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 شكر وعرفان

 

 
ميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التن 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 

 ع البيانا .  ريق البحث خالل عملية جم

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

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

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

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

 

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

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 قرية كفر القفدليل 

 الفيزيائيةلخصائص الموقع الجغرافي وا
 

مرك  ك  هوائي )المسا ة األ قية بين 12.24وعل  بعد   قلقيليةمدينة  شرق   وتقعقلقيليةمحا ظة  قرلهي إحدل   كفر القيقرية 

ومن الشمال  ع ونومن الترب   (محا ظة سلفيتوااي قانا )   ومن ال نوبح ةالشرق  يحدها من .(قلقيليةومرك  مدينة  القرية

 .)1أنظر المريطة رق  ( )2213أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية وباقة الحطب خربة ةير 

 

 قرية كفر القف وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2213  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

مل   أما معدل ارجا   585ل السنوي لألمطار  يها حوالي سطح البحر  ويبلغ المعد  وق مترا 342عل  ارتفاع  قرية كفر القيتقع 

 (. 2213أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %22ارجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي  11الحرارة  يصل إل  

 

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

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

 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 1يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1113عةام   كفةر القةي   ي ة  قرويم لا ت  تأسيا 

  كمةا ال  ةلمةدما  المشةترك  األول لم لةا  ال  ويقع ضةمن  ملك اائ مقر  للم لا ويوجد  ينموظف 4 ي الم لا  كما يعمل الفلسطينية 

 .(2212  كفر القي قروي)م لا  يمتلك الم لا سيارة ل مع النفايا 

 

   ما يلي (2212  كفر القي قروي م لا) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 أو المولدا  تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

    وتقدي  المدما  االجتماعية. الشوارعتنظيي جمع النفايا 

 .تنظي  عملية البناء واةدار الرخص 

  لمواقع التاريمية واألثرية.احماية 

 . عمل وتقدي  مقترحا  مشاريع واراسا  

 .تو ير رياض لألطفال 

 

 نبذة تاريخية
 

كةانوا   ألنهة  و فون اللصوص الذين يأتون لسةرقته  أ ن سكانها كانوا قليلون وكانوا يلقأنسبة إل   س االبهذا  قرية كفر القية سميسبب ت

عامةا. ويعةوا أةةل سةكان الت مةع إلة  ايةر إسةتيا واورا          252يخ إنشةاء الت مةع إلة  مةا قبةل      ويعوا تار .يلقفون من يأتيه  من ضيو 

 .(1صورة رق  الأنظر ) (2212  كفر القي قرويم لا ) المليل وح ة

 

 قرية كفر القف من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

متةارة    منهةا   القريةة كما يوجةد بعةا األمةاكن والمنةاطق األثريةة  ةي       . مس د كفر القي  هوو  واحد مس د قرية كفر القييوجد  ي 

)أنظةر   (2212  كفةر القةي   قروي م لا) البيو  القديمةو بار القديمة  باإلضا ة إل  الكثير من المتر واآلستي نفيسة  متارة البالبل

 . (2المريطة رق  

 قرية كفر القف في الرئيسة عالمواق: 2 خريطة

 
 2213  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 السكان 
 

 بلغ قرية كفر القيأن عدا سكان   2222بين التعداا العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

 وحدة. 182أسرة  وعدا الوحدا  السكنية  152اإلناث  ويبلغ عدا األسر  نسمة من 412و نسمة من الذكور  415نسمة  منه   831

الفئات العمرية والجنس
 

 

%  43.2  كةان كمةا يلةي     2222لعةام   قريةة كفةر القةي   أن تو يع الفئةا  العمريةة  ةي    أظهر  بيانا  التعداا العام للسكان والمساكن  

عامةا  مةا  ةوق.     25% ضةمن الفئةة العمريةة     2.8عامةا  و  24 -15عمرية % ضمن الفئة ال 54عاما   15ضمن الفئة العمرية أقل من 

 %. 52.1%  ونسبة اإلناث  41.1  أي أن نسبة الذكور 11.8 122  هي قريةلأن نسبة الذكور لإلناث  ي ا كما أظهر  البيانا 
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 العائالت

 

كفةر   قةروي  )م لةا  ابةو المدنيةة   وعائلةة  خطيبة   عائلجبر  عائلة عسا عائلة  من عدة عائال   منها  قرية كفر القييتألي سكان 

  .(2212  القي

 

 الهجرة 
 

قد هاجروا أو  اشمص 12أن هناك  قرية كفر القي القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2212  كفر القي قروي )م لا 2222منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع تركوا

قطاع التعليم
 

 

%. ومةن م مةوع السةكان    24.2%  وقد شكلت نسةبة اإلنةاث منهةا    5  حوالي 2222عام  قرية كفر القيبلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا اراسةته  اإلعداايةة     25.1% انهةوا اراسةته  االبتدائيةة     25.1% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     12.1المتعلمةين  كةان هنةاك    

  حسةب  قريةة كفةر القةي     يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1% انهوا اراسته  العليا. ال دول رق  1.2ته  الثانوية  و% انهوا اراس21.4

 .2222ال نا والتحصيل العلمي لعام 

 

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

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 306 0 2 1 0 17 16 72 83 74 33 8 ذكور

 316 1 0 0 0 15 9 61 78 82 47 23 إناث

 622 1 2 1 0 32 25 133 161 156 80 31 المجموع
 .2009ني  ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطي المصدر:

 

 مدرسةة  القريةة    يوجةد  ةي   2211/2212 ةي العةام الدراسةي     قريةة كفةر القةي    والثانوية  ي التعلي  األساسيةأما  يما يتعلق بملسسا  

)مديريةة   مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي  العةالي الفلسةطينية       ايةت  إاارتهة  و وهي مدرسة كفر القي الثانويةة الممتلطةة     واحدة حكومية

 .(2212  قلقيلية -ة والتعلي التربي

 

معلمةا ومعلمةة    21طالبةا وطالبةة  وعةدا المعلمةين      221ةةفا  وعةدا الطةالب     12 قريةة كفةر القةي   يبلغ عةدا الصةفو  الدراسةية  ةي     

لةغ  يب قريةة كفةر القةي    (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدا الطالب لكل معلة   ةي مةدارس   2212  قلقيلية -)مديرية التربية والتعلي 

 .(2212مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 22طالبا وطالبة  وتبلغ الكثا ة الصفية  13

 

يوضةةح تو يةع ريةةاض    2. ال ةدول رقة    خاةةةة ةجهة  تهةا لألطفةةال  تشةر  علةة  إاار  واحةدة  ةروضة  قريةة كفةر القةةي  كمةا يوجةد  ةةي   

 .س واإل  حسب ال هة المشر ة القريةاألطفال  ي 

 

المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 7جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة سما

 خاةةجهة  2 2  هور المستقبل روضة

    2212  والتعلي ة مديرية التربي المصدر:

 

 )م لادم القدرة الوةول إل  مدرسة كفر القي الثانوية أحيانا هناك بعا المدارس تتعرض لمضايقا  قوا  االحتالل  مثل ع

 .(2212  كفر القي قروي
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   إن الطالب يتوجهون إل  مدارس ع ون الثانوية  حيث / المرحلة العلميةو ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع

 قروي )م لاك   5ية الت ارية  حيث تبعد عن الت مع حوالي ك   أو التوجه إل  مدرسة ح ة الثانو 5يبعدون عن الت مع حوالي 

 .(2212  كفر القي

 

   منها (2212  كفر القي قروي م لا)بعا العقبا  والمشاكل  قرية كفر القييواجه قطاع التعلي   ي 

 

 .االختالط بين ال نسين 

  ماناالستيطانية ورياب اآل قرب المدرسة من الت معا. 

 للبنا  نشطةعدم وجوا مراك  أ. 

 .نقص عدا التر  الصفية  ي بعا المدارس 

 . االكتظاظ  ي الصفو 

 

 قطاع الصحة
 

 عةام حكوميةة  قة . و ةي حةال عةدم تةو ر المةدما         طبيةب   اةعيةا  صةحية  حيةث يوجةد   المرا ةق  ال مةن  القليةل  قرية كفر القةي تتو ر  ي 

 كة   أو التوجةه إلة     13  حيث يبعد عن الت مع حةوالي  ةمستشف  ارويش ن ال  ي قلقيلين السكان يتوجهون ال  الصحية  ي القرية  إ

 .(2212  كفر القي قروي م لا) ك  5  حيث يبعد عن الت مع حوالي مرك  ع ون الطبي

 

 

 

   أهمها (2212م لا قروي كفر القي  ) الكثير من المشاكل والعقبا  قرية كفر القييواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

 وا مبن  مستقل للعيااة الصحيةعدم وج. 

  كفر القيقرية عدم وجوا عيااا  تمصصية  ي. 

 .عدم االنتظام  ي الدوام 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

كةل   سةتوعب يحيةث    سةوق العمةل اإلسةرائيلي   وقطةاع   وظةائي قطةاع ال عل  عةدة قطاعةا   أهمهةا     قرية كفر القياالقتصاا  ي يعتمد 

  .(1انظر الشكل رق  ( )2212  قروي كفر القيا م ل) % من القول العاملة22 منهما

 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن      2212به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  قرية كفر القيحسب النشاط االقتصااي  ي 

 

  من األيدي العاملة22قطاع الموظفين  ويشكل % 

  من األيدي العاملة22سوق العمل اإلسرائيلي  ويشكل %. 
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  من األيدي العاملة15قطاع ال راعة  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة15ويشكل   قطاع الت ارة %. 

  من األيدي العاملة15  ويشكل المدما قطاع %. 

  من األيدي العاملة.15قطاع الصناعة  ويشكل % 

 

 قرية كفر القفلنشاط االقتصادي في : توزيع القوى العاملة حسب ا1شكل 

 

 2212  م لا قروي كفر القي المصدر:

 

 محلةين   والفواكةه المضةار  لبيع  بقالتين   االبق 5 قرية كفر القيصااية والت ارية  يوجد  ي من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

  كفةر القةي   قةروي م لةا  ) ومعصةرة  يتةون  (  الخة ...والن ةار   للصةناعا  المهنيةة )كالحةدااة     محةال  5و لتقدي  المدما  الممتلفةة 

2212). 

 

 نتي ةة اإلجةراءا    قريةة لوقةد تبةين أن الفئةة االجتماعيةة األكثةر تضةررا  ةي ا        %.25إلة    قرية كفر القيةلت نسبة البطالة  ي وقد و

   هي عل  النحو التالي (2212  كفر القي قروي م لا) اإلسرائيلية

 

 قطاع ال راعة. 

 ة.قطاع الت ار 

 .قطاع الصناعة 

  العمل االسرائيلي.سوق 

  مدما القطاع. 

 .قطاع الوظائي 
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 القوى العاملة 

 

% من 32.2  أن هناك 2222عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوأظهر  بيانا  التعداا العام للسكان 

% من 22% من السكان رير نشيطين اقتصاايا )منه  22.2% يعملون(. وكان هناك 14السكان كانوا نشيطين اقتصاايا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ( )% من المتفررين ألعمال المن ل22.3و الطالب 

 

 .7112،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) كفر القف سكان :3جدول 

 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر   اونمةا أراض سةكنية   111اونة  هةي أراض قابلةة لل راعةة و     2,097اونمةا  منهةا    2,881حةوالي   قرية كفر القيتبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    5ال دول رق  

 

 (بالدونم المساحة) قرية كفر القف في األراضي استعماالت: 4 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(2,097) 
مساحة 

األراضي 

 السكنية

ساحة الم

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

229 41 360 44 0 117 68 1 1,911 111 2,881 

 2213  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

ر غي

 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

 306 0 147 3 1 11 0 132 159 0 6 153 ذكور

 316 1 271 0 0 17 110 144 44 3 3 38 إناث

 622 1 418 3 1 28 110 276 203 3 9 191 المجموع
.2221المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها   المصدر:  
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 قرية كفر القف في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2213  جأري - المعلوما  ال ترا يةوحدة نظ   المصدر: 

 

أكثةر األنةواع   الباميةة   عتبةر ت. وقريةة كفةر القةي   بعلية والمرويةة المكشةو ة  ةي      يبين األنواع الممتلفة من المضروا  ال2ال دول رق  

 .القرية راعة  ي 

 

)المساحة بالدونم( قرية كفر القففي  المكشوفةبالخضراوات البعلية والمروية مساحة األراضي المزروعة : 6جدول 
  

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

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

0 25 0 0 0 0 0 20 0 0 2 5 
 2212  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر

 

 حيةث يوجةد حةوالي    ل يتةون ب راعةة ا  كفةر القةي   وتشتهر .قرية كفر القير المثمرة ومساحاتها  ي   يبين أنواع األش ا2ال دول رق  

 . ل يتوناون  م روعة بأش ار ا 1,910

 

)المساحة بالدونم( قرية كفر القفمساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 2جدول 
  

ياتالحمض اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع  الزيتون 

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

0.5 1,936 0.5 6 0 17 0 0 0 3 0 0 0 1,910 

 2212  قلقيلية مديرية  راعة  المصدر
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)أنظةر ال ةدول    والشةعير  القمةح اون   وأهمها  42   ان مساحة الحبوب تبلغ قرية كفر القيأما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

 (.8رق  

 

)المساحة بالدونم( قرية كفر القففي  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: 8جدول 
  

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة

محاصيل 

 علفية

محاصيل 

 زيتية
 بقوليات جافة

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

0 68 0 8 0 0 0 18 0 0 0 2 0 0 0 40 

 2212  قلقيلية مديرية  راعة  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 الفلسةةةطينين قبةةةل و ارة ال راعةةةة والةةةذي تةةة  مةةة

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

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةا  مناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا   المناطق الحضرية وال السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

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

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

 األرنةام ل المةاع  و اشي  مثة ويقومون بتربية الم قرية كفر القي سكان من% 4 بين المسح الميداني أند أما بالنسبة للثروة الحيوانية  ق

 (.1انظر ال دول رق  ( )2212  كفر القي قروي م لا)

 

قرية كفر القف في الحيوانية الثروة: 9 جدول
  

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

306 106,000 0 0 0 0 0 139 410 0 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2212  قلقيليةمديرية  راعة   المصدر
 

)انظةر ال ةدول رقة      (2212  كفر القي قرويم لا ) ك  طرق  راعية 12   يوجد حوالي قريةلا أما من حيث الطرق ال راعية  ي

12). 

 

 وأطوالها قرية كفر القف في الزراعية الطرق حالة بيني: 11جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 4 ةالحة لسير المركبا 

 2 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 2 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 2 رير ةالحة

 2212  كفر القي قرويم لا المصدر: 

 

   منها (2212  كفر القي قروي م لا) المشاكل بعا فر القيقرية كال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 .قلة تو ر مياه الري 

 ووجوا جدار الفصل العنصري يستيطانالتوسع اال. 

 .عدم تو ر رأس المال الستتالله  ي االستثمارا  ال راعية 

 .عدم القدرة عل  استصالح بعا المناطق ال راعية 
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 قطاع المؤسسات والخدمات 
 

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

   منها   (2212  قروي كفر القي م لا) لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

 وتقةدي  كا ةة    قريةة الاالهتمةام بقضةايا    بهةد    الحك  المحلي و ارة قبل من  م 1115عام  تأسا :كفر القف قروي مجلس

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.المدما  إل  سكانها

   أةاورا  ونةةدوا  للمةةر تقةةدي    و ارة الداخليةةةمةةن قبةةل    م 1112عةةام  تتأسسةة :جمعيةةة كفةةر القةةف النسةةوية الخيريةةة  

 باإلضا ة إل  اورا  تصنيع رذائي.

 

 ر الطبيعية البنية التحتية والمصاد

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء  ةي      القطريةة االسةرائيلية  شةركة  التعتبةر   .م 2225 شةبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      قرية كفر القةي يوجد  ي 

  ء ةي م ةال الكهربةا   كل امشة بعةا ال يواجةه الت مةع   و .%122ء إلة   ا  السكنية الموةولة بشةبكة الكهربة  وتصل نسبة الوحدا  قريةلا

 أهمها 

 

 المناطق ال ديدة إل للوةول  إل  توسعة الشبكة بحاجة. 

 

% مةن الوحةدا  السةكنية موةةولة بشةبكة      82  وتقريبةا  قريةة الشةبكة هةاتي  تعمةل مةن خةالل مقسة  خلةي ااخةل          مدينةة ال كما يتو ر  ةي 

 .(2212  كفر القي قروي)م لا  الهاتي

 النقل والمواصالت

 

 مواةةال  سةياراته  الماةةة او   ويعتمةد السةكان  ةي تةنقله  علة         نقةل المةواطنين  ل وسائل مواةال أية  قرية كفر القييوجد  ي ال 

ومةن العوائةق التةي تواجةه سةكان الت مةع  قلةة المركبةا   ةي الت مةع            (.2212م لا قروي كفر القي  ) والت معا  الم اورة القرل

  (2212  قروي كفر القي )م لاوالمدما  التي تقدمها 

 

م لا قروي كفةر القةي    ) من الطرق الفرعية ك  3وك  من الطرق الرئيسة  1 قرية يوجد  ي ال  قريةالبة لشبكة الطرق  ي أما بالنس

 .(11 دول رق  ال)أنظر  (2212

 

 قرية كفر القف في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 1 1

 معبدة وبحالة سيئةطرق  .2 2 2.5

 طرق رير معبدة. .3 2 1.5

 2212  كفر القي قرويم لا المصدر: 

 المياه

 

  وتصةل نسةبة الوحةدا     1112تقوم اائرة مياه الضفة التربية بت ويد سكان قرية كفر القي بالميةاه عبةر شةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام        

 (.2212وي كفر القي  م لا قر% )122السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل  



 قلقيلية محافظة                                                                                        انية                                                       دراسة التجمعات السك

 

 14 

 

(. 2212م لةا قةروي كفةر القةي      متةر مكعب/السةنة )   220222  حةوالي  2212لقد بلتت كمية المياه الم واة لقرية كفةر القةي عةام    

وهنا ت در اإلشارة إل  أن المواطن  ي قرية كفر القي ال يسةتهلك هةذه    .لترا/ اليوم 121وبذلك يقدر معدل ت ويد المياه للفرا بحوالي 

(  وهةذه تمثةل الفاقةد    2212م لا قروي كفر القةي   % )5كمية من المياه  وذلك بسبب الفاقد من المياه  حيث تصل نسبة الفاقد إل  ال

كفةر  عند المصدر الرئيا وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التو يع وعند المن ل وبالتالي يبلغ معدل استهالك الفةرا مةن الميةاه  ةي قريةة      

(. ويعتبةر هةذا المعةدل جيةد بالمقارنةة بالحةد األانة  الموةة  بةه مةن قبةل            2212م لا قروي كفةر القةي    م )لترا  ي اليو 122 القي

شةيكل /متةر    4ويبلةغ سةعر المتةر المكعةب للميةاه مةن الشةبكة العامةة          لتر للفرا  ي اليوم. 122منظمة الصحة العالمية والذي يصل إل  

خة ان   إلة   باإلضةا ة بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار        122لقرية حةوالي  يوجد  ي ا (. كما2212م لا قروي كفر القي  )مكعب 

 (.2212م لا قروي كفر القي  )متر مكعب  222مياه عام بسعة 

 

 الصرف الصحي

 

شبكة للصر  الصحي  حيث يسةتمدم السةكان الحفةر االمتصاةةية والحفةر الصةماء للةتملص مةن الميةاه           كفر القيال يتو ر  ي قرية 

 (.2212ا قروي كفر القي  م ل) العاامة

 

متةرا مكعبةا  بمعنة      125واستنااا إل  تقديرا  االستهالك اليومي من المياه للفرا  تقدر كمية المياه العاامة النات ةة يوميةا بمةا يقةارب     

لتةرا  ةي    132متر مكعب سنويا. أما عل  مستول الفةرا  ةي القريةة   قةد قةدر معةدل إنتةا  الفةرا مةن الميةاه العاامةة بحةوالي              450222

يت  ت ميع المياه العاامة بواسطة الحفر االمتصاةية والحفر الصماء ومن ث  يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضح  حيةث  اليوم. حيث 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت        يت  التملص منها إما مباشرة  ي المنةاطق المفتوحةة أو  ةي األوايةة الم ةاورة اون مراعةاة للبيئةة       

)قسة  أبحةاث   ة المياه العاامة النات ة سواء عند المصدر أو عند مواقع الةتملص  ممةا يشةكل خطةرا علة  البيئةة والصةحة العامةة         معال 

  (.2213أريج   -المياه والبيئة 

 

 النفايات الصلبة

 

ت ة عن المةواطنين والمنشةآ    يعتبر م لا المدما  المشترك للنفايا  الصلبة ال هة الرسمية المسئولة عن إاارة النفايا  الصلبة النا

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

شةيكل للفةرا  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة تحصةيل هةذه الرسةوم            3رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  تبلةغ         

 (.2212م لا قروي كفر القي  )% 122

 

إاارة النفايةةا  الصةةلبة  حيةةث يةةت  جمةةع النفايةةا  النات ةةة عةةن المنةةا ل والملسسةةا       مةةن خدمةةة كفةةر القةةيينتفةةع معظةة  سةةكان قريةةة  

حاويةة   25والمحال  الت ارية والساحا  العامة  ي أكياس بالستيكية  ت مع بعد ذلك  ي حاويا  منتشرة  ي أنحاء القرية يبلغ عداها 

بواقةع ثةالث مةرا   ةي األسةبوع  ونقلهةا بواسةطة سةيارة          م لةا المةدما  المشةترك    متر مكعب  ومن ث  يت  جمعهةا مةن قبةل    1بسعة 

ك  عن القرية  حيت يت  التملص من النفايا   ي هذا المكةب عةن    2.5النفايا  إل  مكب عشوائي قريب من القرية والذي يبعد حوالي 

 (.2212م لا قروي كفر القي  )طريق ا نها 

 

كتة   وبالتةالي تقةدر     2.2 كفر القةي نتا  الفرا اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إ

أريةج    -)قس  أبحةاث الميةاه والبيئةة     طنا سنوياع 242أي بمعدل   طن 2.2كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان القرية بحوالي 

2213.) 

 

 األوضاع البيئية

 
رل المحا ظة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي اا حلول لهةا  والتةي يمكةن حصةرها بمةا      كتيرها من ق كفر القيقرية تعاني 

 يلي  

 

 أزمة المياه

 

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

ام اائةرة ميةاه الضةفة التربيةة  ةي تنظةي  ضةخ الميةاه وتو يعهةا بةين الت معةا  السةكانية. لةذا  هةي تقةوم                الفلسطينية  مما يشكل عائقا أمة 

 بتو يع المياه إل  المناطق الممتلفة بشكل اوري  وذلك ألن كميا  المياه الذاتية المتاحة ال تكفي لسد احتياجا  السكان. باإلضا ة إل 
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القريةة تعةاني مةن     أنء المياه من الشركا  اإلسرائيلية لسد احتياجا  السةكان مةن الميةاه. كمةا     ذلك تقوم اائرة مياه الضفة التربية بشرا

 مناطق جديدة يت  البناء  يها.  إل توسعة لتصل  إل الشبكة بحاجة  أنت ديد كما  إل اهتراء ج ء من شبكة المياه العامة وهي بحاجة 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

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

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

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

ياه العاامة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  اون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ الم

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

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

  والصحية الناجمة عن ذلك.

  

 

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

  هةو مكةب النفايةا  الصةحي     محا ظةة قلقيليةة(  ك  عن منتصي  27.5)يبعد حوالي  يعتبر مكب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين

 ي محا ظة قلقيليةة بنقةل النفايةا  الصةلبة     يمدم محا ظة قلقيلية  ولكن ال تقوم بعا البلديا  والم الا القروية  أنالرئيا الذي ي ب 

تقوم بالتملص من النفايا   ي مكبا  عشوائية منتشرة  ي أرجاء المحا ظة وذلك بسبب ارتفاع تكةاليي   وإنمامكب  هرة الفن ان  إل 

تعتبةر مكرهةة ةةحية      النفايا  تلق  بصورة عشوائية  ي هذه المكبا  لذلك  هي نقل النفايا  والتملص منها  ي مكب  هرة الفن ان.

مسببة تكاثر الذباب والحشرا  الضارة والفئران باإلضا ة إل  الروائح الكريهة والتا ا  السامة والدخان األسةوا المنبعةث منهةا عنةد     

 حرقها  هذا األمر له أثاره الضارة عل  الصحة البشرية والبيئية. 

 

ت معا  الم اورة  ي محا ظة قلقيلية  ويعوا ذلك بشةكل رئةيا إلة     عدم وجوا مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية وال أنكما 

العراقيل التي تضعها سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئا  المحلية والملسسةا  الوطنيةة والتةي تتعلةق بإةةدار تةراخيص إلقامةة        

يطرة اإلسرائيلية الكاملةة. باإلضةا ة إلة     مثل هذه المكبا   حيث أن األراضي المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق ) (  والتي تمضع للس

أن تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتمةد علة  التمويةل مةن الةدول المانحةة. وبالتةالي  ةإن عةدم تةو ر مكةب نفايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علة                  

كريهةة وتشةويه   الصحة ومصدرا لتلويث أحواض المياه ال و ية والتربة من خالل العصارة النات ة عن النفايا    ضال عن الروائح ال

 المناظر الطبيعية.

 

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 قرية كفر القفالوضع الجيوسياسي في 

  

بةةين السةةلطة الوطنيةةة  1115بةةالرجوع إلةة  اتفاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الملقتةةة والموقعةةة  ةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن شةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% 28.2اونمةا )  813ية كفر القي إلة  منةاطق )ب( و) (  حيةث تة  تصةنيي مةا مسةاحته        الفلسطينية وإسرائيل  ت  تقسي  أراضي قر

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

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

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

الكاملةة للحكومةة اإلسةرائيلية      (  وهي المناطق التي تقةع تحةت السةيطرة   ) % من مساحة القرية الكلية( كمناطق21.8اونما ) 20228

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

فتوحةةة ومةن ال ةةدير بالةةذكر أيضةةا أن معظة  األراضةةي الواقعةةة  ةةي منةاطق      ةةي قريةةة كفةةر القةي هةةي أراض  راعيةةة ومنةةاطق م    

 (.12باإلضا ة إل  األراضي المصاارة لألرراض االستيطانية )انظر ال دول رق  
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 1991: تصنيف األراضي في قرية كفر القف اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 12جدول                          

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 78.7 813 مناطق ب

 21.8 76168 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 76881 المساحة الكلية

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

 

 ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في قرية كفر القف ال

 

كان منها     بآال  الدونما  لصالح األهدا  اإلسرائيلية الممتلفةنالت قرية كفر القي حصتها من المصاارا  اإلسرائيلية التي أوا

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

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

 

%( من أراضي قرية كفر القةي مةن أجةل    2.1اونما ) 221ةاار  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحته 

إقامة كل من مستوطنا  جينو  شمرون وكرني شمرون. وال دير بالذكر أن هذه المستوطنا  مقةام جة ء منهمةا علة  أراضةي قريةة       

تقوم األج اء األخرل من المستوطنا  عل  أراضي قرل جنصا وط وح ة وع ون. وت در اإلشارة إل  أن كةل مةن    كفر القي   يما

مستوطنا  جينو  شمرون وكرني شمرون تشكل ج ء من المستوطنا  اإلسرائيلية المكونة للت مةع االسةتيطاني اإلسةرائيلي  ارئيةل     

خةالل بنةاء جةدار العة ل العنصةري  ةي أراضةي الضةفة التربيةة. و كانةت            كيدومي   الذي تسع  إسرائيل إل  ضةمه إلة  حةدواها مةن    

يقضي بض  الكتل االستيطانية الكبرل  ةي الضةفة التربيةة مثةل م مةع       2225الحكومة اإلسرائيلية قد طرحت مشروع قانون  ي العام 

ين عيليةت' وذلةك مةن خةالل ضةة      وم مةع 'مةةواع   م مةع 'رةوع عتصةيون'     م مةع 'جفعةةا   ئيةي'    م مةع 'ارئييةل'    'معاليةه ااومةي '  

األراضةي التةي تقةوم عليهةا هةذه الكتةل االسةتيطانية الكبةرل إلةة  إسةرائيل ااخةل ال ةدار باعتبارهةا جة ءاع ال يت ة أ مةن اولةة إسةةرائيل                 

 كمةا ةةرح رئةيا الةو راء    « قرار جيد ألمنها ومكانتها السياسية واقتصااها وايموررا ية الشةعب اليهةواي  ةي 'أراضةي إسةرائيل'     »و

مبينا. ومةا أن   2225اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون عند لقائه الرئيا األمريكي جور  بوع  ي الحااي عشر من شهر نيسان عام 

سةو  تةتمكن إسةرائيل مةن ضة  الكتةل         2214يت  االنتهاء من تنفيذ ممطة  جةدار العة ل العنصةري والم مةع االنتهةاء منةه  ةي العةام          

إل  المستوطنا  األخرل الواقعة ررب ال دار والتي تر ع من م مةوع المسةتوطنا  التةي سةو  تضة       االستيطانية الكبرل باإلضا ة 

 مستوطنة إسرائيلية.   122إل  إسرائيل مع انتهاء ال دار إل  

 

 مخطط جدار العزل العنصري على أراضي قرية كفر القف 

ما ورا بالتعديل األخير  سلبي ومدمر عل  قرية كفر القي.  بحسبكان لمطة الع ل العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار أثر 

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

وذلك من ال هة الشةرقية وال نوبيةة     ك  من جدار الع ل العنصري من الممط  بنائها عل  أراضي القرية 1.5تبين أن   2222العام 

% من مساحة القريةة الكليةة( ويعة ل الم يةد     22.8اونما من أراضي القرية ) 252وسو  يقتطع  حال االنتهاء من بنائه   ما مساحته 

ي القريةة  من األراضي لألرراض االستيطانية اإلسرائيلية. وتشةمل األراضةي المع ولةة المسةتوطنا  اإلسةرائيلية المبنيةة علة  أراضة        

 (.13باإلضا ة إل  األراضي ال راعية والتابا  والمناطق المفتوحة )انظر ال دول رق  

 : تصنيف األراضي المعزولة داخل جدار العزل العنصري في قرية كفر القف13جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 أراض  راعية 324

 2 مناطق مفتوحة 52

 3 ليةسرائيمستوطنة إ 221

 4 رابا  8

 المجموع 612

 7113أريج ، -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 
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 الطرق االلتفافية اإلسرائيلية على أراضي قرية كفر القف 

 

رير الفلسطينية )التي ت  توقيعها بين منظمة التح 1113أيلول  -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 ذلك الحين  كثفت إسرائيل من جهواها ل يااة ح   الطرق االلتفا ية  ي   الضفة التربية بعضها ببعا و تلك 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 ذلك 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  812تمكنت إسرائيل من شق 

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

نعت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيين من استمدام هذه الطرق   م2222أيلول من العام  32اندالع االنتفاضة الثانية بتاريخ 

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 بطرح ممط  شبكة طرق مقترحة ستعمل عل  تحويل سير الفلسطينيين من الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية 2224العام 

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 االنساني. وكان لقرية كفر القي الفلسطينية نصيبا مماثال للقر

من  55الفلسطينية االخرل  ي االراضي الفلسطينية المحتلة التي شهد  مصاارة أراضيها إلنشاء الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

ال هة ال نوبية للقرية والذي يصل المستوطنا  اإلسرائيلية الواقعة ضمن أةبع كيدومي  االستيطاني بالمستوطنا  اإلسرائيلية  ي 

 (.  1141حا ظة قلقيلية وتلك ااخل الم  االخضر )خ  الهدنة للعام ال هة التربية من م

 

 اعتداءات المستوطنين اإلسرائيليين على أهالي قرية كفر القف 

 

ل  تسل  قرية كفر القي من اعتداءا  المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية الم ةاورة حيةث شةهد  المنطقةة     

هاكةا  بحةق الفلسةطينيين القةاطنين  ةي قريةة كفةر القةي والقةرل الم ةاورة إذ يقةوم المسةتوطنون بأعمةال العربةدة علة                 العديد من االنت

وذلك  ي محاولة منه  لمنع الفلسطينيين مةن اسةتمدام الشةارع  كمةا يقةوم المسةتوطنون بمهاجمةة         55الشارع االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

 ارع بين الحين واآلخر وبث حالة من الرعب  ي ةفو  المواطنين الفلسطينيين. السيارا  الفلسطينية التي تستمدم الش

 

 األوامر العسكرية اإلسرائيلية التي استهدفت أراضي قرية كفر القف

 

استهد ت سلطا  االحتالل اإلسرائيلي خالل سنوا  االحتالل اإلسرائيلي أراضي قرية كفر القي بالعديد من األوامر العسكرية التي 

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

 

   ةدر هذا األمر العسكري بتاريخ السااس والعشرين من شهر تمو  من العام 22/22األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

ية ل  توضح  ي األمر ويصاار ما مساحته ثمانية اونما  من أراضي قرية كفر القي وح ة ألرراض أمن 2222

العسكري. إال أن المرائ  المر قة باألمر العسكري اإلسرائيلي تبين أن األمر السابق الذكر جاء ليصاار من أراضي كفر 

القي وح ة إلقامة معسكر إسرائيلي بالقرب من مستوطنة كرني شمرون بح ة تو ير األمن لمستوطنة كرني شمرون 

 ا. والمستوطنا  األخرل المحيطة به

   ةدر هذا األمر العسكري بتاريخ الماما والعشرين من شهر كانون الثاني 15/22األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

اونما من األراضي الفلسطينية  ي كل من قرل ع ون وجيت وكفر القي  221ويصاار ما مساحته  2222من العام 

 لترض بناء جدار الع ل العنصري. 

 

 ويأتي  2222/   ةدر بتاريخ السااس عشر من شهر شباط من العام 15/12ري اإلسرائيلي رق  تعديل عل  األمر العسك

كتعديل عل  مقطع من مقاطع جدار الفصل العنصري المنوي إقامتها عل  أراضي كل من قرية كفر القي وع ون. وعااة 

 ي المنطقة. يأتي التعديل الصاار عن السلطا  اإلسرائيلية لصالح المستوطنا  اإلسرائيلية  

 

   ةدر بتاريخ الثالثين من شهر تشرين الثاني 21/11تعديل حدوا وسريان مفعول عل  األمر العسكري اإلسرائيلي رق   /

. وعااة يأتي التعديل عل  الحدوا وسريان المفعول الستكمال الممططا  االستيطانية التي ل  يت  االنتهاء 2211من العام 
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وجاء أمر المصاارة ألرراض عسكرية ل  يت  اال صاح عنها  ي األمر العسكري  إال أن  منها  ي المنطقة المستهد ة.

 المرائ  المر قة بينت أن األمر العسكري اإلسرائيلي الصاار جاء إلقامة مقطع من ال دار عل  أراضي قرية كفر القي.   

 

  وعااة يأتي 2211نون أول من العام /   ةدر بتاريخ الرابع من كا22/22تعديل عل  األمر العسكري اإلسرائيلي .

التعديل عل  الحدوا وسريان المفعول الستكمال الممططا  االستيطانية التي ل  يت  االنتهاء منها  ي المنطقة المستهد ة. 

وجاء أمر المصاارة ألرراض عسكرية ل  يت  اال صاح عنها  ي األمر العسكري  إال أن المرائ  المر قة بينت أن األمر 

 سكري اإلسرائيلي الصاار جاء إلقامة مقطع من ال دار عل  أراضي كل من قرل كفر القي وجيت.الع

 

 على أراضي قرية كفر القف الحواجز العسكرية اإلسرائيلية 

 

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

حت  ر ع جيش االحتالل اإلسرائيلي من عدا حواج  التفتيش إل   2222اندالع االنتفاضة الفلسطينية  ي شهر أيلول من العام 

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

بحق المواطنين الفلسطينيين من جميع  نكيل واالنتهاكا  القاسية التي يمارسها ال نوا اإلسرائيليونوقائع من التالحواج  العسكرية 

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

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

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

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

يمنع جنوا االحتالل الفلسطينية  حيث  الطواقم الطبية ضد اإلسرائيليت او   تصر ا  جنوا االحتالل  عالوة عل  ذلك 

ما يقوم ال نوا اإلسرائيلي األطباء والمرض   ي أرلب االحيان من عبور حواج  التفتيش اإلسرائيلية بما  ي ذلك حاال  الطوارئ. ك

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

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

 سطينيين. للفل

 

وال تمتلي معاناة قرية كفر القي عن سائر القرل الفلسطينية  ي محا ظة قلقيلية والمحا ظا  الفلسطينية األخرل حيث قام جيش 

الذي يفصل بين  55االحتالل بنصب حاج  )بوابة( عل  المدخل ال نوبي لقرية كفر القي  عل  الطريق االلتفا ي اإلسرائيلي رق  

اإلسرائيليين رائيلية كرني شمرون وجينو  شمرون وقرية كفر القي  وذلك بح ة تو ير الحماية للمستوطنين المستوطنا  اإلس

المركبات الفلسطينية  الذين يستمدمون الشارع االلتفا ي السابق الذكر. وتقوم قوا  االحتالل اإلسرائيلي التي تحرس الحاج  بإيقا 
 والتدقيق في هويات المواطنين. 

 

 

 ات اإلسرائيلية ... مناطق ذات أولوية وطنية المستوطن

 

عل  مشروع  2212ةااقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي  ي جلستها المنعقدة  ي التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 

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

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

مستوطنة إسرائيلية )من ضمن القائمة مستوطنة كرني شمرون( أقيمت بشكل رير  12ت معا  منها  552الحكومة اإلسرائيلية تض  

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

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

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

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

  عندما قام رئيا الو راء 2222' قد ت  اإل صاح عنه  ي العام عل  أسعار األراضي. وكان مشروع 'المناطق ذا  األولوية الوطنية

كـ 'مناطق ذا  أولوية وطنية'. كما ت  طرح بعا   اإلسرائيلي حينها  خرييل شارون  بوضع خارطة للت معا  المقترح تصنيفها

 التعديال  عل  المطة  ي عهد كل من حكومة أولمر  وحكومة نتنياهو. 
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 قرية كفر القفويرية المنفذة والمقترحة في الخطط والمشاريع التط

 المشاريع المنفذة

 

م لةا قةروي   ) وبتمويةل مةن و ارة ال راعةة    2212كة  عةام    2بطول  شق طريق  راعيع وبتنفيذ مشر كفر القي م لا قروي ماق

 (.2212كفر القي  

 

 المشاريع المقترحة

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل األعةوام         قريةة لمةدني  ةي ال  ملسسةا  الم تمةع ا     وبالتعاون معكفر القي 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 

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

 

 ك . 2انشاء شبكة ةر  ةحي بطول  الحاجة ال  -1

 وتنموية ةتيرة )أرنام  حدائق من لية  تصنيع رذائي  مشتل خياطة  وريرها(. إنتاجية إل  عمل مشاريعالحاجة  -2

 بئر من لي ل مع مياه الشرب. 42انشاء  الحاجة ال  -3

  راعي قريبة من ال دار.اون   322استصالح  الحاجة ال  -4

 انشاء مدرسة أساسية. الحاجة ال  -5

 .ةانشاء مبن  عيااة ةحي الحاجة ال  -2

 انشاء حديقة من لية. الحاجة ال  -2

 ك . 1.5ك   وشبكة الكهرباء بطول  1.5توسعة شبكة المياه بطول  الحاجة ال  -8

 ك . 5شق طرق  راعية جديدة بطول  الحاجة ال  -1

 م. 222تنااية بطول انشاء جدران اس الحاجة ال  -12

 حاوية. 25تو يع حاويا  نفايا  عدا  الحاجة ال  -11
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 األولويات واالحتياجات التطويرية
  

مةن   مدينةة لل   األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة   14من نقةص كبيةر  ةي البنيةة التحتيةة والمدماتيةة. ويبةين ال ةدول رقة            القرية تعاني

 .قرويال وجهة نظر الم لا

 

 قرية كفر القف في التطويرية واالحتياجات األولويات: 11جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  8 ^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  1   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجواة 2

 ك  2    * توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعااة تأهيل ينابيع أو خبار جو ية 5

  *   بناء خ ان مياه 6

 ك  4   * تركيب شبكة ةر  ةحي 2

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 15   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 1

 احدةسيارة و   * ل مع النفايا  الصلبةسيارا   12

    * مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيااا  ةحية جديدة 1

  *   إعااة تأهيل/ ترمي  مراك / عيااا  ةحية موجواة 2

    * الموجواةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيااا   3

 االحتياجات التعليمية

 ساسية ممتلطةأمدرسة    * بناء مدارس جديدة 1

 مدرسة كفر القي الممتلطة   * إعااة تأهيل مدارس موجواة 2

    * ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 اون  222   * استصالح أراض  راعية 1

 بئر 22   * إنشاء خبار جمع مياه 2

  *   بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * خدما  بيطرية 4

 سنويا طن 222   * تبن للماشيةأعال  و 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 2

  *   إعااة تأهيل بيو  بالستيكية 2

    *  لحهبذور  8

    * نباتا  ومواا  راعية 1

 .طرق  راعية  ك 2ااخلية و ك  طرق 2^   

  2212  كفر القي م لا قرويالمصدر:   
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 المراجع
 

 لسطين. -رام اهلل. 2222  التعداا العام للسكان والمساكن والمنشآ (  2221) ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  

   2212م لا قروي كفر القي. 

   تحليةل اسةتمداما      وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2213( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة

  لسطين. -. بيت لح بدقة عالية نصي متر – 2212األراضي لسنة 

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

  بيت لحة   قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  (2213القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

  2211) قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس  محا ظةةة قلقيليةةة -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2212)  العةةالي و ارة التربيةةة والتعلةةي-

  لسطين.  - سلفيت. (2212

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2212  ) لسطين. - قلقيلية .(2212-2221) محا ظة قلقيليةبيانا  مديرية  راعة   

 


