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  شكر وعرفان
  

ة    ) أريج(القدس  -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية بالشكر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمي
)AECID (روعلتمويلها هذا المش.  
  

دمات             الس الخ ديات، ومج وزارات، والبل ي ال طينيين ف ؤولين الفلس ى المس ل إل كر الجزي د بالش دم المعه ا يتق آم
المشترآة، واللجان والمجالس القروية، والجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، لما قدموه من مساعدة وتعاون مع  

  . فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذي يهدف     أريج أيضا تخص ب ذا العمل ال الشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إنجاز ه

  . إلى خدمة المجتمع الفلسطيني
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  مقدمة

 
ت جاءت سلسلة الكتيبا القدسهذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة 

بهدف توثيق األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط      القدسهذه نتيجة لدراسة شاملة لجميع التجمعات السكانية في محافظة 
روع          ذ مش الل تنفي ن خ ة، م كان المنطق ي لس توى المعيش ين المس ي تحس اعدة ف ة للمس يم   "التنموي كانية وتقي ات الس ة التجمع دراس

دولي من أجل      )أريج( القدس –ينفذه معهد األبحاث التطبيقية ، الذي"االحتياجات التطويرية اون ال بانية للتع ، والممول من الوآالة اإلس
  .)AECID(التنمية 

  
دف المشروع  رية،   يه ة، والبش وارد الطبيعي رة الم ية، ووف ة واالقتصادية، والسياس ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس إل

ة والمهمشة في محافظة      والبيئية، والقيود الحالية ال اطق الريفي ى   . القدس مفروضة، وتقييم االحتياجات التطويرية لتنمية المن والتي عل
ية      ر األوضاع السياس ن أث ف م ة للتخفي ة الالزم تراتيجيات والخطط التنموي داد االس طة، وإع رامج واألنش ن صياغة الب ها يمك أساس

  .مع الترآيز بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعة واالقتصادية واالجتماعية غير المستقرة في المنطقة،
  

الي        القدس يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة      ي الت ع االلكترون ى الموق ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي : ب
http://vprofile.arij.org/  

.  
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  آفر عقب قريةدليل 
  

  الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
  

المسافة األفقية بين مرآز ( هوائي آم 11.2، وعلى بعد القدسمدينة ل شما، وتقع القدسمحافظة  قرىهي إحدى  ،آفر عقب قرية
، ومن الجنوب رافات وقلنديا ومن الغرب ،البيرة ، ومن الشمالأراضي برقاشرق يحدها من ال ،منها) القدسومرآز مدينة  قريةال

  .)1أنظر الخريطة رقم ( )2012أريج،  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة( الرام وقلنديا ومخيم قلنديا
  

  آفر عقب قريةموقع وحدود : 1خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  
اع    آفر عقب  ةقريتقع  ى ارتف ا حوالي            764عل دل السنوي لألمطار فيه غ المع وق سطح البحر، ويبل را ف دل     541.2مت ا مع م، أم مل

بية حوالي     16درجات الحرارة فيصل إلى  ة النس ة  نظم  وحدة  ( %61درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوب ج  –المعلومات الجغرافي ، أري
2012 .(  

  
روي تم تأسيس مجلس    ر عقب  في   ق نهم من     ،عضوا 13من  المجلس الحالي   يتكون  وم، 1996ام ع  آف م تعيي ة    ت ل السلطة الوطني قب

ات  سيارة لجمع ال  المجلس يمتلك الو. دائم ملكمقر  للمجلسويوجد  ،ينموظف 6يعمل في المجلس آما الفلسطينية،  روي   (نفاي مجلس ق
  ).2012 ،آفر عقب

  
   ، ما يلي)2012قروي آفر عقب، مجلس ( قوم بهايالتي   القروي المجلسومن مسؤوليات 

  
 وتقديم الخدمات االجتماعية الطرق،، شق وتعبيد جمع النفايات. 
 قريةعمل مشاريع ودراسات خاصة بال. 
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 توفير شبكة صرف صحي. 
  

  نبذة تاريخية
  

ان   مذا االسم نسبة إلى شخص يدعى آفير، الذي مر بقافلته سميت قرية آفر عقب به د العثم ر    ين هذه المنطقة في العه د بئ ، ومكث عن
ة   " َبِقَع"قب أتت من ، وآلمة عاجد في المنطقةالماء المتو ر عقب     أي بقي في المنطق ى آف م حرفت إل ب،     (، ث ر عق روي آف مجلس ق

ود .)2012 اريخ  يع ى  ت ع إل اء التجم ليين    .م 1600إنش كانها األص ة س ن القري ن  يقط دين م ى الواف افة إل ن  باإلض رى م اطق أخ  من
  ).1انظر الصورة رقم ( )2012، آفر عقبمجلس قروي ( للضفة الغربية األراضي الفلسطينية

  
  آفر عقب قريةمن  منظر: 1صورة 

  
  

  األماآن الدينية واألثرية
  

ان،    مسجد : هم ،مساجد 10 آفر عقب قريةيوجد في  اروق، مسجد الفرق مسجد  عبد اهللا بن رواحة، مسجد أبو بكر الصديق، مسجد الف
ة مسجد أبو عبدو أبوتميم الداري، مسجد التوبة، مسجد البشير، مسجد النور، مسجد الفردوس،  ل    .و ارميل ا يوجد القلي اآن  من   آم األم

 ).2خريطة رقم الأنظر ( )2012، آفر عقبمجلس قروي ( القديمة بلدةال: اوالمناطق األثرية في القرية، منه
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  آفر عقب قريةالمواقع الرئيسة في : 2خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

  

  السكان
  

ر عقب  لتجمع   2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني في عام  من قبلسكان والمساآن التعداد لم يتم  ه وجد   آف أن عدد  ب ، إال أن
  .بحسب اإلحصاء المرآزي اإلسرائيلي  2010عام في  14,315وصل إلى  آفر عقبسكان 

  
 العائالت

  
ة  نصار ، عائلة حباس، عائلة برآاتعائلة : منها ،عدة عائالتمن  آفر عقب قريةيتألف سكان  و شريف  ، عائل ة  أب ة  ، عائل و ارميل  ،أب

 .)2012، آفر عقبمجلس قروي (الشويكي عائلة و
  

  الهجرة
  

هاجروا القرية منذ بداية انتفاضة قد  شخص 50ي ن حوالأب، )أريج(القدس -تطبيقيةالذي قام به معهد األبحاث ال بين المسح الميداني
  .)2012، آفر عقبمجلس قروي ( 2000األقصى عام 
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  قطاع التعليم
  
ة في     ف يم األساسية والثانوي ة يما يتعلق بمؤسسات التعل ر عقب   قري ام الدراسي     آف ة ، فيوجد في ال  2010/2011في الع مدرستين   قري

ال     ، وأربعة مدارس خاصة، ولكنربية والتعليم العالي الفلسطينيةمن قبل وزارة الت اميتم إدارته ،حكوميتين ة رياض لألطف ال يوجد أي
  ).1رقم  الجدولانظر ( ، آما يوجد مدرستين تشرف عليهما بلدية القدس)2011القدس،  -مديرية التربية والتعليم( في قرية آفر عقب

   

 2011/2012 الدراسي للعام المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب عقب آفر قرية في المدارس توزيع : 1جدول 

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة

 مختلطة حكومية المختلطة األساسيةآفر عقب مدرسة 
 مختلطة حكومية األساسية للبنات العهدمدرسة 
 مختلطة خاصة األساسية األقصىزهور مدرسة 
 ختلطةم  خاصة دار المعرفةمدرسة 
 إناث خاصة جيل المستقبلمدرسة 
 إناث  خاصة العزيزية الثانوية للبناتمدرسة 

  ذآور  بلدية القدس  مدرسة آفر عقب اإلعدادية للبنين
  إناث  بلدية القدس  مدرسة آفر عقب اإلعدادية للبنات 

  .2011 مديرية التربية والتعليم، : المصدر

  
ة   يبلغ عدد الصفوف الدراسية في ة   4,796صفا، وعدد الطالب     177 ر عقب آف قري ا وطالب يم  مديري ( طالب ة والتعل دس،   -ة التربي الق

در. )2011 ة  وتج ى أن الكثاف ا إل ارة هن غ  الصفية اإلش ب تبل ر عق دارس آف ي م ي  27ف ة ف ا وطالب ل صفطالب ة ( آ ة التربي مديري
  .)2011والتعليم، 

  

  قطاع الصحة
  

ي  وفر ف ةتت ب قري ر عق ق بعض ال آف دصالمراف ث يوج ز صحية 3 حية، حي ز  ( مراآ ز عصام، مرآ ان الصحي، مرآ ز البي مرآ
ة   وفي .صيدليات خاصة 10أسنان خاصة،  عيادات طبيب 10، توليد ى، ومستشف)الراجحي حال عدم توفر الخدمات الصحية المطلوب

فيات     4حوالي  مستشفيات رام اهللا والبيرة، والذين يبعدون عن التجمع إلى فإن المرضى يتوجهون قريةفي ال ى مستش آم، أو التوجه إل
  .)2012، مجلس قروي آفر عقب( آم 11القدس والذين يبعدون عن التجمع حوالي 

  

  األنشطة االقتصادية
  

ا قطاع   عل آفر عقب قريةيعتمد االقتصاد في  ذا القطاع     سوق العمل اإلسرائيلي   ى عدة قطاعات، أهمه من  % 50، حيث يستوعب ه
 ).1انظر الشكل رقم ( )2012، روي آفر عقبمجلس ق(القوى العاملة 

  
ام     ج في ع ة          2012وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي أجراه معهد أري دي العامل ع األي أن توزي ة، ب ق الدراسة الحالي بهدف تحقي

  :، ما يليآفر عقب قريةحسب النشاط االقتصادي في 
 

  من األيدي العاملة%  50سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 25قطاع الموظفين، ويشكل. 
  من األيدي العاملة% 15قطاع التجارة، ويشكل. 

 ،من األيدي العاملة%  5ويشكل  قطاع الخدمات. 
  من األيدي العاملة% 4قطاع الصناعة، ويشكل. 

  من األيدي العاملة% 1قطاع الزراعة، ويشكل. 
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  آفر عقب قريةقتصادي في توزيع القوى العاملة حسب النشاط اال: 1شكل 

  
  2012، مجلس قروي آفر عقب: المصدر

  
ة فيوجد في التجمع        ة  100-50أما من حيث المنشآت والمؤسسات االقتصادية والتجاري ز،   20 ،بقال ة،  20مخب ع    20 ملحم محل لبي

  .حجر ومنشاري، )لخا ..والنجارة، آالحدادة،(اعات المهنية محل للصن 30لتقديم الخدمات المختلفة،  محل 40 ،الخضار والفواآه
  

د  ي وق ة ف بة البطال ةوصلت نس ر عقب قري ام  آف ي ع ى  2012ف ب، ( %10إل ر عق روي آف ات . )2012مجلس ق ين أن الفئ د تب وق
  :نتيجة اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي قريةاالجتماعية األآثر تضررا في ال

 
 إلسرائيليسوق العمل ا. 
 قطاع التجارة. 
   الصناعةقطاع 

  

  قطاع الزراعة
  

ة للزراعة و    1,247دونما، منها  6,665حوالي  آفر عقب قريةتبلغ مساحة  ا أراض سكنية   1,398دونم هي أراض قابل انظر  ( دونم
  ).3، وخريطة رقم 2الجدول رقم 

  

 )بالدونم المساحة( 2010 لعام عقب آفر قرية في األراضي استعماالت: 2 جدول
مساحة 

المستوطنات 
والقواعد 
 العسكرية
ومنطقة 
  الجدار

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
  والتجارية

األراضي 
  المفتوحة

الغابات 
 الحرجية

برك 
  مائية

  مساحة األراضي الزراعية
)1,247( 

مساحة 
األراضي 
 السكنية

المساحة 
زراعات  الكلية

  موسمية
  المراعي

ت بيو
 بالستيكية

زراعات 
  دائمة

2,207 194 1,619 0 0 517 258 0 472 1,398 6,665 

 2012، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية :المصدر   
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  آفر عقب قريةاستعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في : 3خريطة 

  
  2012أريج،  –وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر

 

ة المكشوفة في     ع ومزرالاألنواع المختلفة من  من حيثأما  ة والمروي ة ات البعلي ر عقب   قري زرع فقط  ، آف ل     في ة مث خضروات ثمري
والي    د ح ث يوج دورة، حي ة، و   1البن ة البعلي ن الزراع م م ة   1دون ة المروي ن الزراع م م طينية ( دون ة الفلس دس، -وزارة الزراع  الق

2010.(  
  

ر عقب  وتشتهر   .آفر عقب قريةشجار المثمرة ومساحاتها في ، يبين أنواع األ3الجدول رقم  ون بزراعة ال  آف حيث يوجد حوالي     زيت
  .زيتوندونم مزروعة بأشجار ال 440

  

 )المساحة بالدونم( آفر عقبمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 3جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  440  الزيتون
  0  0  الحمضيات 
  0  6 اللوزيات

  0  0 التفاحيات  
  0  5 الجوزيات
  0  13  فواآه أخرى
  0  464  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
   

م  2تبلغ  البقوليات الجافة، فان مساحة آفر عقبأما بالنسبة للمحاصيل الحقلية والعلفية في قرية  ا  دون أنظر الجدول   ( الحمص ، وأهمه
  ).4رقم 
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 )المساحة بالدونم(آفر عقب مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 4جدول 

  مروي  بعلي  األشجار المثمرة

  0  0  الحبوب
  0  0  أبصال ودرنات وجذور

  0  2 بقوليات جافة
  0  0 محاصيل زيتية
  0  2 محاصيل علفية
  0 0  محاصيل منبهة

  0  0  حاصيل أخرىم
  0  4  المجموع

  .2010القدس،  - وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

المسح  ، إلى أن)نظم المعلومات الجغرافية(في المساحات الزراعية بين أرقام مديرية الزراعة وأرقام أريج  الختالفا ويرجع
على تعريف المساحات الزراعية  استند) 2010(لسطيني الجهاز المرآزي لإلحصاء الفالميداني الذي تم من قبل وزارة الزراعة و

وحساب  تجزئة رفض، حيث تم اعتبار الحيازات الزراعية الفعلية وليست الموسمية، والحيازات الزراعية حجم محددا
 أريج مسح أما .الينابيع بعض المناطق الحضرية والمناطق الزراعية التي توجد فيها السائدة في صغيرة الحجم الزراعية األراضي

 وهذا األراضي الفلسطينية المحتلة في جميع أنحاء )المنزلية الزراعات(ومجزأة  ملكيات صغيرة عالية من وجود نسبةآتشف فا
  .يوضح الفرق في أرقام المساحات الزراعية األآبر حسب أريج

  
ة    وتبين من المسح الميداني ج ( القدس  –الذي قام به معهد األبحاث التطبيقي ة  سكان  من % 1 أن، )أري ر عقب   قري ة    آف يقومون بتربي

ر  ( فال يوجد أية طرق زراعية، قريةأما من حيث الطرق الزراعية في ال ).2012، مجلس قروي آفر عقب( الماشية روي آف  مجلس ق
  ). 2012، عقب

  

  قطاع المؤسسات والخدمات 
   

ل من     مؤسسات حكومية، أية آفر عقب قريةيوجد في ال  ات  السسات  مؤال ولكن يوجد القلي ة وجمعي ي  محلي دم خدماتها   الت لمختلف   تق
  :، منها)2012، آفر عقبمجلس قروي (غيرها و رياضيةة وثقافي عدة مجاالت فئات المجتمع، في

 

  ي  من قب ،م1996تأسس عام  :آفر عقبمجلس قروي م المحل ام بقضايا ال   ، بهدف ل وزارة الحك ة االهتم ة    قري ديم آاف وتق
 .الخدمات إلى سكانها

 

  نية التحتية والمصادر الطبيعية الب
  

  الكهرباء واالتصاالت
  

اء   1967شبكة آهرباء عامة منذ عام  آفر عقب قريةيوجد في  اء في      محافظة القدس  م، وتعتبر شرآة آهرب رئيس للكهرب المصدر ال
   %.100وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهرباء إلى . قريةال
  

ي    بكة هاتش قريةآما ويتوفر في ال ة  ف، تعمل من خالل مقسم آل ا  للقري اتف      % 60، وتقريب  من الوحدات السكنية موصولة بشبكة اله
  ).2012، مجلس قروي آفر عقب(
  

  النقل والمواصالت
  
واطنين     باص 50تاآسي، باإلضافة إلى  1000تقريبا  آفر عقب قريةيوجد في   ة الم وم بخدم ر عقب    (تق روي آف  ).2012، مجلس ق

ة الة لشبكة الطرق في أما بالنسب ة    فيوجد  ،قري م من الطرق الرئيس     3في القري م من الطرق     22ة وآ ة  آ ر   مجلس  (الفرعي روي آف ق
  .)5انظر الجدول رقم ( )2012، عقب
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 عقب آفر قرية في الطرق حالة: 5 جدول

  )آم(طول الطرق 
  حالة الطرق الداخلية

  رئيسة  فرعية

  .ومعبدة ةطرق جيد .1  3  4
  طرق معبدة وبحالة سيئة .2  -  8
  .طرق غير معبدة .3  -  10

  .2012، قروي آفر عقبمجلس : المصدر

  المياه
  

ة   1بتزويد سكان  )لمنطقتي رام اهللا والبيرة(مصلحة مياه محافظة القدس تقوم  ر عقب  قري ة       آف اه العام ر شبكة المي اه عب م   بالمي ذي ت ال
ب،  ( %100السكنية الموصولة بشبكة المياه العامة إلى ، وتصل نسبة الوحدات 1967عام  إنشائها د . )2012مجلس قروي آفر عق  لق

ة   زودة لقري اه الم ة المي دس  بلغت آمي ة الق اه محافظ ق مصلحة مي ن طري ب ع ر عق ام  آف ب 324,794، 2010ع ر مكع نة/ مت  الس
ى أن     ).2011، مصلحة مياه محافظة القدس( تهلكة  وهنا تجدر اإلشارة إل ة المس ر عقب بلغت          الكمي ة آف واطنين في قري ل الم من قب

ر مكعب   238,700حوالي   د    السنة /  مت ك بسبب الفاق ى       في ، وذل د إل اه، حيث تصل نسبة الفاق د    %26.5المي د عن ل الفاق ذه تمث ، وه
  . )2011، مصلحة مياه محافظة القدس(المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع وعند المنزل 

  
تعلق بسعر المياه فإن مصلحة المياه تتبنى تسعيرة تصاعدية تتناسب مع جميع الفئات االجتماعية للمستهلكين حيث يزداد أما فيما ي

  .سعر المياه حسب فئة االستهالك 6يوضح الجدول . سعر المياه بازدياد آمية استهالك المياه
  

 )واحد شهر فاتورة دورة( 1/1/2012 تاريخ من المعتمدة القدس محافظة مياه بمصلحة الخاصة المياه تعرفة: 6جدول 

  فئة االستهالك
 )³م (

  منزلي
)³م / شيكل (  

  صناعي
)³م / شيكل (  

  سياحي
)³م / شيكل (  

  تجاري
)³م / شيكل (  

  مؤسسات عامة
)³م / شيكل (  

5 - 0 4.5 5.6 5.6 5.6 5.4 

10 - 5.1 4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 

20 - 10.1 5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 

30 - 20.1 6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 

 +30.1 9 9.9 10.8 9 9 
2012مصلحة مياه محافظة القدس، : المصدر

 

  الصرف الصحي
  

ام     ب،     ( 2003يتوفر في قرية آفر عقب شبكة عامة للصرف الصحي تم إنشاؤها في الع ر عق روي آف غ ، )2012مجلس ق نسبة   وتبل
ي للوحدات السكانية، أ     % 90 حوالي بشبكة الصرف الصحي     الوحدات السكنية الموصولة  دد الكل اقي الوحدات السكنية    م من الع ا ب

  ). 2012مجلس قروي آفر عقب، ( فتستخدم الحفر االمتصاصية آوسيلة للتخلص من المياه العادمة%) 10(
  

ا، والتي     523العادمة الناتجة يوميًا بحوالي  ، تقدر آمية المياه في القريةواستنادًا إلى تقديرات االستهالك اليومي من المياه  را مكعب مت
ي        . 2متر مكعب سنويًا 190,970تعادل  ة الت اه العادم و من الجدير بالذآر أن المياه العادمة المتدفقة في شبكة الصرف الصحي والمي

ا في ا     تخلص منه تم ال اطق  يتم جمعها بواسطة الحفر االمتصاصية  وتفريغها بواسطة صهاريج النضح، ي ة    لمن المفتوحة أو في األودي
ع         . دون أي  مراعاة للبيئة المجاورة د مواق د المصدر، أو عن ة الناتجة سواء عن اه العادم وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ال يتم معالجة المي

  ).2012أريج،  -قسم أبحاث المياه والبيئة (التخلص منها، مما يشكل خطرًا على البيئة والصحة العامة 

                                                 
ن لبلدية القدس، البيانات المتوفرة تشمل فقط السكان الذين يقطنون قرية آفر عقب من الجانب الفلسطيني، أما الجزء اآلخر من سكان قرية آفر عقب التابعي 1

 .هم بالمياه من خالل شرآة جيحون اإلسرائيليةفيتم تزويد
 .آمية المياه العادمة الناتجة فقط عن السكان الذين يقطنون قرية آفر عقب من الجانب الفلسطيني 2
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  ات الصلبةالنفاي
                                                                                                                                                                                    

ة في                واطنين والمنشآت التجاري ات الصلبة الناتجة عن الم ة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفاي ر عقب الجه روي آف  يعتبر مجلس ق
ة    . القرية والتي تتمثل حاليًا بجمع النفايات والتخلص منها المنطقة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية من أما المنطقة األخرى من القري

  .   فيه لبلدية القدس، فتعتبر بلدية القدس هي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة النفايات الصلبةوالتابعة 
  

من خدمة إدارة النفايات الصلبة، حيث يتم جمع النفايات الناتجة عن المنازل والمؤسسات والمحالت آفر عقب ينتفع معظم سكان قرية 
ل المجلس     التجارية والساحات العامة في أآياس بالستيكية  ا من قب ومن ثم نقلها إلى حاويات موزعة في أحياء القرية، حيث يتم جمعه

د     مرة القروي بواقع  ذي يبع ة ال تخلص من         25أسبوعيا، ونقلها بواسطة سيارة النفايات إلى مكب العيزري تم ال ة، حيت ي م من القري آ
  . )2012مجلس قروي آفر عقب، (النفايات في هذا المكان عن طريق دفنها وأحيانا حرقها 

  
ة بحوالي    ادل     30أما فيما يتعلق بكمية النفايات الناتجة، تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميًا عن سكان القري ا يع  10,950طن، م

       ). 2012مجلس قروي آفر عقب، (طن سنويًا 
                                                                                                                                                                                    

  األوضاع البيئية
  

ا      تعاني قرية آفر عقب آغيرها من قرى المحافظة من عدة مشاآ ا، والتي يمكن حصرها بم ل بيئية البد من معالجتها وإيجاد حلول له
  : يلي

  
  أزمة المياه

  
  ك          مصلحة مياه محافظة القدس  انقطاع المياه من قبل ود ذل ة، ويع ة في فصل الصيف عن القري رات طويل باب،   لفت دة أس لع

  :منها
ا  .1 ام   الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية، مما يشكل عائق اه محافظة القدس     أم ضخ   في تنظيم  مصلحة مي

ين التجمعات السكانية    ك ألن           . المياه وتوزيعها ب ة بشكل دوري، وذل اطق المختلف ى المن اه إل ع المي وم بتوزي ذا فهي تق ل
  .آميات المياه المتاحة ال تكفي لسد احتياجات السكان

 . قدمهاارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه، وذلك بسبب تلف الشبكة و .2
  

 
  إدارة المياه العادمة

 
  من % 10(استخدام الحفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة في األحياء غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي

، وقيام بعض المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء، بسبب عدم )الوحدات السكنية
لتكاليف العالية لخدمة سيارات النضح، االمر الذي يتسبب بمكاره صحية وانتشار األوبئة واألمراض تمكنهم من تغطية ا

آما أن استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفية، حيث أن هذه الحفر تبنى دون تبطين، وذلك حتى يسهل . داخل القرية
آما أن . تخدام سيارات النضح لتفريغ الحفر من وقت إلى آخرنفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض، وبالتالي تجنب اس

المياه العادمة التي يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة سيارة النضح، ومن ثم يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة 
 . دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن ذلك

  
  إدارة النفايات الصلبة

 
 من تراآم النفايات وعدم جمعها من قبل البلدية، حيث يتم جمع القمامة مرة آل  القدس تابعة لبلديةالحياء عاني سكان األي

سكان علما أن ال). 2صورة (ء مما يشكل خطرا على الصحة العامة وانتشار الروائح الكريهة في معظم األحيا أسبوع فقط
، إال أن البلدية تتعمد إهمال هذه األحياء في آفر فة الضرائب المفروضة عليهميحملون هويات إسرائيلية ويلتزمون بدفع آا

  .عقب
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  تراآم النفايات في قرية آفر عقب: 2صورة 

  

  عدم وجود مكب نفايات صحي ومرآزي لخدمة القرية والتجمعات المجاورة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى العراقيل التي
ام الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والتي تتعلق بإصدار تراخيص إلقامة مثل تضعها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أم

. ، والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة)ج(هذه المكبات، حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق 
لي فإن عدم توفر مكب نفايات صحي وبالتا. باإلضافة إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من الدول المانحة

يشكل خطرا على الصحة ومصدرا لتلويث أحواض المياه الجوفية والتربة من خالل العصارة الناتجة عن النفايات، فضال 
 .عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

  الوضع الجيو سياسي في قرية آفر عقب
  

وذ     6,665ر عقب والبالغ مساحتها تخضع جميع أراضي قرية آف ة نف دونما لسيطرة بلدية القدس اإلسرائيلية بحكم موقعها داخل منطق
ة والقدس الشرقية     1967بلدية القدس التي تم رسمها بشكل غير قانوني وأحادي الجانب في العام  عقب احتالل إسرائيل للضفة الغربي

  . وقطاع غزة وأراض عربية أخرى
  

ام     وبحسب اتفاقية أ ول من الع ة الفلسطينية      1995وسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيل ين السلطة الوطني ب
، لم تخضع قرية آفر عقب ألي من   5)ج( و  4)ب(و   3)ا(وإسرائيل والتي تم على أثرها تصنيف أراضي الضفة الغربية إلى مناطق 

  .  على ما آانت عليه قبل توقيع االتفاقية، تخضع لمنطقة نفوذ بلدية القدس اإلسرائيلية ، بل بقيت)ا، ب، ج(التصنيفات السابقة 
  

  الممارسات اإلسرائيلية في قرية آفر عقب 
  

نالت قرية آفر عقب حصتها من المصادرات اإلسرائيلية التي أودت بآالف الدونمات لصالح األهداف اإلسرائيلية المختلفة، آان أولها 
توط  اء المس تيطانية           بن ؤر االس ة الب رائيلية وإقام كرية اإلس د العس ى القواع افة إل ذا باإلض ة ه ي القري ى أراض رائيلية عل نات اإلس

  .آفر عقب فيما يلي تفصيل المصادرات اإلسرائيلية ألراضي قرية. اإلسرائيلية
  

ا مساحته    ا من أر   2,037صادرت إسرائيل خالل سنوات احتاللها لألراضي الفلسطينية م ر عقب     دونم ة آف من  % 30.6(اضي قري
ر يعقوف  (من أجل إقامة مستوطنة آوخاف يعقوف   ) المساحة الكلية للقرية ة ال      . اإلسرائيلية ) عبي وم قراب ذه المستوطنة الي ويقطن ه

  ).7جدول رقم (مستوطن إسرائيلي  6,000
  

 عقب آفر ةقري أراضي على المقامة اإلسرائيلية المستوطنات: 7 جدول

عدد المستوطنين القاطنين 
 في المستوطنة

المساحة المصادرة من أراضي 
  قرية آفر عقب

 اسم المستوطنة التأسيسسنة 

5,811 2,037 1984 
عبير (آوخاف يعقوف 
  )يعقوف

 المجموع 2037 5,811
  2012أريج  - نظم المعلومات الجغرافية قاعدة بيانات وحدة : المصدر

  
وإلحاقها ) مقطورة(آرفانًا  50إلى  40، قامت مجموعة من المستوطنين اإلسرائيليين بنصب ما بين 2009العام وفي شهر تموز من 

  . آوخاف يعقوف القائمة على أراضي قرية آفر عقب"بالجانب الغربي من مستوطنة 
  

ئيلية عن مخطط استيطاني جديد آشفت وزارة البناء واإلسكان اإلسرا 2007العشرين من شهر شباط من العام و وأيضا في الثامن
ويشمل . شمال مدينة القدس، بالقرب من مطار قلنديا ومن الجهة الجنوبية من قرية آفر عقب، داخل حدود بلدية القدس اإلسرائيلية

البناء  وتخطط وزارة. ألف وحدة استيطانية الستيعاب المزيد من المستوطنين اإلسرائيليين في المدينة 11المخطط االستيطاني بناء 
واإلسكان اإلسرائيلية إلى إيصال الحي االستيطاني الجديد بمستوطنة آوخاف يعقوف القائمة على أراضي قرية آفر عقب من جهة 

نفق تحت األرض يأتي على حساب أراضي قرية آفر عقب، من جنوبها وحتى  وبمستوطنة عطروت الصناعية من جهة أخرى عبر
  . يشمالها الشرق
    

ة آفر عقب االستيالء على أراضيها بالقوة من قبل المستوطنين اإلسرائيليين لغرض إقامة  البؤرتين االستيطانيتين آذلك شهدت قري
خالل العقدين الماضيين، قامت إسرائيل ببناء  انه والجدير بالذآر. على أراضيها" آوخاف يعقوف غرب"و "آوخاف يعقوب جنوب"

                                                 
 إدارياو هي المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنياو :أمناطق  3
 تبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على االمور األمنيةو الفلسطينية الوطنية ن النظام العام على عاتق السلطةوهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية ع: ب مناطق 4
اال  االشكال  من  شكل  بأي منها االستفادة أو فيها الفلسطيني البناء يمنع حيث. إدارياو أمنيا ،الكاملةاالسرائيلية لسيطرة ل تخضعوهي المناطق التي : مناطق ج 5

 األراضي  تشمل  "ج"مناطق  في الواقعة األراضي معظم أن بالذآر الجديرو ).االدارة المدنية اإلسرائيلية(المختصة  االسرائيلية السلطات عن ادرص بتصريح
 للعائالت الفلسطينية رئيسي دخل تشكل مصدر التيو الطبيعية المياه بمصادر الغنيةو الخصبة المفتوحة والمناطق الزراعية
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نوى لمستوطنات جديدة عادة ي باتت تعرف فيما بعد بالبؤر االستيطانية وهي عبارة عن موقع استيطاني في الضفة الغربية والت 232
وتتفرع البؤر االستيطانية من المستوطنة األم . ما تبدأ بإقامة آرفانات متنقلة على الموقع الذي يتم االستيالء عليه من قبل المستوطنين

للمستوطنين اليهود " شارونية" ؤر االستيطانية اإلسرائيلية آان بدايته دعوةوالجدير بالذآر أن وباء الب. وعلى بعد عدة أميال منها
. لالستيالء على مواقع التالل والمرتفعات الفلسطينية للحيلولة دون تسليمها للفلسطينيين الحقا في إطار تسوية مستقبلية بين الجانبين

ي غطاء قانوني بالظاهر، فقد قامت بالرغم من ذلك بتوفير غطاء ورغم أن الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أ
حين تولى أرييل شارون زمام الحكم وأطلق العنان  2001امني لها ولوجستي لوجودها واستمرارها، وعلى وجه التحديد بعد العام 

آما دأب الجيش اإلسرائيلي أيضا على . لهذه البؤر، األمر الذي أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد تلك البؤر في المناطق الفلسطينية
مساعدة هؤالء المستوطنين اإلسرائيليين في االنتقال واالستقرار في تلك المواقع بل وتامين الحماية لهم ومدهم بالبنية التحتية 

   .األساسية لضمان بقائهم فيها
  

القرية خسارة المزيد من أراضيها خالل سنوات بل شهدت  ولم تتوقف المصادرات اإلسرائيلية ألراضي قرية آفر عقب عند هذا الحد
دونما لحماية المستوطنة  42االحتالل اإلسرائيلي وتمثلت في إقامة قاعدة عسكرية إسرائيلية على أراضي القرية على مساحة قدرها 

  .  اإلسرائيلية المقامة على أراضي القرية وتلك المجاورة لها
    

  ري اإلسرائيليقرية آفر عقب ومخطط جدار العزل العنص
  

ما ورد بالتعديل األخير  فبحسب. آان لخطة العزل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء الجدار اثر سلبي ومدمر على قرية آفر عقب
ين من شهر نيسان من             دفاع اإلسرائيلية في الثالث وزارة ال ة ل لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة االلكتروني

ر         4، تبين أن الجدار يمتد  بطول 2007 العام ة آف تبعاد معظم أراضي قري ى عزل واس آم على أراضي قرية عقب وسوف يعمل عل
ة الشرقية من الجدار         ) من مجموع أراضي القرية% 92(عقب  وذ   (خارج حدود بلدية القدس اإلسرائيلية، لتصبح في الجه ضمن نف

ة القدس           فصلها عنو )مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وذ بلدي ة نف ا داخل منطق رغم من وجودهم ى ال باقي أجزاء مدينة القدس، عل
ى      وبالتالي تجريد الفلسطينيين حملة الهوية المقدسي د عل ع جدي ق واق ة وخل ة القاطنين في القرية من حقهم في اإلقامة داخل حدود المدين

ة إسرائيل إ    أهالي القرية يصعب تغييره،  د         في إشارة واضحة من حكوم ديموغرافي لصالح تهوي وازن ال ألة الت ى مس ى السيطرة عل ل
  . مدينة القدس من خالل تفريغ القدس بحدودها الواسعة من الوجود الفلسطيني تأآيدا لعملية أسرلتها

  

  زل الفلسطينية في قرية آفر عقبسياسة هدم المنا
  

ام استخدامات     ل أم ى تخصيص          قامت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة بوضع العراقي األراضي في القدس الشرقية، حيث عمدت إل
ع                 اطق خضراء، ُيمن م تصنيفها آمن ابهة ت اء المستوطنات اإلسرائيلية ومساحات أخرى مش ة لبن مساحات واسعة من أراضي المدين

ًا، وهو       ة تمام ي الفلسطيني الطبيعي معدوم دى      الفلسطينيون من البناء عليها، من أجل جعل إمكانية التوسع العمران اة ل ق المعان ا خل م
ام   1967الفلسطينيين منذ احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية في العام  ا  . وعكس نفسه سلبًا على الحياة في مدينة القدس بشكل ع آم

اء الفلسطينية في القدس الشرقية       ة     و تتعمد السلطات اإلسرائيلية إلى عدم تنظيم األراضي واألحي دات ال نهاي وانين وتعقي ا  فرض ق له
لى لتراخيص البناء في المدينة إلعاقة إمكانية البناء هذا باإلضافة إلى التكاليف الباهظة التي يتكبدها الفلسطينيين المتقدمين للحصول ع

التراخيص، األمر الذي يدفع بالفلسطينيين في معظم األحيان لبناء المساآن دون الحصول على تراخيص وذلك لمواآبة النمو السكاني  
  . ا بعد ذلك تحت طائلة التهديد المستمر بالهدمليصبحو

  
 تطور وتوسع التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية،الجدير بالذآر أن بناء المستوطنات اإلسرائيلية في القدس الشرقية حال دون و

  . ي الفلسطيني في المدينةالتجمعات الفلسطينية وتصادر األراضي المخصصة للبناء العمران التواصل الجغرافي بين تقطع لكونها
  

ى     30لهدم  ، آشف النقاب عن مخطط إسرائيلي2010في السادس عشر من شهر أب من العام  ة أول منزال في قرية آفر عقب آمرحل
ة     ى أراضي القري ة عل ا     و في إطار هدم منازل أخرى في القرية تمهيدا لتوسيع المستوطنة اإلسرائيلية القائم ا وربطه ك المجاورة له تل

ديم االعتراضات               و .عضها البعضبب د أمهلت أسبوع واحد فقط من اجل تق دم ق ي تلقت إخطارات باله آانت العائالت الفلسطينية الت
  .القانونية
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  'األولوية الوطنية'اإلسرائيلية ذات  المستوطنات 
  

ام      انون أول من الع ى خريطة       2009في الثاني عشر من شهر آ وزراء اإلسرائيلي عل ل      ، صادق مجلس ال ا من قب م طرحه دة ت جدي
رات         افية لعش ادات إض نح اعتم رر م رائيل وتق ي إس ة ف ة الوطني اطق ذات األولوي اهو للمن امين نتني رائيلي بني وزراء اإلس يس ال رئ

ذا المخطط حوالي     و .المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة ة له ا     2تبلغ الميزانية اإلجمالي ار شيكل، منه  110ملي
ة   د شملت الخريطة    و .مليون شيكل للمستوطنين القاطنين في المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتل مستوطنة   90ق

  . بشكل غير قانوني على أراضي قرية آفر عقبو إسرائيلية في الضفة الغربية، منها مستوطنة آوخاف يعقوف اإلسرائيلية القائمة
  

تيطاني في المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية          ففي الوقت الذي تسعى فيه  اء االس ز البن الحكومة اإلسرائيلية إلى تعزي
ا        ة وتحقيق ة الالزم وفير احتياجات المنطق المحتلة وخصوصا تلك في القدس الشرقية وتحويلها إلى منطقة جذب استثماري من خالل ت

ود للعيش   ة        العمل  و لجذب المزيد من المهاجرين اليه ر فلسطيني المنطق دا في تهجي ألوا جه ا ال ت ا، فإنه ة   و فيه ات التنمي  تتجاهل معيق
  . البناء التي تفرضها على الفلسطينيين في األراضي المحتلة وباألخص التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقيةو التطويرو
  

  آفر عقب قريةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
  

  المنفذةالمشاريع 
  
  ).8انظر الجدول رقم (خالل الخمسة سنوات الماضية  مشاريع عدةبتنفيذ  مجلس قروي آفر عقبام ق
  

 الماضية سنوات خمسة خالل عقب آفر قروي مجلس نفذها التي المشاريع: 8جدول 

  الجهة الممولة  السنة  النوع  المشروع سما

 وزارة المالية ومجلس قروي آفر عقب  2007  بنية تحتية  تأهيل طرق داخلية
  مجلس قروي آفر عقب  2008  خدماتي  إنشاء عبارات مياه
  مجلس قروي آفر عقب  2011  بنية تحتية  تأهيل طرق داخلية

  مجلس قروي آفر عقب  2009  خدماتي  بناء المجلس
 2012، مجلس قروي آفر عقب :المصدر

  

  المشاريع المقترحة 
  
دني في ال     فر عقبآ  مجلس قرويتطلع ي ة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع الم ذ عدة مشاريع خالل األعوام        ه، وسكان  قري ى تنفي إل

ة القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم السريع بالمشارآة التي تم عقدها في ال  ذها  والتي   قري ام بتنفي  ق
  :وفيما يلي هذه المشاريع مرتبة حسب األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة ).أريج(القدس  -معهد األبحاث التطبيقية

  
 .  آم 2تكملة شبكة الصرف الصحي بحوالي الحاجة إلى  .1
 .آم 4توسيع شبكة المياه الحالية بحوالي الحاجة إلى  .2
 .حاوية 800توفير سيارة لجمع النفايات والحاجة إلى  .3
  .الطرق الزراعية آم من2شق و تعبيد الطرق الداخليةالحاجة إلى  .4
  .متر مكعب 12,000بناء خزان مياه سعة الحاجة إلى  .5
  .بناء مدرستين للمرحلة االبتدائية والثانويةالحاجة إلى  .6
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  قريةاألولويات واالحتياجات التطويرية لل
   

ة لل  ، األ9ويبين الجدول رقم . من نقص آبير في البنية التحتية والخدماتية قريةتعاني ال ة ولويات واالحتياجات التطويري ة    قري من وجه
  .قرويالمجلس نظر ال

  

 عقب آفر قرية في التطويرية واالحتياجات األولويات:  9جدول 

 القطاع  الرقم
بحاجة 
  ماسة

  بحاجة
ليست 
  أولوية

 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية
 آم 15 ^   *  شق، أو تعبيد طرق 1

  آم 4  *  ترميم شبكة المياه الموجودة/ الحإص 2
 آم 4  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطق جديدة 3
 آم 4  *   ترآيب شبكة مياه جديدة  4
   *    إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  متر مكعب 12,000  *  بناء خزان مياه 6

 آم 2  *   ترآيب شبكة صرف صحي 7
   *   ب شبكة آهرباء جديدةترآي 8
 حاوية 800   *  حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

 سيارتين      *  لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

  *    مكب صحي للنفايات الصلبة  11

 االحتياجات الصحية
  *   عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1

  *    عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2

   *    الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية
  جميع المراحل   *  بناء مدارس جديدة 1

  *   إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

  *    تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية
   *    استصالح أراض زراعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

  *    برآسات مواشي/ حظائر بناء 3

  *   خدمات بيطرية  4

  *    أعالف وتبن للماشية 5

  *    إنشاء بيوت بالستيكية 6

  *     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

  *    فلحهبذور  8

  *    نباتات ومواد زراعية 9
  .آم طرق زراعية 5داخلية، و آم طرق 10^  

  .2012، قروي آفر عقبمجلس : المصدر       
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