
بّدو

مقّدمة

الخدماتيةمركزيتهامنوعزّزوالع�انيّ،الحرضيّتطّورهافيجريانهاوسطال�كزيبدّوموقعساهم

وبيتعنانوبيتوالقبيبةوقطنّةإكساوبيتسوريكوبيتدّقوبيتمجاورة:قرىلسبعال�كزفأضحت

قريُةالقرىهذهتتوّسطالمدينة.عنوالتوسعالضّمجدارعزلهااليتالقدسغربشمالقرىوهيإجزا،

مقرّكذلكوفيهاتجاريّة،ومحالتتعليميّةومراكزوعياداٍتمصارفمنالخدماتمعظمفيهاوترتّكزبدّو

غرب القدس.الرشطة الفلسطينيّة الذي يشمل نطاق عمله كّل قرى شمال



الموقع الجغرافي والمساحة

إكسا،بيتقريُةالرشقمنوتحدّها،1القدسمدينةمنالغربيّالشمالإلىكيلومرتات9بعدعلىبدّوتقع

مصطفىوحسبسوريك.بيتقريةالجنوبومنإجزا،بيتقريُةالشمالومنالقبيبة،قريُةالغربومن

القريةأهاليويُقدّردونمًا،5392إلىاألصليةالقريةمساحةتصل2فلسطني""بالدناكتابهفيالدباغمراد

.3دونمًا5442إلىلتصلبقليل،ذلكمنبأكرثالمساحَة

التسمية وتاريخ القرية

جمع(البدودفيها"البدود"بانتشارمرتبٌط"بدّو"اسمهاوأّنالرومانيّة،الفرتةإلىيعودِبدوتاريخأّنيُعتقد

الواسع.الع�انيالبناءبفعلاندثارهابعدمنهاقليلعددعلىالعثوراليومويمكنالزيتون.معارصأيبدّ)،

"أدون"أودون""بيتكلمتني:منمرك�بة"بدو"تكونأنفريّجحخضري،أبوالديننارصالمعىنعلىويؤكد

الثانيةالدالحذفتثمدود"،"بيتمنأوالساميالمشرتكمن"أدون"وكلمةالسيد،أوالرّببيتبمعىن

4"بيت البد"، وهو مكان عرص الزيتون.تخفيفًا، وإذا صح ذلك فمعناه عندئذ "مكان المحبوب" أو

الرتكيبة السّكانية

عائالتمنهاتتفرعحمائل10إلىبدّوعائالت نقسموت .5فلسطيينآالف9يقاربمااآلنالقريةفييعيش

أكربجد�إلىوتعود"البطوش"قديمًاالثالثةالحمائلهذهوُسّميتعيد،وأبوومنصور،بدوان،وهم:القرية.

الحمولةاألردن.رشقوإلىالعربيّةالحويطاتقبيلةإلىنسبهايعودالشفويّةالرواياتوحْسبواحد،

وأصولهمعيّاشحمولةإلىباإلضافةالقرية.سكنمنأقدموهموالدالي،الشيخ،ثّمسمارة،هيالرابعة

الذين تعود أصولهم إلى منطقة جباليا في غزّة.من قرية الحديثة، وحميدان وسعادة. وأخريًا حمولة الخضور

.2018نيسان29بتاريخمعهمقابلةفيبدّو،بلديةرئيسعيد،أبوسالمالسيدالمعلومة:هذهمصدر5

نرش كذلك في موقع باب الواد بتاريخخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب.أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو4

دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016

.2018نيسان29بتاريخمعهمقابلةفيبدّو،بلديةرئيسعيد،أبوسالمالسيدالمعلومة:هذهمصدر3

المصدر السابق.2

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Biddu_904/ar/index.htmlة"،الذاكرفي"فلسطنيموقععلى"بدّو"صفحة1
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الحياة االجتماعية واالقتصادية

إنالقريةأهالييقولالرملة.لواءفي1948عامالمهّجرةسلبيتبقريةالقريةأهالييرتبطتاريخيًا،

فيالصيفقاْضنيالقريتني،كلتافياألراضييمتلكونكانواوإنهملقريتهم،التوأمالقريةهي"سلبيت"

إلىأصولهمتعودبدّو،أهلروايةوفقسلبيت.السهليّة،المنطقةفيوالشتاءبدّو،الجبليّة،المنطقة

.6(فتح صالح الدين األيوبي) للقدس"سلبيت" وقد اقتطعوا األراضي في بدّو بعد الفتح الصالحيّ

الطرياألبيضالصخرمنتلعلىقائمة"كانتننىس":ال"كيكتابهفيالخالديوليديذكرسلبيت،وعن

منالغربيالشمالإلىكيلومرتاتثالثةبعدعلىثمة،وكانالقدس-الخليل.جبالمنالغربيالطرففي

بالقرىيربطهاالرتابيةالطرقبعضكانكماالعام.الرملة-القدسبطريقسلبيتتصلفرعيةطريقالقرية،

المسجديضمكانالذيالقريةوسطحولمتجمعةوالحجارة،بالطنيالمبنيةمنازلها،وكانتالمجاورة.

سكانكانتلميذًا.45يؤمهاكانواليت،1947سنةفيأُنشئتاليتاالبتدائية،والمدرسةوالسوق

الحبوبزراعةسيماوالأيضًا،الزراعةفييعملونكانواأنهمكماالمواشي،تربيةفييعملونالمنطقة

مستخدمًاأومرويًادونمًا16وللحبوب،مخصصًادونمًا4066مجموعهماكان،1944/1945فيالبعلية.

شعلفيممستع�ةسلبيتأراضيعلىوبُينفيها.برئٍمنالمياهيستقونالقريةسكانوكانللبساتني.

7."1951عام

أثَرُهالفصولوتنّوعتعاقُبتركفقدبعليّة،زراعةبنمطك�ارعنيسّكانهاوبصفةبدّو،قريةإلىبالعودة

الغذاء،منللقريةالذاتيّاالكتفاءبتحقيقاهتمامهممعاالجتماعيّة،وحياتهمبدّوأهلومعيشةإنتاجعلى

القمحلزيرعواسلبيتإلىانتقلواالشتاءوفيوالبندورة،والعنبالخوخالصيفيّة،المحاصيلفزرعوا

واعتُربتالشتاء.لشهورمؤونةليوّفرواالصيففيوالفاكهةالخرضواتتجفيفاعتادواكماوالشعري،

أنواعبمختلفزُرعتإذبدّوألهلغذائيةسلّةالقرية،بّوابةُقبيلرشقًااآلنالواقعةالسهل،منطقة

مصادرةوانطلقتاالحتاللجاءأنإلىمعهم،المنطقةأراضيالجيبقريةأهلواقتسمالخرضوات،

المحاجرفياألهاليبعضعملالماشية،وتربيةالزراعةإلىوباإلضافةالسهل.زراعةفانحرستاألراضي

8صيفًا، في منطقة  في بدّو تُسّمى "جبل الشيخ".

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلةأجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًاالمعلوماتهذه8

.2001الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالخالدي،وليدشهدائها"،وأسماء1948سنةإرسائيلدمرتهااليتفلسطنيقرىننىس:ال“كي7
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المطريّةالزراعةعلىبدوقريةفيالزراعي�النشاُطاعتمدفيها-ماءعيونتوجدال-إذالماءشّحبسبب

المياه،قلّةوعنداسمها.تحملبرئعائلةلكلوكانتوبنائهااآلبارحفرعلىأهلهااعتادولهذا(البعليّة).

الستخدامإجزابيتعنيإلىأوالريّ،فيمياههاالستخدامسوريكبيتعنيإلىيلجأونبدوفيالنّاسكان

مياهها للبيوت.

فيمخزبأولافتتححىتالخزب،لصنعطابوٌنالعائالت)منمجموعةلكلالحاالتبعض(وفيعائلةلكلكان

افتتحوبعدهاالبلد"،"فرنوُسّميقديمٍة،مغارٍةفيوكانوالستينياتالخمسينياتبنيالفرتةفيالقرية

9آخر باسم شخص كان يُدعى شكري جمعة.

الكرومبأشجارزُرعت"الغرس"تُسمىكانتمنطقةإلىقديمًاالسكانتجاورحيثمنالقريةمركزانتقل

أرضًاطويللزمنكانالذيللقرية،الجديدال�كزحيثالشهداء"،"دواراآلنعليهايطلقماوهيوالتني،

"المثلث" أي مفرتق أو عقدة للطرق.زراعية ال يطالها التوسع الع�اني، وأُطلق عليه في الستينيات

التعليم

الرادار،منطقةفيوذلكسوريك،بيتوقريةقريتهمبنيوقعتابتدائيًةمدرسًةبدّوطّالبارتادقديمًا

تُسمىوكانتالمجاورة،والقرىوالقبيبةبدوبنيالمشرتكةالمدرسةارتادواكما.1948عامُهدمتوقد

اسمعلىغازي""الملكمدرسةافتُتحتاألردنيّة،اإلدارةزمنفي،1960وعاماإلعدادية".القبيبةبـ"اتحاد

غوثوكالةافتتحتالنكبة،حرببعد10للثانويّة.االبتدائيّةمنال�احلشاملةهللا،عبدبنحسنيالملكعّم

6تُعلّمهّنطالبًة1967،182عامضّمتللبنات،ابتدائيًةمدرسًة(األونروا)الفلسطينينيالالجئنيوتشغيل

11معلّمات، وكانت المدرسة تستقبل الذكور أحيانًا.

الثانويّة،غازيالملكمدرسةوهي:الفلسطينيّة،للسلطةتتبعللذكورمدارسثالثبدّوفيتوجداليوم،أّما

اليت-نفسهاللبناتأساسيةواحدةومدرسةاإلعداديّة.بدّوومدرسةاألساسيّة،بدّوذكورومدرسة

إليه من خالل صفحة فلسطني في الذاكرة،"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن الرجوع11

الذاكرةفيفلسطني-97صفحةفلسطني،بالدنا-القدسمحافظةبدو،

المصدر السابق.10
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فيللبناتالثانويةاألمويّةالمدرسةفيتعليمهّناإلناثتكملوبعدهالألونروا،التابعةسابقًا-ذكرناها

األساسيّةالرحمن""أحبابمدرسةوهيخاّصة،واحدةمدرسةتوجدكمالبدّو.المجاورةإجزابيتقرية

والمختلطة.

المعالم

منهامعالم،عدّةالقريةتضّممهجورة،بقاياسوىمنهايبّقولمُهّجرتاليتالقديمةالبلدةإلىباإلضافة

مثل:والزهدالّصالُحعنهموُعرفوتقديرهم،القريةأهاليباحرتامحظواصالحنيأولياٍءإلىتُنسبمقامات

الخضور،عائلةمنالطّاللعلياسمهصالحرجلإلىاسمهيرجعالذيالطلّليومقام،12الحاويسمقام

وسعادةالخضورلعائلّيتمقربةتوجدوبقربهللقرية،الرئييسالجامعجبريبنهللاعبدمسجدقربويقع

ُجدّدبناءهبأنقائًالالدبّاغوذكره،194813عامُهدمالذيالعون،أبومقامإلىإضافًة"الطللي".وتسمى

مسجدًا.واستُخدم14القديمةالبلدةوسطفيوكان،1934عام

ويحيطإكسا،بيتطريقعلىالشيخ،عائلةمنإنهقيلصالحرجلوهوهللا،حمدالشيخمقامإلىباإلضافة

عامةمقربةكانتاليتالقديمة،المقربةموقعويجاور،15(ُحّويطة)منخفضدائريسياج-المقامأي-به

.1967و1948لحربيّاألردنيالجيششهداءفيهادُفناليتالمقربةوهيالحمائل،لكل

اسمأيضاعليهاويُطلقالقرية،طرفعلىالعرابنيرجالمغارةبدّو،فياإلسالميةال�اراتإلىويُضاف

وهواألسفل،نحودرجات6الكهفإلىتؤدي"بوصفه:كنعانتوفيقالباحثوذكرهاالجامع،حواكري

الكهفوأمامالشتاء.فصلخاللمنهقطاعًاالمطرماءويمألمستدير،ِشبهوتكوينهالسقفمنخفضصغري

15Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p55.

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلةأجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًاالمعلوماتهذه14

13Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:11.

أجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًامعلوماتحسبااليمان"،دار"اسمهاأطفالروضةحاليًاهناكيوجد12

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلة



جامعخطيبالشيخكانظاللهموفيبطم،وشجرةزيتونوشجرةبلوطشجرتيّمتجاورة:أشجارتوجد

.16القرية يعلّم أطفالها."

الذياإلنقاذ،جيشيدعلى1948عامُقطعتالمغارةحولكانتاليتاألشجارأنالشفويةالروايةتذكر

القليل.سوىمنهايبقولمفقطعهااألشجارأخشاباالسرتاتيجي،بموقعهابدّوفيت�كزهحنياحتاج،

الالجئنيغوثلوكالةتابعطّيبومستوصفللبناتمدرسةالمغارةمحيطفيتقعالحالي،الوقتوفي

17ومقربة.

الخرب

مقابرمناآلثارتحوياليتالخرببدّوفيتنترشالرومانيّة،الفرتةإلىيعودأنهيرج�حوالذيالقديم،لتاريخها

أبوبدّبـ"ُمغرتُسّمىومنطقةالغربيّ،جنوبهافينجموخربةالقرية،رشقيّذيابخربةومنهاوصهاريج،

إلىتعودآثارفيهُوجدتالذيزعرورأبووادالقريةغربشمالفييوجدكماإجزا.بيتقريةقربمع�ّ"

18العهد القديم. تمأل الواد اآلن كروُم التني والزيتون.

التاريخ النضالي

إذالصهيونيّة،الحركةمعالقدسعلىالطويلالّرصاعدائرةقلبفيبدّوكانتالجغرافيّ،موقعهابسبب

ورامغربًايافاوبنيبينهاالطريقنيوعلىللمدينة،الغربيّالشماليّالظهريعلىالسيطرةيعيناحتاللهاأن

األردنيةالدفاعخطوطمنوكانت،1967عاماالحتاللتحتوقعتأنهاإال،1948عامنجتشماًال.هللا

أنصعومنأردنيًّا.شهيدًا22فيهايرقداليتالقريةمقابرُتشهدكماالعامذاكحربفياألمامية

الذيزهرانموىسهوالحسيين،القادرعبدرافقواممنأبنائهاأحدعائلةللقريةالنضاليّالتاريخانعكاسات

.199819عامزهرانإبراهيمزهرانوحفيده،1967عاممحمدابنهواستشهد،1948عاماستشهد

زهران زهران من بلدة بدو شمال غربشاهد : تقرير عن عائلة الشهيدخالل الرابط التالي:تقرير نُرش عن الشهيد زهران زهران ، يمكن مراجعته من19

القدس
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16Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:58.
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نيسانشهروفي،194820النكبةعاممنالثانيكانونفيسوريكبيتمعركةفيبدّوأهلشاركبدايًة،

ثمالمجاورةالقرىإلىأهلهاوُهّجربيوتهاوُهدمتالبلماخمنلالعتداءالقريةتعرّضتالعامنفسمن

"المساندة"،قديمًاُسّميتمنطقةفيبدّوفيخيّمقدالعامذلكفياإلنقاذجيشوكان.21إليهاعادوا

الشهداء، وسط القرية ومركزهاوتُسمى حاليًا "الراس"، تقابل ما يُعرف اليوم بدوار

بعدأنه)1948أيار-(نيسانالقطمونحيمعركةعنالحديثبسياقغربيةأبوبهجتيذكرالعام،نفسوعن

منالثانيفيدية،أبوإبراهيمالقائدأحرضكامًال،الحيعلىثّمسمعانديرعلىالصهيونيّةالقّواتسيطرة

وحينهاالمناضلني،وقادصفافابيتمشفىغادرلكنهُمصابًاكانأنّهمعمعاكس،بهجومللقيامنجدًةأيار،

22مرتفعات النيب صموئيل وقرية بدّو.قصفت مدفعية جيش اإلنقاذ األحياء الغربية من القدس من

الذيسوريك)،بيتأراضي(مناالسرتاتيجيالموقعذيالرادارجبلحولأخرىمعركةدارتذلك،بموازاة

إلىالربيطانينيدفعمماللقدس،الغربيالشماليالمحيطمنوقطاعيافا-القدسطريقعلىيرشف

بطن"جبلعليهيطلقكانأنبعداالسمبهذابعدهامنالجبلوُسميومعسكر،رادارمحطةتأسيس

،23العربلصالحالموقععلىالرصاعمنفصًاللينهي1948عامالجبلعلىاألردنيالجيشسيطرالسيدة".

إلىغوش،وأبوبدّوبنيالهامموقعهمنللقدس،الغربيالشماليالقطاعكاملعلىاإلرشافمستعيدًا

.1967عاماحتاللهحني

سوريكوبيتإكسابيتعلىمسيطرًةالمنطقةاجتاحتثمالجبل،صهيونيّةقوٌةاحتلتحنيالمعركةبدأت

المجاورةالقرىوفيهناكالناستنادىذلكوبموازاةبالفعل،مشارفهاوبلغتبدّوإلىومضت

.511صاألول،الجزء،2012بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوس"النكبة23

.239ص،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في22

.233ص،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في21

.177ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في20



التالياليومفجروبحلولنيسان،27ليلفيالقريةمشارفعلىالصهيونيالتقدموأوقفواواجتمعوا

العدووالحقصفوفهنّظمقدأيام،ثالثةمنذبدّووصلالذياإلنقاذ)،جيش(منالثالثالريموكفوجكان

قتيًال185بنحوُقدرتكبرية،خسائرمتكبدًامواقعمناحتلهمماإثرهعلىانسحبكبري،معاكسبهجوم

العدوأسلحةمنكميةعلىالريموكفوجواستولىمدرعة،عرباتثالثوتدمريالجرحىمنكبريوعدد

األردنينيالشهداءجثامنيجامعنيالقتالساحاتنحووبدّوالقبيبةأهاليخرجالمعركةانتهاءبعدووذخريته،

24.إلى مقربة بدّو، حيث دفنوهم

منعمعالرئييسهللارامالقدسطريقعلىالسيطرةالعرباسرتدادعنالرادارجبلمعركةأسفرت

بمشاركةمراتعدةهجومهمالصهاينةعاود،1948أيارالتالي،الشهروفيعليه،الصهيونيةالتحركات

25الموقع.عنالدفاعمهمةعاتقهعلىاألردنيالجيشأخذ1948حزيرانوبحلولالجوي،القصف

بيتقريةوراءْحمودمغارةوتحديدًاالمجاورةالمغرإلىأهلهالجأ،1967عامالنكسةفيبدّواحتاللبعد

العديدذهابذلكوتالقريتهم.إلىعادواثمأيام،لعدّةإجزابيتفيأقامواثميومنيفيهاومكثواإجزا،

26منهم إلى األردن، ومنهم من استقرّ هناك.

شعبيةفعلورداتجماهرييةتحركاتالقدسقرىمنكغريهابدوشهدتاالحتالل،تحتطويلةألعوام

العهدوفياالحتالل.مرشوعوبتقدمالعامالفلسطيينبالسياقوارتبطتالرصاع،تاريخفيفلسطينية

االحتجاجاتمنالعديدنُّظمتوالتوّسع،الضّمجداربناءبدايةومعتحديدًاالثانيةاالنتفاضةبعدالقريب،

قواتباعتداءانتهتماوكثريًاعليها،المبارشتأثريهمعسيّماوالالقرية،فيللجدارالمناهضةوالمظاهرات

خاللفلسطينيّْنيشابنياالحتاللجنودقتلحني،2004شباط26فيحدثكماالناس،علىاالحتالل

عامشهيدًةوقدموابدّوأهلشاركالفلسطينيّة،والبلداتالقرىوكحالالجدار.بناءضدّنُِظمتمظاهرة

القدس.هبّةفي2015

االستيطان

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلةأجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًاالمعلوماتهذه26

الذاكرةفيفلسطنيالرادار-معركة48حربخاللبدوبدّو:الذاكرة:فيفلسطنيصفحةفي"،1948عاممعركةخالل"بدّو25

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلةأجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًاالمعلوماتهذه24

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Biddu_904/Article_13301.html


وبناءوالتوسع،الضمجدارأساسيّني،هما:مظهرينإلىبدوقريةعلىاالستيطانمظاهرتنقسم

المستع�ات.

جدار الضم والتوسع

عاميّبنيوأُتمبدّو-،قريةوفي-عمومًا2004عامتشييدهبدأ(الذيوالتوسعالضمجداريمتد

الشمالية-الرشقية،جهات:ثالثمنويُحيطهابدّو،قريةأراضيعلىكم4بطول)2007-2009

خلفه،وعزلهاالقريةأراضيمندونم2800يقاربماالجدارواقتطع27الغربية.والجنوبيةالجنوبية-الرشقية،

28القرية.قاطعًا الطريق بينها وبني أصحابها ال�ارعني من أهل

األراضيأصحابينتظرالجدار،بسببالزراعيّةأراضيهاعنهاُعزِلتاليتالفلسطينيةالقرىبقيّةوكحال

ساعاتحرصمثلشديدة،تضييقاتضمنبها،والعنايةأراضيهمإلىللدخولاالحتاللسلطاتمنالتصاريح

يؤثّر على المحصول الزراعي وجودته.الدخول المسموحة، أو التأّخر في استصدار التصاريح، مّما

بدّوأراضيمندونمًا627يقاربماالصهيونيةالقّوةصادرتبدّو،أراضيعلىالمقامةالمستع�اتوعن

اليتحداشاهجفعونمستع�ةلصالحدونمًا186و،1986عامأُنشئتاليتأدارهارمستع�ةإلقامة

29العدس".بـ"خربةتّسّمىأرضعلى1977عامأُنشئت

.23.2.2020بتاريخمعهالمقابلةأجريت،1950عاممواليدبدّو،قريةأبناءمنبدوان،يوسفأحمدللسيدوفقًاالمعلوماتهذه29

.2018نيسان29بتاريخمعهمقابلةفيبدّو،بلديةرئيسعيد،أبوسالمالسيدالمعلومة:هذهمصدر28

المحتويات،2012أريج،القدس/-التطبيقيةاألبحاثمعهدبدّو"،بلدةدليل27

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Biddu_Tp_Ar.pdf


خاتمة

ولموالعزل.واإلقصاءاألوصالتقطيعمنحالًةوالمستع�اتبالجدارالمتمثّلاالستعماري�الواقُعأنتج

بالقرىاتّصالهاكذلكفقدتبلفقط،للقدسالمبارشالمديّينالجغرافيّالحّزيمنبدّوقريّةتُقَص

الشارعأسفلُحفرنفقعلىبالقدساتصالهاطريقواقترصهللا،رامهيأخرىبمدينةوأُلحقتالمحيطة،

).1988عام(ُشق�443رقماالستيطاني

القدس،غربشماللقرىهاّمًةمركزيّةصفًةبدايًة-أسلفنا-كمابدّوقريةاكتسبتذاته،الواقعفيلكن

راممدينةإلىباإلضافةلها،خدماتيًّامركزًابدّووأضحتالمدينة،عن-بالِمْثِل-والتوسعالضّمجدارعزلهااليت

التجارية،والمحالالخدميةوالجهاتوالرشكاتالعربي)،والبنكفلسطني،(بنكالمصارفأفرعفضّمتهللا،

مؤثرّة في مجالها الحيوي بموقعها الجغرافي.

القرية،فيواالقتصاديةتجاريةمشاريعفتحعلىبدّوأهاليالواقعهذاساعداالقتصاديةالناحيةومن

المجاورة لها من وإلى رام هللا.باإلضافة إلى كونها مركزًا تتجّمع فيه مواصالت القرى


