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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 

 يانا .  ريق البحث خالل عملية جمع الب

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

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ي المحا ظةة  وإعةداا المطة      قلقيلية هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي محا ظة

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

 إلةة  اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةااية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارا الطبيعيةةة  والبشةةرية  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    قلقيليةة  والبيئية  والقيوا الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريفيةة والمهمشةة  ةي محا ظةة    

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

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصااية واالج

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          قلقيليةة  يمكن االطالع عل  جميع أالة الت معا  السةكانية  ةي محا ظةة   

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 قدومقرية كفر دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  13.32وعل  بعد   لقيليةقمدينة  شمال شرق   وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   كفر قدومقرية 

  ومن محا ظة طولكرم() كور  ح ة ومن الترب  أماتين  ومن ال نوب جيتالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  مرك  القرية

)أنظر  (2113أريج   - ة)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا يمحا ظة نابلا( )قوةين واير شر   ( محا ظة طولكرم)بيت ليد الشمال 

 .)1المريطة رق  

 

 قدومقرية كفر  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

معةدل ارجةا    مل   أما  081سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي   وق مترا 333عل  ارتفاع  قدومقرية كفر تقع 

 (. 2113أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %22ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  18الحرارة  يصل إل  

 

لقةد تةة  اعتمةةاا تصةةنيي حةةدوا المنةةاطق السةةكانية  ةةي هةذا الةةدليل علةة  التقسةةي  اإلااري للت معةةا  الفلسةةطينية بحسةةب السةةلطة الوطنيةةة    

قد ت  تطوير هذا التقسي  اإلااري للت معا  الفلسطينية من قبل كل من؛ و ارة التمطي   و ارة الحكة  المحلةي  ال هةا     الفلسطينية . و

 المرك ي لإلحصاء الفلسطيني ول نة االنتمابا  المرك ية بطريقة تنس   مع الواقع الفلسطيني.
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  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة الوطنيةة       اءعضة أ 2لي مةن  يتكةون الم لةا الحةا   وم   1334عةام   قةدوم كفةر    ةي  قةروي م لا ت  تأسيا 

  كمةا ال  المةدما  المشةترا األول    ويقةع ضةمن م لةا    ملة   اائة  مقةر   للم لةا  ويوجد  ينموظف 0 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2112  قدومكفر  قروي)م لا يمتل  الم لا سيارة ل مع النفايا  

 

   ما يلي (2112  قدومكفر  قروي م لا) وم بهاقي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 أو المولدا  تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

  وتقدي  المدما  االجتماعية.وتأهيل الطرق   قالنفايا   شجمع 

 

 نبذة تاريخية
 

 سةيدنا  بالقةدوم وهنةاا مقةام يسةم  مقةام      تنمةن القريةة واختة   المليةل مةر    إبةراهي  سةيدنا   أننسةبة إلة     االسة  بهةذا   قةدوم كفر  سميت قرية

عةام. ويعةوا أةةل     3111ويعةوا تةاريإ إنشةاء الت مةع إلة  مةا قبةل         .(2112  قدومكفر  قروي م لا) ولهذا سميت كفر قدوم إبراهي 

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2112  قروي كفر قدوم م لا) سكان الت مع إل  شبه ال  يرة العربية

 

 قدومقرية كفر  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

كمةا يوجةد بعة     . بكةر الصةديق والمسة د القةدي      عمر بن عبد الع ي   مسة د أبةي  مس د    هو  جدامس ثالثة قدومقرية كفر يوجد  ي 

)أنظةر   (2112  قدومكفر  قروي م لا) د القدي  والبلدة القديمة المس  إبراهي مقام سيدنا   منها  القريةاألماكن والمناطق األثرية  ي 

 . (2المريطة رق  

 قدومقرية كفر  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 
 

 بلةغ  قدومقرية كفر أن عدا سكان   2113لمرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  ا

 024أسرة  وعدا الوحدا  السكنية  431نسمة من اإلناث  ويبلغ عدا األسر  1,338و نسمة من الذكور  1,442نسمة  منه   2,824

 وحدة.

الفئات العمرية والجنس
 

 

% 42.4  كةان كمةا يلةي     2113لعةام   قةدوم قريةة كفةر   تو يةع الفئةا  العمريةة  ةي      أنأظهر  بيانا  التعداا العةام للسةكان والمسةاكن     

عامةا  مةا  ةوق.     20% ضمن الفئةة العمريةة   0.2عاما  و 24 -10% ضمن الفئة العمرية 02.4عاما   10ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %.48.8%  ونسبة اإلناث 01.2ة الذكور   أي أن نسب114.3 111  هي القريةأن نسبة الذكور لإلناث  ي  كما أظهر  البيانا 

 العائالت
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 عةامر  وعائلةة    عائلةة بةره   عائلةة علةي    عبيةد   عائلةة  معةة ج  عائلة شتيويعائلة  من عدة عائال   منها  قدومقرية كفر يتألي سكان 

 .(2112  قدومكفر  قروي )م لا

 

 

قطاع التعليم
 

 

%. ومةن م مةوع السةكان    83%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      8.1حوالي   2113عام  قدومقرية كفر بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     22.3% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     21.0% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     11.1المتعلمةين  كةان هنةاا    

  حسةب  قةدوم قريةة كفةر   لمستول التعليمةي  ةي     يبين ا1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  14.4% انهوا اراسته  الثانوية  و18.3

 .2113ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 1032 0 0 7 6 107 68 207 274 232 103 28 ذكور

 1,015 0 0 0 0 77 30 168 269 209 125 137 إناث

 2,047 0 0 7 6 184 98 375 543 441 228 165 المجموع
 .2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

رس امةد  3 القريةة    يوجةد  ةي   2111/2112 ي العام الدراسةي   قدومقرية كفر  والثانوية  ياألساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

  كما ال يوجد أية رياض لألطفال تشةر  عليهةا و ارة التربيةة    من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية  يت  إاارتهو  حكومية

 (.2دول انظر ال ( )2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي  والتعلي 

 

/7111ع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي وحسب ن قدومقرية كفر : توزيع المدارس في 7جدول 
د

7117 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

  إناث ةحكومي الثانوية قدومكفر بنا   
 ذكور ةحكومي الثانوية  قدومكفر ذكور 

 ذكور ةحكومي األساسية قدومكفر ذكور 
 .2112مديرية التربية والتعلي    المصدر:

 

معلمةةا ومعلمةةة  21طالبةةا وطالبةةة  وعةةدا المعلمةةين  333ةةةفا  وعةةدا الطةةالب  38 قةةدومقريةةة كفةةر يبلةةغ عةةدا الصةةفو  الدراسةةية  ةةي 

يبلةغ   قةدوم قريةة كفةر    عدل عدا الطالب لكةل معلة   ةي مةدارس    (. وت در اإلشارة هنا إل  أن م2112  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي 

 .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 25طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  10

 

   منها (2112  قدومكفر  قرويم لا )بع  العقبا  والمشاكل  قدومقرية كفر يواجه قطاع التعلي   ي 

 

  عن القرية ساسيةاألبعد المدرسة. 

  قديمة وبحاجة إل  تأهيل التر  الصفية  ي مدرسة البنا. 

 .نقص عدا التر  الصفية  ي بع  المدارس 

 .عدم وجوا مدرسين أكفاء للتدريا 
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 قطاع الصحة
 

ة لوكالةة التةوث   تابعة  طبيةب عةام   ةعيةاا و  حكوميةة  طبيب عةام  اةعيا صحية  حيث يوجدالمرا ق ال من القليل قدومقرية كفر تتو ر  ي 

الصحية  ي القرية  ان السةكان  المدما  و ي حال عدم تو ر  .طبيب عام خاةةعيااة و أسنان خاةة  يبكما يوجد عيااة طب .الدولية

 ي نابلا  حيث  مستشف  ر يديا أو التوجه إل  ك   23  حيث يبعد عن الت مع حوالي مستشف  ارويش ن ال  ي قلقيلية إل يتوجهون 

 م لةا )كة    10حيةث يبعةد عةن الت مةع حةوالي        التمصصي  ي نابلا نابلاأو التوجه إل  مستشف   ك   10لت مع حوالي يبعد عن ا

 .(2112  قدومكفر  قروي

 

مستشةف  ارويةش نة ال والمراكة  الصةحية  ةي مدينةة نةابلا  مةن            المراك  الصحية إل  مضايقا  قوا  االحتالل  مثل تعرضكما ت

 (.2112م لا قروي كفر قدوم  )ضا ة إل  إرالق الشارع الرئيسي الذي يرب  مع مدينة نابلا باإل  وجوا حواج  طيارة

 

   أهمها (2112  قدومكفر  )م لا قروي الكثير من المشاكل والعقبا  قدومقرية كفر يواجه قطاع الصحة  ي 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  الطبيب العام يداوم  يهاالتي  األيامقلة عدا. 

 قدومكفر قرية  ي طبية  وال ممتبرا  عيااا  تمصصية عدم وجوا. 

  عن المستشفيا .بعد المسا ة 

 

  ألنشطة االقتصاديةا
 

)انظةر الشةكل    .% مةن القةول العاملةة   31 ستوعبيحيث   ال راعةقطاع عل  عدة قطاعا   أهمها  قدومقرية كفر االقتصاا  ي يعتمد 

 .(2112  قدومكفر  قروي م لا) (1رق  

 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2112به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام ر  نتائج المسح الميدانيوقد أظه

 ما يلي ك  قدومقرية كفر حسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة31قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة13قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة2ويشكل   ارةقطاع الت %. 

  من األيدي العاملة.2قطاع الصناعة  ويشكل % 

  من األيدي العاملة4  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة1سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 
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 قرية كفر قدوم: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2112  قروي كفر قدومم لا  المصدر:

 

 

  بقةاال  لبيةع المضةار والفواكةةه    0  بقالةه  13 قةةدومقريةة كفةر   صةةااية والت اريةة  يوجةد  ةي    مةن حيةث المنشةو  والملسسةا  االقت    أمةا  

 .(2112  قدومكفر  قروي م لا)مشاتل  راعية  3و  يتون تيومعصر

 

 نتي ةة اإلجةراءا    القريةة لفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي      وقةد تبةين أن ا   %.20إلة    قةدوم قرية كفةر  ةلت نسبة البطالة  ي وقد و

   هي عل  النحو التالي (2112  قدومكفر  قروي م لا) اإلسرائيلية

 

 قطاع ال راعة. 

 . قطاع المدما 

 

 القوى العاملة 

 

% من 31.0  أن هناا 2113عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 04.0% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  23.0% يعملون(. وكان هناا 32.0السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (.3انظر ال دول رق  ( )% من المتفررين ألعمال المن ل32.3و الطالب 
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 7112 ،العمل بقوى قةوالعال الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) قدومكفر  سكان :3جدول 

 

 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر   اونمةا أراض سةكنية   396اون  هي أراض قابلة لل راعةة و  12,397اونما  منها  18,783حوالي  قدومقرية كفر تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    4ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) قدومقرية كفر  في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(12,397) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

2,262 4 3,724 0 0 1,525 533 1 10,338 396 18,783 

 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 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

 1,032 0 475 20 12 59 2 382 557 14 32 511 ذكور

 1,015 0 948 2 2 94 457 393 67 1 0 66 إناث

 2,047 0 1,423 22 14 153 459 775 624 15 32 577 المجموع
.2113المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها   المصدر:  



 قلقيلية محافظة                                                                                                                         دراسة التجمعات السكانية                      

 

 11 

 قدومقرية كفر  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

أكثةر   الباميةة والفقةوس  عتبةر  ت. وقةدوم قريةة كفةر   بعلية والمروية المكشةو ة  ةي   الممتلفة من المضروا  ال   يبين األنواع0ال دول رق  

 (.2111اون  من البيو  البالستيكية )مديرية  راعة قلقيلية  4ما يقارب  كما ي رع .قريةاألنواع  راعة  ي ال

 

)المساحة بالدونم( قدومقرية كفر في  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 5جدول 
  

 المجموع
 خضروات أخرى

 
اءخضرالبقوليات ال األبصال الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

رويم  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي 

0 60 0 0 0 5 0 25 0 0 0 30 
 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

 حيةث يوجةد حةوالي    ل يتةون ب راعةة ا  قةدوم كفةر   وتشةتهر  .قةدوم قرية كفةر    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 6ال دول رق  

 . ل يتونبأش ار ا اون  م روعة 7,100

 

)المساحة بالدونم( قدومقرية كفر مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 
  

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

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

2 7,309 0 70 0 64 0 0 0 75 2 0 0 7,100 

 2111  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
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 (.3اون   وأهمها القمح )أنظر ال دول رق   180   ان مساحة الحبوب تبلغ قدومقرية كفر أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 

)المساحة بالدونم( قدومقرية كفر في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 2جدول 
  

 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

0 229 0 9 0 0 0 30 0 3 0 7 0 0 0 180 

 2111  قلقيلية عةمديرية  را  المصدر

 

 

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

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

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةة   حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   حيةةةا ا  ال راعيةةةةال ح ةةة  محةةةداا

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

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األرنةام و األبقةار  اشي  مثلويقومون بتربية الم قدومقرية كفر  سكان من% 10 بين المسح الميداني أنأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.8)انظر ال دول رق   (2112  قدومر كف قروي م لا)

 

قدومقرية كفر  في الحيوانية الثروة: 8 جدول
 

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

259 1,500 37,000 0 0 0 0 756 391 27 

 .تشمل األبقار والع ول والع ال  والثيران *

 2111  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر

 

)انظر ال ةدول رقة     ( 2112  قدومكفر  )م لا قروي ك  طرق  راعية 01   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

3). 

 

 وأطوالها قدومقرية كفر  في الزراعية الطرق حالة يبين: 9جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 3 ةالحة لسير المركبا 

 14 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 20 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 8 رير ةالحة

 2112  قدومكفر  قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2112  قدومكفر  قروي م لا) المشاكل بع  قدومقرية كفر ال راعي  ي يواجه القطاع 

  األراضي ال راعية عدم القدرة عل  الوةول إل. 

 تو ر رأس المال. عدم  

 . قلة المراعي ورالء األعال 



 قلقيلية محافظة                                                                                                                         دراسة التجمعات السكانية                      

 

 13 

  للمشاريع ال يد عدم التمطي. 

 .عدم ال دول االقتصااية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

تقةةدم خةةدماتها  التةةي  معيةا  الو محليةةةاللسسةةا  ملكةن يوجةةد عةةدا مةن ال    ال يوجةد  ةةي قريةةة كفةر قةةدوم أيةةة مةن الملسسةةا  الحكوميةةة   

 منها (  2112  م لا قروي كفر قدوم) ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرهالممتلي  ئا  الم تمع و 

 

 وتقةدي  كا ةة    القريةة االهتمةام بقضةايا    بهةد    الحك  المحلي و ارة قبل من  م 2114عام  تأسا :قدومكفر  قروي مجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

  جمعيةة تعاونيةة تعنة  بةالثروة     وهةي عبةارة عةن     أهالي القرية من قبل  م  2118عام  تتأسس :نيةالحيوا قدومجمعية كفر

 الحيوانية.

  جمعية تعاونيةة متمصصةة  ةي     وهي عبارة عن أهالي القرية من قبل  م  2112عام  تتأسس الزراعية:كفر قدوم جمعية

 بيع ال يت.

 القريةة  يقةوم بتقةدي  نشةاطا  رياضةية وثقا يةة  ومميمةا          يأهةال مةن قبةل    م  2112تأسا عةام  : كفر قدوم نادي رياضي

 ةيفية.

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 الكهرباء واالتصاالت

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      اإلسةرائيلية القطريةة  شةركة  التعتبةر   .م 2113 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      قةدوم قرية كفةر  يوجد  ي 

  أهمهةا    ي م ال الكهربةاء  كل هاّمةامشيواجه الت مع و .%30ء إل  السكنية الموةولة بشبكة الكهرب  اوتصل نسبة الوحدا  القرية

 (.2112م لا قروي كفر قدوم  ) عدم قدرة الت مع عل  ت ويد الكهرباء للمشتركين ال دا

 

 دا  السكنية موةولة بشبكة الهاتي% من الوح81  وتقريبا قريةالشبكة هاتي  تعمل من خالل مقس  آلي ااخل  القرية كما يتو ر  ي

 .(2112  قدومكفر  قروي)م لا 

 النقل والمواصالت

 

و ي حةال عةدم تةو ر وسةائل      (.2112م لا قروي كفر قدوم  ) نقل المواطنينل تكسيا  3و عامة ا باة 3 قدومقرية كفر يوجد  ي 

ومن العوائق التي تواجةه سةكان    .(2112  كفر قدوم قروي)م لا  مواةال   ي الت مع  يستمدم المواطنين سيارا  الماةة للتنقل

الت مةع أثنةاء التنقةل  إرةالق الشةارع الرئيسةةي للقريةة  وجةوا حةواج  عسةكرية أو ترابيةة  بنةةاء جةدار الفصةل العنصةري  عةدم أهليةةة               

  .(2112  قروي كفر قدوم)م لا الطرق الرئيسة  وقلة المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها 

 

كفةر   قةروي )م لةا   الطةرق الفرعيةة   كة  مةن   13وكة  مةن الطةرق الرئيسةة      13 القرية يوجد  ي   القريةلنسبة لشبكة الطرق  ي أما با

 .(11 دول رق  ال)أنظر  (2112  قدوم
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 قدومقرية كفر  في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 3 2

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 2 3

 طرق رير معبدة. .3 1 8

 2112  قدومكفر  قرويم لا المصدر: 

 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة الوحةدا     1383تقوم اائرة مياه الضفة التربية بت ويد سكان قرية كفةر قةدوم بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام          

 (.2112ا قروي كفر قدوم  م ل% )31السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  

 

(. 2112م لةا قةروي كفةر قةدوم      ألةي متةر مكعب/السةنة )    321  حةوالي  2112لقد بلتت كمية المياه الم واة لقريةة كفةر قةدوم عةام     

ذه وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي قرية كفةر قةدوم ال يسةتهل  هة     .لترا/ اليوم 311وبذل  يقدر معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي 

(  وهذه تمثةل الفاقةد   2112م لا قروي كفر قدوم  % )41الكمية من المياه  وذل  بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  

وبالتالي يبلغ معدل استهالا الفرا من الميةاه  ةي قريةة كفةر       عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل

(. ويعتبر هذا المعدل جيد جدا بالمقارنة بالحةد األانة  الموةة  بةه مةن قبةل       2112م لا قروي كفر قدوم   ي اليوم )لترا  181قدوم 

متةر   /شةيكل  4.0ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشةبكة العامةة    لتر للفرا  ي اليوم. 111منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

 (.2112م لا قروي كفر قدوم  )بئر من لي لت ميع مياه األمطار  31مكعب  كما يوجد  ي القرية حوالي 

 

 الصرف الصحي

 

م لةا  ) للةتملص مةن الميةاه العاامةة     ال يتو ر  ي قرية كفر قدوم شبكة للصر  الصةحي  حيةث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية      

 (.2112قروي كفر قدوم  

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      433فرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     واستنااا إل  تقديرا  االستهالا اليومي من المياه لل

لتةرا  ةي    140متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفرا  ي القرية   قد قةدر معةدل إنتةال الفةرا مةن الميةاه العاامةة بحةوالي          132,811

ثة  يةت  تفريتهةا بواسةطة ةةهاريج النضةح  حيةث يةت  الةتملص           يت  ت ميع المياه العاامة بواسطة الحفر االمتصاةية ومةن اليوم. حيث 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه         منها إما مباشرة  ي المناطق المفتوحة أو  ي األواية الم ةاورة اون مراعةاة للبيئةة   

 -)قسة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     الصةحة العامةة   العاامة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع الةتملص  ممةا يشةكل خطةرا علة  البيئةة و      

 .(2113أريج  

 

 النفايات الصلبة

 

يعتبر م لا المدما  المشترا للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إاارة النفايا  الصلبة النات ة عن المةواطنين والمنشةو    

ونظةرا  لكةون عمليةة إاارة النفايةا  الصةلبة مكلفةة  تة   ةرض          األخرل  ي القرية  والتي تتمثةل حاليةا ب مةع النفايةا  والةتملص منهةا.      

% 21حيةث تبلةغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم         / شةهريا شةيكل   31رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  تبلةغ         

 (.2112م لا قروي كفر قدوم  )

 

يت  جمع النفايا  النات ة عن المنا ل والملسسا  والمحةال    ينتفع معظ  سكان قرية كفر قدوم من خدمة إاارة النفايا  الصلبة  حيث

 1حاويةة بسةعة    41الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذل   ي حاويا  منتشرة  ةي أنحةاء القريةة يبلةغ عةداها      

ونقلها بواسةطة سةيارة النفايةا  إلة       بواقع ثالث مرا   ي األسبوع  م لا المدما  المشترامتر مكعب  ومن ث  يت  جمعها من قبل 

ك  عن القرية  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكب عن طريةق   31مكب  هرة الفن ان  ي محا ظة جنين والذي يبعد حوالي 

 (.2112م لا قروي كفر قدوم  )ا نها بطريقة ةحية 
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كتة   وبالتةالي تقةدر     1.3اليومي من النفايا  الصلبة  ي قريةة كفةر قةدوم     أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتال الفرا

أريةج    -)قس  أبحةاث الميةاه والبيئةة     نويا طنا س 832أي بمعدل   طن 2.3كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2113.) 

 

 األوضاع البيئية

 
ة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلةول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها بمةا       كتيرها من قرل المحا ظقرية كفر قدوم تعاني 

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

الهيمنةة اإلسةرائيلية علة  مصةاار الميةاه       إلة  انقطاع المياه من قبل اائرة مياه الضةفة التربيةة لفتةرا  طويلةة عةن القريةة  ويعةوا ذلة          

يةاه الضةفة التربيةة  ةي تنظةي  ضةإ الميةاه وتو يعهةا بةين الت معةا  السةكانية. لةذا  هةي تقةوم               الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمةام اائةرة م  

 بتو يع المياه إل  المناطق الممتلفة بشكل اوري  وذل  ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السكان. باإلضا ة إل 

شةبكة   أن إلة   باإلضةا ة ن الشةركا  اإلسةرائيلية لسةد احتياجةا  السةكان مةن الميةاه.        ذل  تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشراء المياه م

  %.41حوالي  إل نسبة الفاقد من الشبكة كبير ويصل  أنكما   ترمي  إعااة إل المياه العامة  ي القرية قديمة وبحاجة 

 

 إدارة المياه العادمة

 

عدم وجوا شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العاامة  وقيام بع  المواطنين 

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

األوبئة واألمراض ااخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدا بتلويث المياه ال و ية ةحية وانتشار  بمكارةيتسبب 

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

ن  وذل  حت  يسهل نفاذ المياه العاامة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطي

استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العاامة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر 

خذ بعين االعتبار األضرار البيئية االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة اون األ

  والصحية الناجمة عن ذل .

  

 إدارة النفايات الصلبة

 

النفايةا  الصةلبة يقةوم بعمليةة جمةع       إلاارةالم لةا المشةترا    أنالنفايةا  الصةلبة حيةث     إاارةال تعاني قرية كفر قدوم من مشةاكل  ةي   

ن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الةذي  النفايا  النات ة عن القرية والتملص منها  ي مكب  هرة الف

 يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة قلقيلية.

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 الوضع الجيوسياسي في قرية كفر قدوم

 

 

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1330ن مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام  بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةري  

% 44.2اونمةا )  8,384الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قرية كفر قدوم إل  مناطق )ب( و)ل(  حيث ت  تصةنيي مةا مسةاحته    

السلطة الوطنية الفلسطينية  من مساحة القرية الكلية( كمناطق )ب(  وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العام عل  عاتق

و تبقةة  إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األمةةور األمنيةةة وتشةةكل معظةة  المنةةاطق الفلسةةطينية المأهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرل وبعةة         

ه المميما . ومن ال دير بالذكر أن جميع السكان  ي قرية كفر قدوم  يتمرك ون  ي المناطق المصنفة )ب(.  يما ت  تصنيي ما مساحت

ل(  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية    ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق00.4اونما ) 11,333

. أمنيا و إااريا  حيث يمنع البناء الفلسطيني  يها أو االستفااة منها بأي شةكل مةن األشةكال إال بتصةريح مةن اإلاارة المدنيةة اإلسةرائيلية       

بالةةذكر أيضةةا أن معظةة  األراضةةي الواقعةةة  ةةي منةةاطق  ل   ةةي قريةةة كفةةر قةةدوم هةةي أراض  راعيةةة ومنةةاطق مفتوحةةة    ومةةن ال ةةدير

 (.11باإلضا ة إل  األراضي المصاارة لألرراض االستيطانية )انظر ال دول رق  
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 1995لو الثانية : تصنيف األراضي في قرية كفر قدوم اعتمادا على اتفاقية أوس11جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 44.6 88384 مناطق ب

 55.4 118399 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 188283 المساحة الكلية

 7113أريج،  –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 إلسرائيلي في قرية كفر قدوم  ممارسات االحتالل ا

 

كةان منهةا     نالت قرية كفر قدوم حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي أوا  بوال  الدونما  لصالح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفة

  بنةاء جةدار العة ل    بناء المستوطنا  والبلر االستيطانية اإلسرائيلية والشوارع االلتفا ية اإلسرائيلية عل  أراضي القرية باإلضا ة إل

 العنصري وع ل األراضي ال راعية. و يما يلي تفصيل للمصاارا  اإلسرائيلية ألراضي قرية كفر قدوم 

 

%( مةن أراضةي قريةة كفةر قةدوم مةن       11.8اونمةا )  2,131ةاار  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحته 

ومي   يفةةون  جيةةت )متسةةبيه يشةةاي( وجفعةةا  همرك يةة . وال ةةدير بالةةذكر أن هةةذه       أجةةل إقامةةة كةةل مةةن مسةةتوطنا  كيةةدومي   كيةةد     

المستوطنا  مقام ج ء منهما عل  أراضي قريةة كفةر قةدوم   يمةا تقةوم األجة اء األخةرل مةن المسةتوطنا  علة  أراضةي قريةة جيةت              

يه يشاي( وجفعا  همرك ي  تشةكل جة ء   الم اورة. وت در اإلشارة إل  أن كل من مستوطنا  كيدومي   كيدومي   يفون  جيت )متسب

من المستوطنا  اإلسرائيلية المكونة للت مع االستيطاني اإلسرائيلي  ارئيل كيدومي   الذي تسع  إسرائيل إل  ضمه إل  حةدواها مةن   

لعةام  خةالل بنةاء جةدار العة ل العنصةري  ةي أراضةي الضةفة التربيةة. و كانةت الحكومةة اإلسةرائيلية قةد طرحةت مشةروع قةانون  ةي ا                 

  م مةع 'جفعةا   ئيةي'     م مع 'ارئييةل'     يقضي بض  الكتل االستيطانية الكبرل  ي الضفة التربية مثل م مع 'معاليه ااومي '2110

وم مع 'مواعين عيليت' وذل  من خالل ض  األراضي التي تقوم عليها هذه الكتةل االسةتيطانية الكبةرل إلة        م مع 'روش عتصيون'

قةرار جيةد ألمنهةا ومكانتهةا السياسةية واقتصةااها وايموررا يةة        »اعتبارها ج ءا  ال يت ة أ مةن اولةة إسةرائيل و    إسرائيل ااخل ال دار ب

كمةا ةةرر رئةيا الةو راء اإلسةرائيلي األسةبق أرييةل شةارون عنةد لقائةه الةرئيا األمريكةي             « الشعب اليهواي  ي 'أراضي إسةرائيل' 

ينا. وما أن يت  االنتهاء من تنفيذ ممط  جدار الع ل العنصةري والم مةع   مب 2110جورل بوش  ي الحااي عشر من شهر نيسان عام 

سو  تتمكن إسرائيل من ضة  الكتةل االسةتيطانية الكبةرل باإلضةا ة إلة  المسةتوطنا  األخةرل الواقعةة            2114االنتهاء منه  ي العام 

 مستوطنة إسرائيلية.   113اء ال دار إل  ررب ال دار والتي تر ع من م موع المستوطنا  التي سو  تض  إل  إسرائيل مع انته

 

موقةع اسةةتيطاني  ةي الضةفة التربيةة والتةي باتةت تعةر   يمةا بعةد بةةالبلر           232كةذل  خةالل العقةدين الماضةيين  قامةت إسةرائيل ببنةاء        

سةتيالء عليةه مةن قبةل     نول لمستوطنا  جديدة عااة ما تبدأ بإقامة كر انا  متنقلة عل  الموقع الذي يت  االاالستيطانية وهي عبارة عن 

المستوطنين. وتتفرع البلر االسةتيطانية مةن المسةتوطنة األم وعلة  بعةد عةدة أميةال منهةا. وال ةدير بالةذكر أن وبةاء البةلر االسةتيطانية              

ون تسةليمها  اإلسرائيلية كان بدايته اعوة  شارونية  للمستوطنين اليهوا لالستيالء عل  مواقع التالل والمرتفعا  الفلسطينية للحيلولة ا

للفلسطينيين الحقا  ي إطار تسوية مستقبلية بين ال انبين. ورر  أن الحكومةا  اإلسةرائيلية المتعاقبةة لة  تمةنح تلة  الظةاهرة أي رطةاء         

قانوني بالظاهر   قد قامت بالرر  من ذلة  بتةو ير رطةاء امنةي لهةا ولوجسةتي لوجواهةا واسةتمرارها  وعلة  وجةه التحديةد بعةد العةام              

ين تول  أرييل شارون  مام الحك  وأطلق العنان لهذه البلر  األمر الذي أال إلة  ارتفةاع ملحةوي  ةي عةدا تلة  البةلر  ةي           ح 2111

المناطق الفلسطينية. كما اأب ال يش اإلسرائيلي أيضا عل  مساعدة هلالء المستوطنين اإلسرائيليين  ي االنتقةال واالسةتقرار  ةي تلة      

وكانت قريةة كفةر قةدوم مةن القةرل الفلسةطينية التةي         ه  ومده  بالبنية التحتية األساسية لضمان بقائه   يها.المواقع بل وتأمين الحماية ل

أراضي القرية   ي ال هة الشةرقية وهةي   شهد  االستيالء عل  أراضيها بالقوة لهذا الترض  حيث ت  إقامة ثالث بلر استيطانية عل  

شةمال مسةتوطنة كيةدومي  )وحةدة نظةة  المعلومةا  ال ترا يةة و االستشةعار عةن بعةةد          هةار هيميةد وشةيفو  عةامي والبةلرة االسةةتيطانية     

 (.  2113أريج  

  

 مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قرية كفر قدوم  

يةر  ما ورا بالتعديل األخ كان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار أثر سلبي ومدمر عل  قرية كفر قدوم.  بحسب

لممط  جدار الع ل العنصري الذي ت  نشره عل  الصفحة االلكترونيةة لةو ارة الةد اع اإلسةرائيلية  ةي الثالثةين مةن شةهر نيسةان مةن           

ك  من جدار الع ل العنصري من الممط  بنائها عل  أراضي القرية وذل  من جهاتها الشرقية وال نوبية   3.2تبين أن   2113العام 

% مةن مسةاحة القريةة الكليةة( ويعة ل      38.2اونمةا مةن أراضةي القريةة )     3,130هةاء مةن بنائةه  مةا مسةاحته      وسو  يقتطةع  حةال االنت  
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الم يد من األراضي لألرراض االستيطانية اإلسةرائيلية. وتشةمل األراضةي المع ولةة المسةتوطنا  اإلسةرائيلية المبنيةة علة  أراضةي          

 (.12طق المفتوحة )انظر ال دول رق  القرية باإلضا ة إل  األراضي ال راعية والتابا  والمنا

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية كفر قدوم12جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 أراض  راعية 4,132

 2 مناطق مفتوحة 331

 3 مستوطنة اسرائيلية 2,131

 4 قاعدة عسكرية اسرائيلية 231

 0 نية  لسطينيةمنطقة عمرا 2

 المجموع 28125

 7113أريج،  –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 الطرق االلتفافية اإلسرائيلية على أراضي قرية كفر قدوم  

 

رير الفلسطينية )التي ت  توقيعها بين منظمة التح 1333أيلول  -بدأ مصطلح 'الطرق االلتفا ية' بالظهور مع مرحلة اتفاقيا  أوسلو

وإسرائيل( لإلشارة إل  الطرق التي أقامها اإلسرائيليون  ي المناطق الفلسطينية المحتلة بهد  رب  المستوطنا  اإلسرائيلية  ي 

منذ ذل  الحين  كثفت إسرائيل من جهواها ل يااة ح   الطرق االلتفا ية  ي   الضفة التربية بعضها ببع  و تل  ااخل إسرائيل.

الفلسطينية المحتلة ك  ء من سياستها لفرض حقائق عل  أرض الواقع و التي  ي النهاية سو  تلثر عل  نتائج األراضي 

  42المفاوضا  مع الفلسطينيين  بما  ي ذل  إنشاء اولة  لسطينية متصلة جترا يا و قابلة للحياة. و خالل سنوا  االحتالل ال 

االلتفا ية لتسهيل تواةل المستوطنا  اإلسرائيلية رير القانونية  ي الضفة التربية كيلومترا من الطرق  811تمكنت إسرائيل من شق 

المحتلة. وو قا التفاقيا  أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   قد سمح للفلسطينيين باستمدام هذه الطرق إال أنه عقب 

نعت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيين من استمدام هذه الطرق   م2111أيلول من العام  31اندالع االنتفاضة الثانية بتاريإ 

تحت ذريعة 'الدواعي األمنية'. و ال دير بالذكر أن إقامة الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية  ي األراضي الفلسطينية المحتلة عملت عل  

ع من العوائق  ي المناطق الممصصة للتنمية. و ي كبح تنمية الم تمعا  المحلية الفلسطينية  ي الضفة التربية من خالل خلق واق

  قامت إسرائيل بطرر ممط  شبكة طرق مقترحة ستعمل عل  تحويل سير الفلسطينيين من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية 2114العام 

لطرق مما سو  يساعد إل  شبكة طرق منفصلة كليا عن الشوارع االلتفا ية اإلسرائيلية لتضمن التفرا اإلسرائيلي المطلق لهذه ا

إسرائيل  ي إحكام سيطرتها عل  الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية  ي الوقت نفسه حرمان الفلسطينيين حقه   ي حرية الحركة والتنقل 

ل ااخل األراضي الفلسطينية المحتلة كما يكفله له  القانون الدولي اإلنساني. وكان لقرية كفر قدوم الفلسطينية نصيبا مماثال للقر

الفلسطينية األخرل  ي األراضي الفلسطينية المحتلة التي شهد  مصاارة أراضيها إلنشاء عداا من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية 

من ال هة الشرقية  21من ال هة ال نوبية للقرية والطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق   00وهي الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

 للقرية.  

 

 

 

 

 

 ءات إسرائيلية سابقة على أراضي وممتلكات قرية كفر قدوماعتدا

 

  اعتدل المستوطنون اإلسرائيليون القاطنون  ي البلرة االستيطانية هفا  جلعاا عل   2111 ي الثالثين من شهر نيسان من العام 

ش رة  يتون تعوا ملكيتها  30مير نحو األراضي ال نوبية الشرقية من قرية كفر قدوم  ي المنطقة المعرو ة باس  الحبايل وقاموا بتد

للمواطن ةالح يوسي إسماعيل اشتيوي. وقام المستوطنون باستمدام أاوا  حااة للقضاء عل  األش ار. وال دير بالذكر أن سلطا  

 االحتالل تمنع المواطن اشتيوي من الدخول إل  أرضه بح ة حماية المستوطنين. 

 

  أهالي قرية كفر قدوم بضرورة 2111لية شفويا  ي الثاني والعشرين من شهر ح يران من العام كما أبلتت اإلاارة المدنية اإلسرائي

 ي منطقة الوجه الشامي شمال شرق القرية. وال دير  إيقا  العمل عل  شق طريق  راعي يرب  قرية كفر قدوم بأراضيها ال راعية 
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يبلغ طولها حوالي  USAIDوبتمويل من  اون مع الم لا القروي وبالتع CHFبالذكر أن الطريق التي كان منوي تنفيذها من قبل 

م ارع  لسطيني  ي القرية خاةة أولئ  الذين يواجهون ةعوبا  كبيرة للوةول إل   111ك  وكان من المقرر أن تمدم أكثر من 2

 مستوطنة كيدومي  ضده .  أراضيه  ال راعية  ي تل  المنطقة بسبب ممارسا  االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين القاطنين  ي

 

  ااهمت م موعة من المستوطنين القاطنين  ي مستوطنة 2111كذل   ي يوم الثاني والعشرين من شهر تشرين أول من العام 

عداا من المنا ل الفلسطينية  ي القرية وقاموا  2111'كدومي ' ال هة الشرقية من القرية عبر مدخل القرية الرئيا المتلق منذ العام 

تابة عبارا  مسيئة وعبارا  تهديد ألهالي القرية باللتة العبرية عل  جدران المنا ل. كما ول  تسل  مقبرة القرية من اعتداءا  بك

ن مة ااووا الحمراء عل  جدران   المستوطنين حيق اقتح  المستوطنين المقبرة وقاموا بالكتابة عل  القبور باإلضا ة إل  وضع إشارة

 القبور. 

 

  وأثناء محاولة االحتالل اإلسرائيلي قمع المسيرة األسبوعية التي ينظمها أهالي  2111يوم األول من شهر تمو  من العام  وأيضا  ي

قرية كفر قدوم  ي محا ظة قلقيلية والمتضامنين ضد سياسة إرالق االحتالل مدخل القرية الرئيا  ي ال هة ال نوبية من القرية 

جيش االحتالل اإلسرائيلي بإلقاء عدا كبير من القنابل المسيلة للدموع وقنابل الصو  بات اه   قام 2113والمتلق منذ العام 

اونما من األراضي الفلسطينية  ي المنطقة  20الم روعة  ي  المتظاهرين مما تسبب  ي إحراق عداا كبيرا من أش ار ال يتون

عدا من م ارعي كفر قدوم وه   الم ارع عدنان عبد المهدي المعرو ة باس  الموارل. وتعوا األراضي واالش ار المتضررة إل  

ش رة  يتون بصورة  24خلية نحل بشكل كامل  والم ارع عبد السالم عبد المهدي علي حيث ت  حرق  22علي حيث ت  حرق 

 41ر  له  يتونة بشكل ج ئي والم ارع جواا عبد الكري  عبيد حيث تضر 22ج ئية  والم ارع علي سعيد علي حيث تضرر  له 

 ش رة  يتون بشكل ج ئي.

 

 الم ارع نظمي حسن يوسي،  2112كما سل  جيش االحتالل اإلسرائيلي  ي يوم الثامن والعشرين من شهر ح يران من العام 

لت ميع المياه ألرراض  راعية والذي جرل تنفيذهما من خالل و ارة  ال راعة   إخطارا  عسكريا  يقضي بوقي العمل  ي حفر بئرين

م40وتبلغ سعة كل بئر  لفلسطينية.ا
3
مساحا  شاسعة من األراضي ال راعية  ي القرية تقدر  وكانا من المقرر استمدامهما لري 

 راعتهما حديثا بأش ار اللو يا  وأشتال ال يتون  ي المنطقة المعرو ة باس  ' حرايق عابد '  ي ال هة   اونما  ت  31مساحتها ب 

ة. وال يدر بالذكر أن موقع البئرين  ي المنطقة المصنفة  ل  والتي تمضع للسيطرة اإلسرائيلي الكاملة  ال نوبية الشرقية من القري

المنطقة ال راعية المصبة  ي القرية حيث   أمنيا واااريا  جعلهما مح  استهدا  االحتالل اإلسرائيلي. وتعتبر منطقة 'حرايق عابد'

إلسرائيلي أةحاب األراضي الفلسطينيين من الوةول إل  أراضيه  للعمل  يها عااة ما يعرقل المستوطنون وجيش االحتالل ا

 واستصالحها. 

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي قرية كفر قدوم

 

ية التي استهد ت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي خالل سنوا  االحتالل اإلسرائيلي أراضي قرية كفر قدوم بالعديد من األوامر العسكر

 طالت األراضي والممتلكا .  يما يلي عرض لألوامر العسكرية اإلسرائيلية التي تو ر   

 

   ةدر هذا األمر العسكري بتاريإ التاسع والعشرين من شهر نيسان من العام 3/10األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

ق طريق التفا ي إسرائيلي عل  أراضي اونما من أراضي قرية كفر قدوم لترض ش 3.0  ويصاار ما مساحته  2113

 القرية  ررب مستوطنة كيدومي  اإلسرائيلية. 

 

   ةدر هذا األمر العسكري بتاريإ الثاني والعشرين من شهر آب من العام 11/22األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

إسرائيلي يلاي إل   اونما من أراضي قرية كر قدوم لترض شق طريق التفا ي 11.2  ويصاار ما مساحته  2111

 مستوطنة كيدومي .   

 

   لمصاارة أراضي  1330/  الصاار  ي العام 21/30تعديل عل  حدوا وسريان مفعول األمر العسكري اإلسرائيلي رق

حيث تظهر  2111 لسطينية  ي قرية كفر قدوم ألرراض أمنية. وةدر التعديل  ي األول من شهر كانون االول من العام 

 قة باألمر العسكري اإلسرائيلي أن المصاارة جاء  لترض شق طريق التفا ي إسرائيلي جديد جنوب المرائ  المر

مستوطنة كيدومي  اإلسرائيلية. وعااة يأتي التعديل عل  الحدوا وسريان المفعول الستكمال الممططا  االستيطانية التي ل  

 يت  االنتهاء منها  ي المنطقة المستهد ة.   
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 على أراضي قرية كفر قدوم عسكرية اإلسرائيلية الحواجز ال

 

تعتبر الحواج  العسكرية اإلسرائيلية إجراءا  موحدة ل يش االحتالل اإلسرائيلي  ي األراضي الفلسطينية المحتلة  ول  يكن حت  

حواج  التفتيش إل  حت  ر ع جيش االحتالل اإلسرائيلي من عدا  2111اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي شهر أيلول من العام 

مستويا  رير مسبوقة إل  جانب القيوا المفروضة عل  الشعب الفلسطيني  ي محاولته  عبور هذه الحواج . عالوة عل  ذل   تشهد 

بحق المواطنين الفلسطينيين من جميع  وقائع من التنكيل واالنتهاكا  القاسية التي يمارسها ال نوا اإلسرائيليونالحواج  العسكرية 

الطالب والمعلمين والمرض  والعاملين الطبيين والموظفين والتي تنطوي عل  الضرب واإلهانة و ت ريد المالبا ئح الم تمع  شرا

والح   لساعا  طويلة تحت أشعة الشما الحارقة أو  ي الطقا البارا قبل السمار له  بعبور نقاط التفتيش. كما إن تداعيا  

المتمرك ين عند حواج  التفتيش تلثر سلبيا عل  الم تمع الفلسطيني  األمر الذي يتسبب بقطع  ممارسا  جنوا االحتالل اإلسرائيلي

العالقا  االجتماعية  والفصل االقتصااي بين المناطق  وارتفاع معدال  البطالة  وتعطيل حركة الحياة اليومية واله رة الداخلية. 

يمنع جنوا االحتالل الفلسطينية  حيث  الطواقم الطبية ضد يلياإلسرائت او   تصر ا  جنوا االحتالل  عالوة عل  ذل  

اإلسرائيلي األطباء والمرض   ي أرلب االحيان من عبور حواج  التفتيش اإلسرائيلية بما  ي ذل  حاال  الطوارئ. كما يقوم ال نوا 

الفلسطينيين عل  العديد من نقاط التفتيش  اإلسرائيليون المتمرك ون عند نقاط التفتيش بفرض قيوا  منية عل  حركة عبور المواطنين

بحيث يسمح للفلسطينيين بعبور نقاط التفتيش  ي  ترة  منية معينة  ي الصبار و المساء األمر الذي يتسبب  ي الكثير من العناء 

 للفلسطينيين. 

 

  الفلسطينية األخرل حيث قام جيش و ال تمتلي معاناة قرية كفر قدوم عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا

بإرالق الطريق الرئيسي الملاي لقرية   2111االحتالل اإلسرائيلي عقب اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية  ي شهر ايلول من العام 

الطريق الرئيسي  بح ة الحفاي عل  أمن المستوطنا  اإلسرائيلية القائمة  ي المنطقة. وتسبب إرالقكفر قدوم من ال هة ال نوبية 

بمسائر مااية كبية بسبب اضطرار أهالي القرية المرور عبر طرق بديلة أطول للوةول إل  القرل والمدن الفلسطينية الم اورة من 

ك  للوةول إل  مدينة نابلا عل  2ك  بدال من 13طالب وموظفو الحكومة و الملسسا  الماةة الذين كانوا يضطرون لقطع مسا ة 

وبالتالي تضاعفت األجرة. إضا ة ال  ذل   تكبد القطاع ال راعي بمسائر كبيرة  ي قرية كفر قدوم جراء إرالق  سبيل المثال 

الطريق الرئيسي إذ أن معظ  أراضي قرية كفر قدوم ال راعية تقع  ي ال انب اآلخر من الطريق المتلق حيث أن إرالقه خلق 

 وا يحاولون الوةول إل  أراضيه  للعمل  يها. ةعوبة جمة أمام الم ارعين الفلسطينيين الذي كان

  

ول  تقتصر معاناة أهالي القرية عل  هذين الم الين إذ أن إرالق المدخل الرئيسي للقرية كان له آثاره السلبية عل  القطاع الصحي 

الرئيسي للقرية لساعا  وذل  بسبب تمااي جنوا جيش االحتالل اإلسرائيلي  ي احت ا  المرض  عل  الحاج  القائ  عل  المدخل 

عدة وعدم السمار له  من عبور الحاج  األمر الذي يضطره  إل  سلوا طرق التفا ية وطويلة ال تتحملها حالته  الصحية األمر الذي 

 تسبب بمعاناة ال توةي. 

 

 

 

 

 المستوطنات اإلسرائيلية ... مناطق ذات أولوية وطنية 

 

عل  مشروع  2112ستها المنعقدة  ي التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام ةااقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي  ي جل

استيطاني جديد تحت عنوان 'مناطق ذا  أولوية وطنية'  والذي يض  بدوره سلسلة من الفوائد و الممصصا  المالية التي سو  يت  

وع للمناطق ذا  'األولوية الوطنية'   إن المناطق التي تبنتها منحها للمناطق المستهد ة والمعنية  ي المشروع. وو قا  لمارطة المشر

مستوطنة إسرائيلية )من ضمن القائمة مستوطنة كيدومي ( أقيمت بشكل رير قانوني  31ت معا  منها  003الحكومة اإلسرائيلية تض  

اإلسرائيلي المصتر للت معا  عل  أراضي الضفة التربية. وتشمل الممصصا  والمنح المالية التي أقرها الم لا الحكومي 

المستهد ة ممصصا  ال راعة و الصناعة مثل ضمانا  و  وائد ضريبية للصناعة واع  المستوطنا  الريفية و المشاركة  ي 

تطوير البنية التحتية للصناعة والمنشو  الصناعية و منح مالية لألبحاث الصناعية وتكاليي التطوير وإعطاء أولوية التمويل لمراك  

أساليب البحث واألبداع العلمي و ضمانا  و وائد ضريبية لل راعة واع  الموظفين هذا باإلضا ة إل  حوا   السكن وتمفيضا  و

  عندما قام رئيا الو راء 2112عل  أسعار األراضي. وكان مشروع 'المناطق ذا  األولوية الوطنية' قد ت  اإل صار عنه  ي العام 

كـ 'مناطق ذا  أولوية وطنية'. كما ت  طرر بع    ون  بوضع خارطة للت معا  المقترر تصنيفهااإلسرائيلي حينها  آرييل شار

 التعديال  عل  المطة  ي عهد كل من حكومة أولمر  وحكومة نتينياهو. 
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 قدومقرية كفر الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 

بتمويةل مةن     وذلة   2112عةام   األساسةية مدرسةة ذكةور كفةر قةدوم      إنشاء القليل من المشاريع  منها فيذ بتن قدومكفر  م لا قروي ماق

 (.2112)م لا قروي كفر قدوم   حكومة بل يكا

 

 المشاريع المقترحة

 

األعةوام  وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل        القريةة ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي        وبالتعةاون مةع  قدومكفر  قروي يتطلع م لا

والتةي قةام بتنفيةذها     القريةة المشاركة التي ت  عقةدها  ةي   تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب القاامة  حيث ت 

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

 

 ك . 13كوب  وت ديد شبكة المياه العامة بطول  011سعة بإنشاء خ ان مياه  الحاجة إل  -1

 ك . 21ك   واستصالر وتأهيل طرق  راعية أخرل بطول  11شق طرق  راعية جديدة بطول  الحاجة إل  -2

 ك . 21شاء شبكة ةر  ةحي بطول الحاجة إل  إن -3

 إنشاء مدرسة أساسية لإلناث. الحاجة إل  -4

 ة نموذجية.إنشاء روض الحاجة إل  -0

 إنشاء نااي وملتق  ثقا ي. الحاجة إل  -2

 (.لاون   ي مناطق ) 2111اون  منها  4011استصالر أراض  راعية بمساحة الحاجة إل   -3

 م. 181توسيع وتأهيل شارع المدرسة النموذجية األساسية بطول  الحاجة إل  -8

 ك . 3ك   وتعبيد طرق بطول  3شق طرق ااخلية بطول  الحاجة إل  -3
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 مدينةللاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

مةن   مدينةة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   13من نقةص كبيةر  ةي البنيةة التحتيةة والمدماتيةة. ويبةين ال ةدول رقة            القريةتعاني 

 .قرويال وجهة نظر الم لا

 

 قدومقرية كفر  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13جدول 

 قطاعال الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  23   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  31   * إةالر/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  2    * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ابيع أو آبار جو يةترمي / إعااة تأهيل ين 5

م 1111   * بناء خ ان مياه 6
3
 

 ك  31   * تركيب شبكة ةر  ةحي 3

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

  *   حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 3

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * / عيااا  ةحية جديدةبناء مراك  1

  *   إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

  *   الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

 للبنا  أساسيةمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

  قديمةمدرسة كفر قدوم ال   * إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  8111   * استصالر أراض  راعية 1

 بئر 111   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 كابر 31  *  بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

   *  خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 011   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 2

 بيو  بالستيكية 3   * إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 3

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  ومواا  راعية 3

 .طرق  راعية  ك 15ااخلية و ك  طرق 8  رئيسة طرقك   6^      

  2112  قدومكفر  م لا قرويالمصدر:     
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 المراجع
 

 ( التعداا العام 2113ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )   لسطين. -رام اهلل. 2113للسكان والمساكن والمنشو  

  2112  قدومكفر  قرويم لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد         (2113( ))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 -لتطبيقيةامعهد األبحاث  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2113القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

  2111)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارسسةةلفيت محا ظةةة -مديريةةة التربيةةة والتعلةةي     بيانةةا (2112)علةةي  العةةالي و ارة التربيةةة والت-

  لسطين.  -سلفيت (.2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. - ةقلقيلي .(2111-2113) ةقلقيلي   

 


