدم تو ر مياه للري 

 

  قطاع المؤسسات والخدمات
 

  معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد عدل مةن ال  . كما  وشعبة بريدمرك  أمن وطنينها  الملسسا  الحكومية م بعضالقرية يوجد  ي 

    (  منها2113 تلقروي  م لا) تقدم خدماتها لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها التي

  

  لقريةة  ااالهتمام بقضةايا   بهد   الحك  المحلي و ارة من قبلوت  ترخيصه الحقا   م 1617عام  تأسا : تلمجلس قروي

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

    ،الحقةا مةن قبةل و ارة الداخليةة  يعنة  بتقةدي  لورا  تعليميةة         ام  وتة  ترخيصةه   1671عةام   تتأسسة جمعية تلل الخيريلة

 المساند. للنساء  كما يتبع لها ةالة أ راح وروضة أطفال والتعلي 

  :م  ت  ترخيصةه الحقةا مةن قبةل و ارة الداخليةة  يعنة  بتقةدي  لورا  تصةنيع رةذائي            1666تأسا عام مركز نسوي تل

 التطري   األعمال اليدوية ولورا  تثقيي ةحي.

 تةا   نبةل و ارة الداخليةة  تعنة  بتقةدي  إ    م  ت  ترخيصها الحقةا مةن ق  1681  تأسست عام الجمعية الزراعية لعصر الزيتون

 وتسويق وعصر ال يتون .

  بعقةد بطةوال  رياضةية خاةةة تةنا طاولةة وكةرة        القريةة  يعنة     رجةال   مةن قبةل   1672تأسةا عةام   : نادي تل الرياضلي

 الطائرة.

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

وتصةل نسةبة    القريةة  المصدر الرئيا للكهرباء  ةي  باء شركة الشمال للكهر تعتبرو   م1681 منذ عامكهرباء  ةبكشقرية تل يوجد  ي 

عةدم ةةيانة   %. كما تواجه القرية بعض المشاكل  ةي م ةال الكهربةاء  أهمهةا      68 ي تل ء ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربالوحدا

مةن الوحةدا  السةكنية      %75  وتقريبةا  القريةة هاتي  تعمل من خةالل مقسة  يلةي لاخةل      شبكة ي تل  كما ويتو ر. الشبكة بشكل لوري

  (.2111)م لا قروي تل يتموةولة بشبكة الها

 

 النقل والمواصالت

 

و ةي حةال عةدم وجةول وسةائل مواةةال   ةي        .  نقةل المةواطنين  ت سةيارة خاةةة   411  باإلضةا ة إلة    أجرة سيارة 13 القريةيوجد  ي 

قلةة المركبةا   ةي الت مةع والمةدما       ومةن العوائةق التةي تواجةه الركةاب         مكاتب تاكسي نةابلا. يستمدمون القرية   إن سكان القرية 

كة  مةن    12 لقريةة  يوجةد  ةي ا    لقريةة  اأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       . التي تقدمها  باإلضا ة إل  بعد الت مع عن وس  مدينةة نةابلا  

 .(11 دول رق  ال)أنظر (2111 تلقروي )م لا  من الطرق الفرعيةك   32الطرق الرئيسة 
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 القرية في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 12

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 1 11

 طرق رير معبدة. .3 - 11

 2111   تلقروي م لا المصدر: 

 

 المياه

 

  وتصةل  2114ت  إنشةائها عةام    وكلح عبر شبكة المياه العامة التي يةلائرة مياه الضفة الترببالمياه من خالل  تل قريةت ويد سكان يت  

 للقريةة وقةد بلتةت كميةة الميةاه المة ولة       (.2111  قةروي تةل  م لةا  % )62نسبة الوحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إلة   

حةوالي   قرية تةل ت ويد المياه للفرل  ي وبالتالي يبلل معدل  (  2111  قروي تلم لا ) شهريامتر مكعب/  6111حوالي  2111عام 

ال يستهلح هذه الكمية من المياه  وكلح بسةبب الفاقةد مةن الميةاه  حيةث       قرية تلوهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي لترا/ اليوم.  51

النقةل الرئيسةة   وهةذه تمثةل الفاقةد عنةد المصةدر الةرئيا وخطةوط         (.2111  قةروي تةل  م لةا  % )5تصل نسبة الفاقد  ي الشةبكة إلة    

. (2111  قروي تلم لا لترا  ي اليوم  ) 45 تل قرية وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلل معدل استهالك الفرل من المياه  ي 

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

بئةر من لةي     811 القريةة متةر مكعةب كمةا يوجةد  ةي       511للمياه بسةعة    انل  خإ باإلضا ة خمسة ينابيع تل قرية ليوم. كما يوجد  ي ا

م لةا  شةيكل /متةر مكعةب )    5ويبلةل سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          (.2111  قروي تلم لا ) لت ميع مياه األمطار

 (.2111  تل قروي

 

 الصرف الصحي

 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية تل شبكة عامةة للصةر  الصةحي  حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة            

ن القريةة ريةر ممدومةة بمدمةة     أ ةي القريةة بسةبب     نه ال تتو ر تقديرا  لالستهالك اليومي من المياه للفرلأحيث و(. 2113قروي تل  

 لعامة   انة ال يمكن تقدير كمية المياه العالمة النات ة يوميا  ي القرية. ت ويد المياه وبشبكة المياه ا

 

  حيث يت  التملص منها إما مباشرة  يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النض المياه العالمة التي 

وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة           .  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة لون مراعةاة للبيئةة   

 (.  2113أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 النفايات الصلبة

 

نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن   النفايا  الصلبة لمنطقة إللارةيعتبر م لا المدما  المشترك 

المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة إلارة النفايةا  الصةلبة    

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةل نسةبة         15مقةدارها  مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا         

  (.2111)م لا قروي تل  % 85تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                           

ينتفع معظ  سكان قرية تل من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيث يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والمحال  الت ارية  ي أكياس 

القريةة  ليةت  بعةد كلةح جمعهةا مةن قبةل م لةا          أحيةاء علة    متةر مكعةب مو عةة    1حاويةة بسةعة    11بالستيكية ومن ثة  يةت  ت ميهةا  ةي     

ك  عن الت مةع  حيةت    21المدما  بواقع ثالث مرا   ي االسبوع ونقلها بواسطة سيارة النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد 

  (.2111)م لا قروي تل يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب بد نها بطريقة ةحية  
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كتة   وبالتةالي تقةدر كميةة      1.7ل إنتا  الفرل اليومي من النفايا  الصةلبة  ةي قريةة تةل     أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلل معد

أريةةج   -)قسةة  أبحةةاث الميةةاه والبيئةةة  طنةةا سةةنويًا. 731طةةن   أي بمعةةدل  2النفايةةا  الصةةلبة النات ةةة يوميةةا عةةن سةةكان القريةةة بحةةوالي 

2013.) 

 األوضاع البيئية

 

محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لها  والتي يمكن حصرها كتيرها من بلدا  وقرل  تل تعاني قرية

 بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 .اتساع شبكة المياه  ي القرية بالتالي ضعي ضت  المياه  يها 

  وعدم استتاللها  الينابيعتلوث مياه. 

  

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

خل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لا

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

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

استمدام سيارا  النض  لتفريل الحفر من وقت إل  يخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

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

 والصحية الناجمة عن كلح.  

    

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايا  الصلبة بعملية جمع النفايةا  النات ةة    إللارةال تعاني القرية من مشاكل  ي الارة النفايا  الصلبة حيث يقوم الم لا المشترك 

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

 ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 الوضع الجيوسياسي في قرية تل 

 

ة الوطنيةةة بةين السةلط    1665اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام               إلة  بةالرجوع  

% 45لونمةا )  1,278حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته        و ) ( (ب( و )أ) منةاطق  تل إلة  ت  تقسي  أراضي قرية   الفلسطينية و إسرائيل

 يمةا تة  تصةنيي مةا       (إلاريةاً و  تمضةع للسةيطرة الفلسةطينية الكاملةة )أمنيةاً     و هي المنةاطق التةي    (أ)من مساحة القرية الكلية( كمناطق 

وهي المناطق التةي تقةع  يهةا المسةلولية عةن النظةام العةام علة           (ب) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق32لونما ) 4,444حته مسا

لونمةا   3,122تة  تصةنيي مةا مسةاحته     و مةور األمنيةة. كمةا   إلسةرائيل السةلطة الكاملةة علة  األ     عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وتبقة  
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حيةث يمنةع     وهي المناطق التةي تقةع تحةت السةيطرة الكاملةة اإلسةرائيلية أمنيةًا و الاريةاً         ( ) ( كمناطق% من مساحة القرية الكلية23)

سرائيلية. ومن ال دير بالذكر أن جميةع السةكان  ةي قريةة تةل      االستفالة منها اال بتصري  من اإللارة المدنية اإلالبناء الفلسطيني  يها أو 

لةة  بةةلرة إ باإلضةةا ة ةةي القريةةة  معظمهةةا أراض  راعيةةة  ( )  أمةةا المنةةاطق المصةةنفة (ب)و  (أ)يتمركةة ون  ةةي المنةةاطق المصةةنفة 

 (.12 دول رق  )انظر ال سرائيليةإ استيطانية

 

 

 1995: تصنيف األراضي في قرية تل اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                       

 الكلية للقرية % من المساحة المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 45 8,726 مناطق أ

 37 4,444 مناطق ب

 73 3,177 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 13,643 المساحة الكلية

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

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية تل 

 

كةان منهةا إقامةة     ل  األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   ئيلية التي أول  بمئا  الةدونما  لصةا  نالت قرية تل حصتها من المصالرا  اإلسرا

سةلطا  االحةتالل   سةرائيلية وتشةييد الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية. حيةث ةةالر         ة والحواج  والقواعد العسةكرية اإل البلر االستيطاني

لونما من أراضي قرية تل من أجل إقامة البلرة االسةتيطانية   138حته سرائيلي خالل سنوا  احتاللها ل راضي الفلسطينية ما مسااإل

وتهد  هذه البلر إل  إي ال امتدال  ي ال هةة  اإلسرائيلية  جلعال  ارم  الواقعة  ي ال هة التربية للقرية بالقرب من الطريق االلتفا ي  

كمةا وتشةكل هةذه البةلر حة ام أمنةي        أراضةي الفلسةطينيين.  سرائيلية وكلةح للسةيطرة علة  الم يةد مةن        اإلالشرقية لمستوطنة  كيدومي 

يحي  بالمناطق الفلسطينية ويحاةرها ويضيق علة  سةكانها  وكةذلح مصةدرًا مةن مصةالر االعتةداءا  واالنتهاكةا  بحةق المةواطنين           

 الفلسطينيين وأراضيه .

ستيطاني  ي الضفة التربية والتي باتت تعةر   يمةا   موقع ا 232ء قامت إسرائيل ببنا خالل العقدين الماضيين  نهأ ومن ال دير بالذكر

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

هةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر      ميةال من أعليه من قبل المستوطنين. و تتفرع البلر االستيطانية من المستوطنة األم وعل  بعةد عةدة   

  للمستوطنين اليهول لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعةا  الفلسةطينية للحيلولةة    ةاالستيطانية اإلسرائيلية كان بدايته لعوة  شاروني

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

األمةر    م الحكة  وأطلةق العنةان لهةذه البةلر     يةل شةارون  مةا   يحين تةول  أر  2111 وعل  وجه التحديد بعد العام  لهذه البلر االستيطانية

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

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

  يها.

 

لونمةا   حيةث    5رض مسةاحتها  علة  أ  قامتها من قبل قةوا  االحةتالل جنةوب القريةة    ت  إكذلح  قد عانت قرية تل من قاعدة عسكرية 

ا  االحتالل اإلسرائيلي مةن إقامةة هةذه القواعةد العسةكرية  ةي عمةق األراضةي الفلسةطينية إلة  تكثيةي الوجةول العسةكري              تهد  سلط

وتع ي  السيطرة األمنية عل  الفلسطينيين  حيث تشكل مصدرا لالعتداءا  واالنتهاكا  بحق المواطنين. ومن ال دير بالةذكر أن هةذه   

 لمصنفة )ب( حسب اتفاقية أوسلو  والتي من المفترض أن تتبع الاريا للسيطرة الفلسطينية.القاعدة العسكرية تقع ضمن المنطقة ا

 

 سرائيلية في قرية تلاإل الحواجز العسكرية

 

ومةا بعةدها مئةا  الحةواج  العسةكرية علة  أراضةي القةرل          2111سةرائيلي  ةي  تةرة االنتفاضةة الثانيةة عةام       أقامت قوا  االحتالل اإل

طها  وعل  أراضي قرية تةل أقامةت قةوا  االحةتالل العديةد مةن الحةواج   ةي المنطقةة ال نوبيةة والشةرقية للقريةة             الفلسطينية و ي محي



 نابلسمحافظة                                                                                  دراسة التجمعات السكانية                                                              

 

 18 

جميةع الطةرق    إلرةالق   حيث أقامةت هنةاك العديةد مةن السةواتر الترابيةة والمكعبةا  االسةمنتية وكلةح          11بالقرب من الطريق االلتفا ي 

 ا ي.ال راعية الرابطة بين القرية والطريق االلتف

 

رالق الطريق الراب  بين قرية ةرة الم اورة ومحا ظة قلقيليةة حيةث اسةتمر ارالقةه     إكذلح  قد تأثر  قرية تل والقرل الم اورة من 

 لحوالي عشر سنوا   وقد ت   تحه ملخرا  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية.

 

ألخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد اكان لهذه الحواج  أوقد 

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

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

 

 سرائيلية في قرية تلالطرق االلتفافية اإل

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

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

لةة  ال هةةة ال نوبيةةة منهةةا ةةةالر  وإوتقطيةةع أوةةةال األرض الفلسةةطينية وتع يةة  السةةيطرة األمنيةةة عليهةةا. وعلةة  أراضةةي قريةةة تةةل  

  كة  علة   4  حيث يمتد هذا الطريق بطول حةوالي  11سرائيلي رق  الطريق االلتفا ي اإلإسرائيل الم يد من أراضي القرية وكلح لشق 

أراضي القريةة. وقةد عمةل هةذا الطريةق االلتفةا ي علة  عة ل مسةاحة كبيةرة مةن األراضةي ال راعيةة للقريةة  حيةث ي ةد الم ارعةون                  

ل  أراضيه  بسةبب ارةالق الطةرق ال راعيةة الرابطةة مةع الطريةق االلتفةا ي بالمكعبةا  االسةمنتية            ي الوةول إالفلسطينيون ةعوبة 

ةةةعوبة نقةةل المعةةدا  والمحاةةةيل ال راعيةةة  ناهيةةح عةةن اعتةةداءا  المسةةتوطنين القةةاطنين  ةةي       لةة إ باإلضةةا ةوالسةةواتر الترابيةةة   

المسةةتوطنا  الم ةةاورة. كمةةا وةةةالر  قةةوا  االحةةتالل الم يةةد مةةن األراضةةي  ةةي القريةةة لشةةق طريةةق عسةةكري يةةرب  بةةين الطريةةق   

 ا.وموقع عسكري أقامته قوا  االحتالل عل  أراضي القرية جنوب 11االلتفا ي رق  

 

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

 متر عل  جانبي الشارع.  75اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلح الطرق و التي عالة ما تكون 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية تل

 

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

الم اورة لها األثر األكبر عل  السكان الفلسطينيين و ممتلكاته , حيث ساهمت هذه االعتداءا   ي السيطرة عل  الم يد من األراضي 

و كلح من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةالك الشةائكة و رعهةا باألشة ار         الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  

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

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

 

قامة المستوطنا  بةل وأةةبحت هةذه المسةتوطنا      وقراها الم اورة لتايا  إ حيث ل  يكتفي االحتالل بمصالرة األراضي من قرية تل

 تشكل تهديدًا حقيقيا للفلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت البلرة االستيطانية  جلعال  ارم  وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديةداً 

يوميًا للسكان القاطنين  ةي القةرل الفلسةطينية الم ةاورة   منةذ نشةأة هةذه البةلرة واألهةالي يتعرضةون لالعتةداءا  المتكةررة  مةن منةع               

ل  أراضيه  ال راعيةة واالعتةداء علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة            الوةول إ الم ارعين من

 من االنتهاكا  الكثيرة. المنا ل والممتلكا  وريرها

 

 سرائيلية في قرية تلاإل األوامر العسكرية

 

سرائيلي العديد من األوامر العسكرية  ي قرية تل بهد  مصالرة االراضي نذكر منها عل  سبيل المثال أةدر  سلطا  االحتالل اإل

 األمر التالي 

 2114/ ( بتةاريخ الثةاني مةن شةهر شةباط مةن العةام        14/14سرائيلي أمرا عسكريا يحمةل الةرق  )  أةدر  سلطا  االحتالل اإل  

لونةة  مةةن أراضةةي قريةةة تةةل وبةةورين  ألرةةراض أمنيةةة . وتقةةع األرض المصةةالرة علةة  طريةةق   3.6ويقضةةي بمصةةالرة مسةةاحة 
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االلتفا ي. وللم يد مةن التفاةةيل حةول هةذا      11عسكري يرب  بين قاعدة عسكرية تقع بالقرب من القرية جنوبا  وبين شارع رق  

األمر العسكري قراءة الحالة الدراسية عل  الراب  التالي
1
. 

 

 

 تل قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

 (. 13)انظر ال دول  ممسة سنوا  الماضيةالعدة مشاريع خالل بتنفيذ  القريةم لا  قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل القرية مجلس نفذها التي المشاريع: 13جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع سم المشروعإ

 بكدار والم لا القروي 2114 بنية تحتية تركيب شبكة مياه جديدة

 الحك  المحلي وبكدار 2115 بنية تحتية تعبيد طرق  رعية وةيانة الشوارع

 الم لا القروي 2115 بنية تحتية ةيانة المدارس 

 2016  قروي تلم لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام القالمةة          ملسسا  الم تمع المدني  ي القرية   وبالتعاون مع  تليتطلع م لا قروي 

معهةد   والتةي قةام بتنفيةذها    المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السةريع ب  حيث ت  

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

 

 ك . 3نارتها بطول توسيع وتأهيل الشوارع الرئيسية وإالحاجة إل   

 ك . 3.3بطول وت ويدها بمرايا نشاء جدران استنالية وأرةفة للشوارع الحاجة إل  إ -1

 ك  تقريبا. 24نشاء شبكة ةر  ةحي بطول حاجة إل  إال -2

 .وعيالا  عالجية للثروة الحيوانيةالحاجة إل  إنشاء مرك  تسويق  راعي   -3

 راعية تتمثل  ي تو ير معدا  وأعال  وتأهيل بركسا  لمربي الثروة الحيوانية  واستتالل مملفاتها مشاريع  الحاجة إل  -4

 يوي.لصناعة الكمبوست وتوليد التا  الح

 ك . 11ك   وتأهيل طرق  راعية قائمة بطول  11شق طرق  راعية جديدة بطول  الحاجة إل  -5

 راضي ال راعية.لون  من األ 511استصالح  الحاجة إل  -1

نشاء موقي عام لسيارا  النقل العام   بناء مقر لمرك  تل النسوي  مشروع بناء ةالة رياضية مع تو ر الحاجة إل  إ -7

 . ي تل االرض المهيأة لذلح

 . يمدم الت مع الطبية الحاجة إل  بناء مرك  ةحي ملهل وم ه  بكامل االحتياجا  -8

 لية استثمارها.لبة ومملفا  الحيوانا  العضوية ويمشاريع توعوية حول كيفية التعامل مع النفايا  الصالحاجة إل   -6

                                                 
1
 http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=7215  

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=7215
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ة األنشطة الرياضية والفنية والثقا ية الحاجة إل  مشروع إضا ة رر  جديدة  ي جميع مدارس القرية وتمصيصها لممارس -11

 المتنوعة.

 ك  تقريبا. 2نشاء شبكة مياه عامة بطول الحاجة إل  إ -11

 مشروع توسعة الممط  الهيكلي الماص بالقرية.الحاجة إل   -12

النحل سر المحتاجة كالسال  التذائية والحدائق المن لية واألرنام والحاجة إل  مشاريع إنتاجية وإنسانية ةتيرة لدع  األ -13

 وريرها.

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية14نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق  من  لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا

 

 القرية في التطويرية واالحتياجات األولويات: 14جدول 

 لقطاعا الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  11^    * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  ينابيع 5   * يبار جو ية ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  21   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 51  *  حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 6

 سيارة واحدة  *  ل مع النفايا  الصلبةسيارا   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

 بناء مدرسة أساسية للبنين  *  بناء مدارس جديدة 1

 مدارس القريةتأهيل   *  إعالة تأهيل مدارس موجولة 2

 جميع المدارس   * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  251   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء يبار جمع مياه 2

 براكا 21  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 411   * أعال  وتبن للماشية 5
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 ةبالستيكي بيو  11  *  يةإنشاء بيو  بالستيك 1

 بيو  بالستيكية 3  *  إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 7

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  وموال  راعية 6

 ك  طرق  راعية 27  لاخلية  ك  طرق 21 ك  طرق رئيسة  8^     

  2111  تل قرويم لا المصدر:      
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 :لمراجعا
 

 

 لسطين. -رام اهلل. 2117(  التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2116ني )ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطي  

  2111-2113  تلقروي م لا. 

 تحليل وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  (2014( ))أريج القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

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

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

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

  لسطين. -بعد  بيت لح  

 قاعدة بيانا  المدارسنابلامحا ظة  -  بيانا  مديرية التربية والتعلي  (2112)  العالي و ارة التربية والتعلي   

  لسطين.  -. نابلا(2111-2112)

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين -نابلا. (2111-2116)نابلا  

 

 


