
كفر َعَقب

مقّدمة

قلنديةمخيّمثّمومنالعسكريّقلنديةحاجزعنال�وروبعدشماًال،هللارامإلىالقدسمنطريقكفي

األسمنتغاباُتاليسار؛وعناليمنيعنأمامكالمشهَدتداهمالشاهقةالسكنيّةالعماراُتتبدألالجئني،

بالالشارعجانيبّعلىوتصطّفالمقدسيني،آالفتأويكثريةشققفيهاضخمةعماراتمنالمكّونة

عقب"."كفرهيالقدس،فياالكتظاظشديدةضاحيًةلتُشّكلمالئمة،تحتيّةبنيةأوبينها،مناسبةفراغات

"كفرأوعجب"،"كفرساخرينالمقدسينيبعضيسّميهااالكتظاظوكرثةفيهاالمعيشيةاألحوالولسوء

عقاب"، في إشارة إلى "العقاب" المعيشي لمن يسكن فيها.



الموقع الجغرافيّ والمساحة

بـتُقدّرمساحةعلىاألصليّةأراضيهاوتمتد�القدس،مدينةمنالشمالإلىكم13بعدعلىعقبكفرتقع

،1دونٍم5400

الغربومنمخماس،الّرشقومنوقلندية،الرامالجنوبومنالبرية،وأراضيبرقةقريةالشمالمنتحدّها

رافات.

التقسيم اإلداريّ

لبلديةتابعةأراٍضإداريني:قسمنيإلىاليومُمقّسمٌةأنّهاإالالنكسة،عامالقريةأراضيكامُلاحتَُلت

هناأوسلو.التفاقيةوفقًاالغربيةالضفةمنج""مناطقمصنّفةوأراٍضالقدس،فياإلرسائيليةاالحتالل

بعض التفصيل:

وتحتالبلديّنفوذهاضمنأيالقدس،فياالحتالللبلديةاإلداريّةالحدودضمنالواقعةاألراضي-1

المتالصقةالعماراتفيهاوترتفعبالسّكان،مكتّظةمنطقةوهياألساسيّة.الخدماتلتوفريمسؤوليتها

القدس-ب�كزمقارنًة-فيهاالشققاستئجارتكاليفالنخفاضعقبكفرإلىالمقدسيونيلجأتوقف.بال

دفعأمرهمنيملكواليحملها،اليتالزرقاء)(الهويةاإلرسائيليةاإلقامةبطاقةعلىبالحفاظيرغبفمن،

وجهتهعقبكفرتكونالقدس،وأحياءضواحيبقيةفيشقةرشاءأواستئجارمقابلطائلةمبالغ

مجملمن%27نسبتهماوتشّكلدونمًا،1459بـاألراضيهذهمساحةتُقدّرالوحيدة.وشبهالمتاحة،

مساحة أراضي القرية األصلية.

ضمنالفلسطينيّةالمحليّالحكملوزارةالتابعةعقب،كفرلبلديةاإلداريّةالحدودضمنالواقعةاألراضي-2

وتُقدر.1993عامأوسلواتفاقيةحسب"ج"كمناطقاألراضيهذهتُصنّفالفلسطينية.القدسمحافظة

األصلية.القريةمساحةمن%73نسبتهماأيدونمًا،4015بـمساحتها
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حيويًّةمنطقًةيجعلهامّماوالقدس،هللارامبنيالرئييسالطريقعلىعقبكفرتقعالحاليالوقتوفي

يربُط القدَس برام هللا.واسرتاتيجيّة تشّكل المحور الحرضيّ الفلسطيّين الذي

التسمية وتاريخ القرية

تأويالت،عدّةعقب""كفراسممصدروتكتنف2الصليبيّة.الفرتةإلىيعودعقبكفرقريةتاريخأّنيُرّجح

خضريأبوالديننارصالباحثيُرجعالتأويالت،ضمنمنالقرية،عاشتهاتاريخيّةمرحلةمعمنهاكٌليتماّس

فيأماكفرا،الرسيانية:وفيkapruكابرواألكاديةفي"هييقول:السامي،المشرتكمن"َكْفر"كلمة

"َكفراالسمويصفوأغّطيه.أسرتهأيَكْفرا:أْكِفرهالشيَء"َكَفرُتمنمشتقة"َكْفر"فـالعربيةاللغة

.3الصاعد في أعلى الجبل"عَقب" طبوغرافيا المكان، إذ يدل على الطريق الصْخري

مكثأيو"َعِقب"العثمانيّ،العهدفيالقريةعلىبقافلتهمرّ"كفري"اسمهرجًالأنالثاني،والتأويل

4فيها.

الرتكيبة السكانية

البيوتعددُكانإذاألخرى،المقدسيةبالقرىمقارنةنسبيًاصغريةقريةتاريخيًاعقبكفرقريةتُعترب

شخص300يقاربماسكانهاعددكانمثًال،الماضيالقرنأربعينياتفي.1931عامبيتًا59فيهاالمأهولة

فيإالاليومقائمًايعدلمالسكانمنالقليلالعددهذالكنشخص.4105إلى1961عامارتفعبينمافقط،

الريفيّة.الجهة الرشقية من القرية اليت ما زالت تحتفظ ببعض المالمح

عقب،كفرقريةأهاليحسبمتباينة.بأرقاٍمالس�كانعدَدوالفلسطينيّةاإلرسائيليّةالجهاتمختلفتُقد�ر

عددُيُقدّربينما،6شخصألفبحواليالفلسطينيّةعقبكفرلبلديةالتابعالتجمعفييسكنمنعدديُقدّر

.2018أيار6بتاريخعقب،كفربلديةفيالعامةالعالقاتمديرالرموني،أرشفالسيدمعمقابلةعلىبناء6

في الذاكرة"،الدباغ، مصطفى مراد، "بالدنا فلسطني"، موقع "فلسطني5
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،2012إصدارأريج،القدس/-التطبيقيةاألبحاثمعهدكفرعقب"،قرية"دليل4

دليلقريةعقبآفر

نرش كذلك في موقع باب الوادخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب."أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو3

06.12.2016بتاريخ

أسماء قرى القدس، دراسة لغوية داللية
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50بحواليبلدية،منطقةأو(ج)منطقةتصنيفاتها،اختالفعلىعقبكفرمنطقةكلفيالفلسطينيني

.7ألف فلسطيين

عاماالحتالل)بلدية(منطقةعقبكفرسكانعددتقديربلغإذأعلى،تقديراٍتاالحتاللمؤسساُتتُقد�م

يمكنالاألمرحقيقةوفيذلك.منأكرثإلىوصلواقداليومأنهميعينمما،8فلسطيينألف2016،60

لتخّوفخاصة،عقبكفرفيأوعامًة،القدسفيسواًءالسكانعددحولنهائيّرقمعلىالحصول

وتنترشهوياتهم.لبطاقاتوسحبتهجريمنعليهايرتتبقدومااإلحصاءعملياتمنعمومًاالمقدسيني

80الـبنييرتاوحاالحتالل)بلدية(نطاقعقبكفرحيفيالمقدسينيعددبأّنالناسبنيعشوائيةتقديرات

فلسطيين.ألف100إلىألف

تتوزّع عائالت كفر عقب األصليّة على الحمائل التالية:

مثل: محّمد وأحمد وحمد وخريهللا، وحمولة أبو رشيف.حمولة بركات وهي األكرث عددًا، وتتفرّع منها عائالت

إلى عائالت أصغر.، وتتفرّع هذه الحمائل9باإلضافة إلى حمولّيت نّصار، وحبّاس

الحياة االجتماعية واالقتصادية

تجتمعكانتإذللقرية،االجتماعيةالحياةمكّوناتأحدمثّلتاليتالماءآبارمنعددًاقديمًاعقبكفرضّمت

حفرتها.اليت(الحمائل)العائالتبأسماءاآلبارتسميةارتبطتماوغالبًاللبيوت.الماءلجلبالنساءعندها

15منطولهلبرئاألهاليوحّولهباألساسنبعةكانالتحتاني)،البلد(برئرئيسيةبرئعقبكفرفيوكانت

تقعحيثالقريةمنالرشقيّةالجهةفييعيشونالناسكانالقرية.عائالتكلتستخدمهمرتًا20إلى

سكانيّةضاحيةإلىاليومتحّولت(اليتالقريةمنالغربيّةالجهةفيالزراعيّةاألراضيأماالقديمة.البلدة

ثّمةكانتأنهالقريةسيداتإحدىتذكراألصليني.عقبكفرلسّكانمتزنّهبمثابةكانتفقدمكتظة)

.10من مطار القدس (مطار قلندية)إطاللة للقدس، وكان األهالي يراقبون المسافرين والطائرات

.8.10.2019بتاريخالمقابلةأُجريتعقب،كفرقريةمنالمسنّاتإحدىبركات،منوركريمةمعمقابلةحسب10

المصدر السابق.9

|2017ومعطياتحقائقالرشقية:القدساإلرسائيلية،المواطنحقوقجمعيةعنصادر"،2017ومعطياتحقائقالرشقية:"القدستقرير8

جمعية حقوق المواطن - أرشيف
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بدأوعندماتحديدًا-،القمح-لزراعةبيدرعقبكفرفيعائلةلكلكاناالجتماعية،االقتصاديّةحياتهمفي

بيوتهم على هذه األراضي.عدد سّكان القرية باالزدياد والتوّسع بالبناء،  بنوا

يليهوالذيللشعري،يليهالذيوالعامالقمح،لزراعةعاٍمتخصيصعمومًافلسطنيفيالفالحوناعتاد

(الطماطم)،والبندورةوالباذنجانالخياربنيعقبكفرفيزراعتهوتنّوعتالجودة،عاليكانالذيللخضار

11كان يُجَفف ويُخزّن-خاّصة الطماطم-.وكانت مزروعات القرية توّفي حاجة أهلها وما زاد منها

القديمة،البلدةمنبالقرب"البيدر"فييجتمعونالناسكانالقرية،ألهاليالشفويةللروايةوفقًا

وخزبهالطحنيواستخالصالطاحونةحيثالبريةإلىيتّجهونثمأراضيهم،منوالشعريالقمحليجمعوا

12يقاِسْمَن وقتهّن للَخزب.بالطابون، وكان الطابون مشرتكًا بني نساء القرية إذ

فيوذلكالمحاجر،منالحجرقّصعلىمعيشتهمفيالقريةأهاليبعضاعتمدالزراعة،إلىباإلضافة

القرى المجاورة مثل قرية رافات.

التعليم

طالبًا1966،87سنةوضّمت،1948النكبةعامبعدعقبكفرفيمدرسةأولتأّسستالتعليم،صعيدعلى

الطلبةكاناألسايسالتعليممناالنتهاءوبعدالقرية.أهاليمنأموالبجمعوبُنيت13معلّمان.يعلّمهم

14يكملون تعليمهم في مدرسة البرية.

واإلعداديةاألساسيةالتعليممراحلتشملمدرسة21عقبكفرفييوجد)،2019عام(حىتاليوم

17وخاّصة،واحدةومدرسةالفلسطينية،والتعليمالرتبيةلوزارةتابعتنيمدرستنيبنيوتتوزّعوالثانوية،

مدرسة تتبع لبلديّة االحتالل في القدس، وتندرج تحت نمطني:

البلديّة مبارشًة.المدارس الرسمية، وهي المدارس "الحكوميّة" اليت تديرها

.8.10.2019بتاريخالمقابلةأُجريتعقب،كفرقريةعاماُ)،85(بركاتمنوركريمةمعمقابلةحسب14

في الذاكرة"،مصطفى مراد الدباغ، "بالدنا فلسطني"، موقع "فلسطني13
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التعليموزارةبهاتعرتفلكنالخاصللقطاعمملوكةوهيبها،الُمعرتفالرسميةغريوالمدارس

وتقدّمنشاطاتهاعلىجزئيًا،البلدية،ترشفكماسنوية،وأقساطرسومبفرضلمالكيهاوتسمحاإلرسائيلية

.15لها دعمًا ماليًا

المعالم

الشعيبّ وبالتاريخ القريب.نذكر هنا أهّم معالم كفر عقب، ما ارتبط منها بالرتاث

حيث،17"الخرابات"أهلهامنالسنكباربعضيسّميهكماأو:16القديمةالبلدةمعالمها،وأبرزالقريةبجذرنبدأ

وفيهامحدّدة،سكنومنطقةحوشعائلةلكلكانإذالقديمة،البيوتفيهاوتوجدبدايًة،القريةتأّسست

موجودة إال أنّها لم تعد (في غالبها) مسكونة اليوم."جامع كفر عقب" القديم. وما زالت آثار البلد والبيوت

.8.10.2019بتاريخمقابلةمعهاأُجريتكفرعقب،قريةمنعامًا)85(بركاتمنوركريمةالسيدةمنجاءت"الخرابات"تسمية17

ترميمتمحيثعقب،كفرفيالقديمةالبلدةإحياءوإعادةتأهيلمنالثانيةال�حلةأعمال2019عامالشعيبالمعمارمركزرواق-مركزأنهى16

مبىن ليخدم ك�كز نشاطات للبلدية.حارات من البلدة القديمة ترميمًا وقائيًا كما تم ترميم

"تفعيل دور التعبئة المجتمعية من أجل تحسني الظروف المعيشية في األحياء الفقرية في القدس، تقييم االحتياجات األساسية: كفرعقب"، إصدار:15

.2016العربي،الفكريوالملتقىUN-Habitatالبرشيةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامج



توجد في كفر عقب خربتان معروفتان، هما:

عقب.  ويزعم الصهاينة أّن لها تاريخًا توراتيًّا.خربة عطارة: تقع في الجهة الغربيّة ما بني قلندية وكفر

كانتإحداهما"عطارة"،اسمتحمالنمتجاورتانقريتانهناككانتالرومانيالعهدفيأنهالدبّاغويذكر

أرضيّةلهابالصخرمنقوشةمعرصةالخربةفيتوجدكمارافات.قريةمحلوالثانيةعطارةخربةمحل

عقب،لكفراألصليّةالعائالتمنالخربةسّكانيكن.لمماءعنيفيهاوكانت18بالفسيفساء،مرصوفة

.19يُدعى سليم كان يلجأ إليه سّكان القرية للعالجووفقًا للرواية الشفويّة ُعرف من سّكان الخربة طبيب

فيوتقعالدبّاغ،مرادمصطفىذكرهاطاس:كفرخربةتُدعىعطارةخربةمنشهرًةأقلأخرىوخربة

.20الجنوب من كفر عقب

ويوجد في القرية عدّة مساجد، أبرزهم:

مؤخرًارُّممالقرية،منالرشقيّةالجهةفيعوضعائلةمنالقريةأبناءأحدبناهالصدّيق،بكرأبومسجد

وأُضيف له مصلّى للنساء.

أبناءمنشيخًاوكانالقديمة،البلدةفيوموقعهالقريةفياألقدمالمسجدوهوعقب،كفرمسجد

فيهتُقامالالصالةأّنإالمؤخرًاالمسجدرُّمم،21الناسفيويؤّميؤذّنرشيفأبودعيساسمهالقرية

اليوم.

عندالقداسةذاتالمغرمنصنفانيوجدكنعان،توفيقالباحثفحسبالقرية،فيللمغربالنسبةأما

برضيح،الملحقةغريالمغارةأيالثاني،الصنفيوجدعقبكفرفيبدونها.ومغررضيح،معمغرهما:الناس،

22وتكون محل إقامة القدّيس.

22 “ Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, Taufik Canaan, London, 1927, p:48.

ضمنهاومنعقب-كفرفيالقديمةالبلدةإحياءوإعادةتأهيلمنالثانيةال�حلةأعمال2019عامالشعيبالمعمارمركزرواق-مركزأنهى21

نشاطات للبلدية.القديمة ترميمًا وقائيًا كما تم ترميم مبىن ليخدم ك�كزمسجد كفر عقب القديم-، حيث تم ترميم حارات من البلدة

في الذاكرة"،لدباغ، مصطفى مراد، "بالدنا فلسطني"، موقع "فلسطنيا20
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طرفعلىتوجدبلّوطةشجرةوهيهللا،عبدالشيخبـبلّوطةالمعروفةالشجرةمنالقريبةالمغارةوهي

فلسطينية،شعبيةلعادٍةواتّباعًابالقرية،المشهورةالوليشجرةبمثابةتعدّالرشقية،الجهةمنالقرية

المغارةأمنياتهّنن.رُدمتلتحقيقالشجرةقربالمغارةعنداألرسجةيُشعلنتحديدًا-،-النساءالناسكان

لكّن الشجرة ما زالت موجودة حّىت اليوم.

التاريخ النضالي

خطقربوضعهاعطروتمستع�ةمنقربهاأنإّالعقب،كفرقريةعنالكثريالنكبةأدبيّاتفييُذكرلم

.1948عاممعاركفياالحتاللكيانإقامةخاللمبارشةغريمواجهةتخوضوجعلهاالقتال

عقب،وكفرقلنديةوقريّيتعطروتمستع�ةبنيألغامًاالصهاينةزرع،1948عامنكبةفيأنذُكر،مّما

فحّسنواوهجومًا.دفاعًابعناية،هؤالءلهاوأعدّحينئذ،انتظارهافيالجميعباتاليتللمواجهةاستعدادًا

قيادةووضعت"عطروت"،فيوالذخائراألسلحةمنالرسّيمخزونهمتعزيزعلىوعملواتحصيناتهم

المدينة،فييهودي�حي�أومستع�ةأيّإخالءعدمالقدس:فيال�تقبةللمواجهةرؤيتها"الهاجاناه"

طريقبعضهايقطعهجوميٍّةعملياٍتبتنفيذالدفاعوتطويراألخري،الرمقحىتبالدفاعاالستمساكأي

سكانتقّلاليتخاصًةالحيويّة،الصهيونيةالمواصالتمهاجمةعنالعربلردٍعالعربيّة،المواصالت

.23مستع�ة عطروت المعزولة

كفر عقب في النكسة

الروايةتشريكماسّكانها،ولجأ،1967عامنكسةفيأراضيهابكاملواحتلّتللقصفالقريةتعرّضت

مستع�ةاآلن(مكانهاالخالءفيالبريةقربسعيدة"أبوبـ"شقفانتسّمىمنطقةإلىالشفوية،

الكياننشأةإطاروفيذاته،العاموفيالقرية.فيبيوتهمإلىعادواثمأيامعدّةفيهامكثوابساغوت)،

لديهُوجدمنكّلواعتقلوابيوتهاجميعوفتّشواالقريةالصهاينةاقتحمالمقاومة،لوسائِلونزِعِهالجديد

24سالح.

.8.10.2019بتاريخالمقابلةأُجريتعقب،كفرقريةمنعامًا)،85(بركاتمنوركريمةمعمقابلةحسب24

،15.4.2019بتاريخالمقالنرشهللا،عودةخالدليفي""،"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":"مستوطنة23

ليفي"راميإلى"ِينكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":مستوطنة "

https://www.babelwad.com/ar/Atarot-Rami-Levi-100-Years-Of-Conflict


األردني،الجيشفيضابٌطوهوحبّاس،حمولةمنجميلسعودعليمحمدالّشهيدعقبكفرإلىيُنسب

أهليعرفولمع�همنالعرشيناتفيكان.25مدفعهوراءمنالعدويرضبوهو1967عاماستشهد

أنورشقيقهاأنالقريةمنبركاتمنوركريمةالسيدةوروتجثمانه.وجدواعنهالبحثوبعدمكانهالقرية

26منور بركات كان ضابطًا بالجيش األردني كذلك، وكان رفيَق الّشهيد محمد علي جميل.

قداألهاليكانآنذاك:القريةَشِهَدتهااليتالحوادثضمنفمن،1987عاماألولىلالنتفاضةبالنسبةأّما

وبحسباالحتالل.جيشمعمواجهاتاندلعتفيماكلّها،عقبكفرَشِمَلعاٍمإرضاٍبفيمحّالتهمأغلقوا

فيومنشآتهممستع�اتهممنالخروجإلىالصهاينةبعضدفعتالمواجهاتحدةفإّنالشفويّة،الرواية

اندفعالمطار.قرب"عطروت"مستع�ةداخلالموجودةاليهود""قبانيةومنهاوإخالئها،المنطقة

"القبانية"،ُقربكّسارةفييعملونالقريةمنشبابمنهموكانالُمخالة،المناطقنحوبعدهااألهالي

أبوهللاعبدعليهماشابّنياستشهادمنهاخسائرسببمماباأللغام،أحاطوهاقدالصهاينةكاناليت

27رشيف ومحمد نصار بركات.

االستيطان

بـ"تطوير"ألحقتهاعقب،كفرشمالعسكريًّةقاعدًةاالحتاللسلطاُتأقامتالغربية،الضّفةاحتاللمع

االحتاللأقام1982عاموفياالحتالل.عقبعسكريمطارإلىوتحويلهالنكبة،قبلمنالقائمالمطار،

عسكريتني، شماًال وجنوبًا.فأصبحت محصورة بقاعدتني28قاعدة عسكرية أخرى جنوب القرية

األراضيمنال�يدوابتلعتالقرية،جنوبيعقوب""كوخافمستع�ةأُقيمت1984عاموبحلول

القريبةالفلسطينيّةالقريةعنتفصلهاأمنيّةمساحةمستع�ة-فلكلاألمين"،"طوقهافيالفلسطينية

منازلبعضلحمايةكامٌلجبٌليَُطَوَقأنيحدثوقدالرئيسية،الطرقاتعنتفصلهاأخرىومساحةمنها،

لالّطالع:،29.12.2016بتاريخالعربيالسفريموقععلىنُرشنابليس،رازينموذجًا"،عقبكفرأوسلو:بعدما"مخيّمات28

https://bit.ly/2R0agKI
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وبخصوصمثًال-.البريةمدينةأراضيعلىالمقامة"بساغوت"كمستع�ةقّمته،فيالمستع�ِين

2037لصالحهااالحتاللصادرفقدصهيوني،مستع�آالف6نحواآلنيسكنهااليتيعقوب"،"كوخاف

قاعدةإلقامةدونمًا42إلىباإلضافة،29الثمانينياتبدايةفيعقبكفرمنالرشقيّةالجهةمندونمًا

.30عسكريّة لحمايتها

أراضيمناالحتاللسلطاتصادرتهماإجماليّبلغالسّقا،وأباهرهاللجميلالباحثانأجراهادراسةوفق

31دونمًا.6665البالغةالقريةمساحةمن%30فقط،يعقوب""كوخافمستع�ةإلقامةعقبكفر

شمالجديداستيطانيّمخطٍطعن2007عاماإلرسائيليّةواإلسكانالبناءوزارُةكشفتذاته،السياقفي

ويشملالقدس.بلديةحدودداخلعقب،كفرمنالجنوبيةالجهةومنقلنديةمطارمنبالقربالقدس،

وتهدفالقدس.فيالمستوطننيمنال�يدالستيعاباستيطانيةوحدةألف11بناءاالستيطانيالمخطط

الصناعية"عطروت"لمستع�ةامتدادًايُعترب(والذيالجديداالستيطانيالحيوْصلإلىاإلرسائيليةالوزارة

حسابعلىيُحَفراألرضتحتنفقعْربأخرىالجهةعلىيعقوب""كوخافمستع�ةمعاليوم)،القائمة

32أراضي قرية كفر عقب، من جنوبها إلى شمالها الرشقي.

أراضيعلىكم4بطولالممتدوالتوّسع،الضّمجدارهوعقبكفرفياالستيطانمظاهرمناآلخرالمظهر

يستغرقالعكس)(أوللقدسعقبكفرمنالوصولكانأنفبعدالقدس،مركزعنإياهاعازًالالقرية

علىمعتمدًاللوصولالمستغَرقالوقتباتكماقلندية،بحاجزال�ورالطريقسالكعلىلزامًاأصبحدقائق،

أراضيمنقطاععلىالحاجزبُينالقدس،عنعزلهاعنوفضًالوداخله.الحاجز،قبلالزحاموكثافةوضع

القرية بعد مصادرة أرضه.

،2012إصدارأريج،/القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدعقب"،كفرقرية"دليل32

دليلقريةعقبآفر

.73ص،2015بريزيت،جامعةالتنميةدراساتمركزالسقا،وأباهرهاللجميلعقب"،وكفرهللارامفيحرضيةالسوسيوالتغرياتبعضفيقراءة31
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الجزئنيبنيالمعيشي�االختالُفيرجُععقب.كفرفيوُمقّسمًاُمعقدًافلسطينيًّاواقعًااالحتاللأنتج

حدة،علىجزءلكلالسياسيةوالتبعيةاإلداريّالتقسيماختالفإلىباألساس،للقرية،والغربيّالرشقيّ

مركزعنبأكملهاالقريةعزالالذينالعسكريّقلندياوحاجزوالتوسعالضّمجدارفرضهالذيالواقعوإلى

مدينة القدس ومحيطه.

القرية اليوم

كونأوًال:البداية.منذوعمارتهانشأتهاالزمتابسمتنيتتّسمالحاليبشكلهاعقبكفرإّنالقوليمكن

تتبعكونهاثانيًا:الفلسطينية،السلطةوالاالحتاللبلديةالالجهتني،منأيمنترخيصًايستلزمالفيهاالبناء

معمبارشاتّصالفيأيوالتوّسع،الضّمجدارخلفوقوعهارغموذلك،اإلداريةالناحيةمنللقدس-جزئيًا-

ووظائف ومصالح الناس.رام هللا بما هي مركز حيوي للضفة الغربية ومقرّ ألعمال

المصاحبالهنديسالحرضيالّالتخطيطوسيادةهناك،البناءعشوائيةفياألولىالسمةانعكست

هندسة،بأيالعقارتّجارمنوالمنتفعنيالمصالحأصحاَبتُلزِمجهةفالوالمعماري،السكانيلالكتظاظ

عقبكفرفيالتملّكأولالستئجارالناسمنالعديدلجوَءالثانيةالسمةوأث�تللحّزي.جمالية،أوعملية

نفسها،القدسفيالعقارألسعارالهائلاالرتفاعوتجنّبالمقدسية"،"الهويةعلىكالحصولألسباب

وارتفاعالبناءازديادومعمبارشة.قلندياحاجزعلىمطّل-هللاراممنوقريبالثمنمنخفضسكنوحيازة

منالناسيحرممّماالبعض،لبعضهامالصقةأبنيةتشملصعبةمعيشيةبيئةنشأتتدريجيًاالسكان،عدد

منالمزتايدللعددالمالئمةالتحتيةوالبنيةوالحدائق،الرتفيهلوسائلانعدامشبهوسطالخصوصية،

السكان.

بحركةمتعلقاقتصادي"توّسع"بعمليةارتبطفقدعقب،كفرفيأزليًاليسالذكرسابقالوضعأنعلى

علىقامتاليتالجديدة"،عقب"كفرعليهنطلقأنيمكنماأنتجمّمااألراضي،قطاعفياألموالرؤوس

السوسيوالتغرياتعندراسةوفقالقديم.المكانأحاطاألرضمنضيقًاحزيًااستغلّت"رسيعة"استثمارات

عقارياستثماريجذبمنطقةإلىالقريةحّزيتحّولسّكانها،معمقابالتتضّمنتعقب،كفرفيحرضية

القواننيتغيبحيثالكاملةبالفوضىوالعماراتالبناياتإقامةتتّسمفراغيةمعماريةناحيةومنبامتياز،



اكتظاظ،بالالمنطقةفيسعيديننعيشكنا"السكان:قدامىأحديقول33بالتخطيط؛وال�تبطةالناظمة

يوجدوال،للتنقلسيارةلتجدونصفلساعةتحتاجاليوموراحة،هدوءبكلسيارةتستقلأنيمكنوكان

تغريتقدالبلداآلخر،عنأحدهميسألوالبعضهمالجريانيعرفوالاجتماعية،حياةوالللقواننيانصياع

34كثريًا، لم تعد كما كانت".

،2009عامالقرية،علىوالتوّسعالضّمجدارإطباقفبعدعقب،كفرفيتحديدًاالمقدسيّنيلسكنوبالنسبة

أكرثبالتوّسعللمقدسينيسمحمماهناك،ال�ّخصغريالبناءعنسابقًا-ذكرنا-كمااالحتاللبلديةتغاضت

للمقديسيمكناليتالوحيدةالمنطقةوباتتالرتاخيص،إصدارفياالحتاللقيودلغياباستغالًالالبناءفي

تفقدهمالسكنيةحلولعنالمقدسينيبحُثالتوّسعهذامنوزادورسيع،سلسبشكلفيهاالبناء

بطاقات الهوية اإلرسائيلية وبنفس الوقت منخفضة التكاليف.

إلىاالحتالل،بلديةحكمضمنالواقعةاليوم،عقبكفرضاحيةتسكناليتالرئيسيةالرشائحوتنقسم

كلفتهتبلغقدالقدس،مركزفيمسكناستئجاراالقتصاديوضعهميتيحالمناألول:أساسيني:قسمني

المساكنسعرمن-نسبيًا-أقلبسعرٍعقبكفرفيللرشاءفيضطرّوندوالر،ألفنحوإلىالشهرية

المتاحة في المناطق اليت لم يعزلها الجدار داخل القدس.

وقدّماالفلسطينية،الهويةبطاقةحملةمناألم،أواألباألبوين،أحدفيهايكوناليتالعائالتالثاني:أما

علىالفلسطينيةالبطاقةيحملمنوحصول"القدس"فيشملهمللّماإلرسائيليةالداخليةلوزارةطلبًا

ذلكباعتباراالحتالل،بلديةحكمتحتتقعمنطقةُسكىنهؤالءفيحرصالمدينة.بدخولإرسائيليترصيح

يفصلهاوالالصنفهذامنمنطقةأبرزتُعدعقبكفروألنالشمل.للّمطلبهماستكمالرشوطمنرشطًا

وشبه الوحيدة لمثل تلك العائالت.جدار أو حاجز عن أراضي الضفة الغربية، باتت الوجهة األساسية

.77ص،2015بريزيت،جامعةالتنميةدراساتمركزالسقا،وأباهرهاللجميلعقب"،وكفرهللارامفيحرضيةالسوسيوالتغرياتبعضفيقراءة34

.73ص،2015بريزيت،جامعةالتنميةدراساتمركزالسقا،وأباهرهاللجميلعقب"،وكفرهللارامفيحرضيةالسوسيوالتغرياتبعضفيقراءة33



وماوفيهاإليهاسكانيةحركةمناالحتاللواقععننتجوماهللا،راممنالقريبالمتمّزيموقعهامع

فيالسكانيالزتايدرافقهناك،كبريسكانياكتظاظمنالمتالصقةالشاهقةالعماراتمشهديُظهره

أحدإلىهللارام-القدسشارعوتحّولوتخدمه،توازيهاقتصاديةسوقنموالحال،بطبيعةعقب،كفر

لمختلفالمقِدمةالتجاريةالمحالتفيهوتكاثرتالمدينتني،بنياقتصاديًاونشاطًاحيويةاألكرثالشوارع

السيدعقبكفرفيمحلصاحبيقولالرسمية،وغريالرسميةاالقتصاديةاألنشطةتزايدوعنالخدمات.

أقل من رام هللا والربح على البضائع أعلى بكثري".أبو صالح: "الموضوع ببساطة أن اإليجارات في كفر عقب

أخرى.اقتصاديةألسبابعقبكفرلسكىناالجتماعيةالرشائحبعضتنتقلاالقتصادي،الجانبذاتوعلى

القريةفيتنترشكماالسجائر،تجارةفيالرضييبالتهربتمارسبمحالتتعّجعقبكفرأنيالَحظمثًال،

الرسيعة.المطاعم سواء التقليدية أو المعوَلمة والمقِدمة للوجبات

حّزيداخلمتنافرةمختلفةاقتصاديةأنشطةتجتمعأنيحدثوتخطيطيًا،حرضيًاالمكان،لعشوائيةوانعكاسًا

أحذيةمتجرنلحظالحرصالالمثالسبيلعلىالمحل.تقليديغريأومرتَجًالتجاريًانشاطًانرىأوواحدمكاني

منتصففيحديديةحاويةفيالقائمعلي"أبوو"فالفلناصيف،وقودمحطةمكاننفسفيالسالم

35الشارع.

خاتمة

كنموذجالجديدة"،عقب"كفروالقدسالغربيةالضفةأوصالوتقطيعاإلداريوالت�ّقاالحتاللواقعأنتج

لتاريخالرئيسيةالمحّطاتبعدالتقليديالمخيّمظهركما،36أوسلواتفاقيّةبعدظهرالمخيّماتمنخاص

تشملمعيشيةألسبابعديدة،فلسطينيةمناطقمننازحنيالجديدالشكليضّمالفلسطينية.القضية

عنهويغيّبالمطلقة،ومحدوديّتهالفلسطييناالقتصادوتقزّمأخرىمناطقفيالناسعلىاالحتاللتضييق

الربحيستولدمحض"استثماري"منطقعلىويقومالفلسطينية،االجتماعيةللتشكيلةالطبيعيالتجانس

ما بعد أوسلو كفرعقبأوسلو" في مقاٍل نُرش على السفري العربي بعنوان "مخيّماتأشار الكاتب رازي النابليس إلى مصطلح "مخيمات ما بعد36

https://bit.ly/2R0agKIلالّطالع:نموذجًا"،

.80ص،2015بريزيت،جامعةالتنميةدراساتمركزالسقا،وأباهرهاللجميلعقب"،وكفرهللارامفيحرضيةالسوسيوالتغرياتبعضفيقراءة35

https://bit.ly/2R0agKI


تماالرتفاع،شاهقةمكتّظةأسمنتيةمكّعباتفيهناكالقاطننيالبرشحسابعلىالحجرمنالمالي

مدنيّة صحيّة متكاملة للحياة.بناؤها عشوائيًّا وبغرض محض العيش دون أن تشّكل بنية


