
َبّتري

مقّدمة

األثريةوالمكانةالتاريخيّاإلرثوذاتبالبساتنيالمليئةالوادعةالقريةبتريتقعالقدس،منالجنوبإلى

ضّمت معارك مفصلية.الهاّمة إذ عرفها الرومان في التاريخ البعيد كقلعة حصينة،

تابعٌةمقدسيٌّة،قريٌةأنّهاإاللحم،بيتلمحافظةاالحتاللبعدماتقسيماتضمناليوم،القريةتبعيّةورغم

بكونهاسواءالقدس،مدينةمعاالحتاللقبلاألصليأهلهاتواصلوكانتاريخيًا،القدسلمحافظة

اجتماعيًامركزًاكانالقدسأنأيوالصحية،التعليميةللخدماتمقصدهمأوالمحاصيل،لبيعمقصدهم

واقتصاديًا للقرية.



الموقع الجغرافي والمساحة

قريةالجنوبومنالولجة،أراضيالشمالمنتحدّهاكم.8بحواليالجنوبإلىالقدسعنبتّريقريةتبعد

.1قريتا القبو وحوسانالخرض، ومن الرشق أراضي الولجة وبيت جاال، ومن الغرب

دونم.آالف8إلىاألصليّةبتّريمساحةتصلالمساحة،ناحيةومن

التصنيفاتعلىأوسلواتفاقيةأنتجتهااليتالغربيةالضّفةفيالمناطقتقسيماتوفقبتّريأراضيتتوزّع

.2(ب)مناطقدونم1600وحوالي(ج)،مناطقدونم5100التاليّة:

التسمية وتاريخ القرية

تربيةمحّلبمعىنتيارا،بيتأوطريا،بيتلكلمة:اختصارًابتّريقريةاسميكونقدخضري،أبوالديننارصحسب

الجذروبنياالسمبنييربطالدبّاغمرادمصطفىإليهأشارآخرتداولوهناك.3األغناممربضأوالطيور

يعودإذالبعيد،التاريخفيبتّريجذورتمتدّالفلسطينيةالقرىوكأغلبووصل.قطعبمعىن"برت"،الفينيقي

4تاريخها في العرص القديم إلى العهدين الكنعاني والروماني.

الرتكيبة السّكانّية

وهي:رئيسة،حمائل8إلىبتّريقريةأهاليينتميو.5نسمةآالف5حواليإلىاليومبتّريسّكانعدديصل

6ومع�، وعبيد هللا.البطمة، والمشين، وعوينة، والزغري، والبطحة، وأبو نعمة،

صفافا،وبيتوالمالحة،ورشفات،الولجة،قرىوهيالقدس،لواءفيحسنبينقرىإحدىبتّريقريةوتُعدّ

فيواألردنالشامبالدمنطقةإلىقدمواحسنبينأّنويُعتقداللوز.وخربةوصطاف،ولفتا،والجورة،

المصدر السابق.6

.22.4.2019بتاريخبتّري،فيسياحيدليلمع�ّ،تيسريحسنمعمقابلةخالل5

دليلبتريقرية،2012إصدارأريج،-القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدبتري"،قرية"دليل4

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

دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016بتاريخ

دليلبتريقرية،2012إصدارأريج،-القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدبتري"،قرية"دليل2

الذاكرة،عليه من خالل الرجوع لصفحة "بتري" على موقع فلسطني في"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن االطالع1

Battir-الذاكرةفيفلسطني-القدس-بتّري
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واسعةمساحاتالدينصالحأقطعهمحيثفلسطني،فيمنهمقسمواستقراأليوبي،الدينصالحفرتة

7من األراضي، أسسوا فيها عددًا عن القرى جنوب القدس وغربها.

الحياة االجتماعية واالقتصادية

أنقبلتأسيسها،ومركزالقريةوسطفيتقليديّةسكانيّةتجّمٍعاتفيبتّريقريةأهاليسكنترّكزتاريخيًا

ووسطالبلدجذرحدودوضمنالماضي.القرنأواخرمنذالحاليشكلهاوتأخذفيهاالع�انيةالحركةتتوّسع

والمجالساالجتماعاتتتمكانتحيثبـ"الساحة"القريةأهليسّميهماتوجدالقديمة،القريةبيوت

بتّري.واعتربت الحّزي االجتماعي لسّكانوالمناسبات االجتماعية،

إنتاجهالوفرةالقدس"خضار"سلّةتسّمىوكانتالموسمية،الزراعةعلىباألساسبتّرياقتصاداعتمد

القريةسّكانأنشأكماومواشيهم،وفّالحيهالسّكانهاالغذائيةالحاجَةالقريةمزروعاتوفرّتإذالزراعي،

من اإلنتاج الزراعي.مصاطب زراعية متدرّجة على السفوح للوصول إلى الحد األعلى

اللونوذوالرفيعالباذنجانأنواعمننوعوهوالـ"بتّريي"،لها:يُنسبماالزراعيّة،محاصيلهاأشهرومن

حزيرانأواخرمنتحديدًاالصيففصلفيوينموبالذات،بتريقريةفيكبريةبكمياتيُرزعالفاتح،الليلكي

عملوا بقّص الحجر من المحاجر.حىت بداية أيلول. وباإلضافة إلى عمل أهل القرية بالزراعة،

وتقديمالعملأي"العونة"مبدأعلىقائمةاجتماعيةنهضةبتّريشهدتالماضيالقرنخمسيناتوفي

لُقبالذين8مع�ّمصطفىحسنرائدهاوكانالعامة،المصلحةسبيلفيمقابلدونوالمساعدةالعون

بـ"رائد النهضة الريفية".

عندالقاذاهرة.فياألمريكيةالجامعةمنوتخرّجبالقدسالروضةكلّيةفيتعليمهوتلّقى،1915عامبتريقريةفيمصطفىحسنالصحافيولد8

النهضة برفقة األديب خليلثّم معلّمًا في كلّية الروضة. وشارك في تأسيس كلّيةعودته إلى فلسطني، عمل في دائرة التعاونيات الحكومية،

.1961عامبتريقريتهفيوتوّفييافا.فياألدنى""الرشقإذاعةفيللعملبعدهالينتقلالسكاكيين.

صوبا: تاريخ عشائر بين حسن- فلسطني في الذاكرةلالّطالع:"تاريخ عشائر بين حسن"، منشور في موقع "فلسطني في الذاطرة"،7

https://www.palestineremembered.com/Jerusalem/Suba/Story12137.html


التعليم

.9ابتدائيالخامسإلى1943عامفيهاصفأعلىوصلللبنني،بتّريمدرسةهيبتّريفيأُسستمدرسةأّول

قبلللبناتمتاحًاالتعليميكنلمإذللبنات،بتّريمدرسةمصطفىحسنأّسسالنكبة،بُعيد1950وعام

لغوثالمتحدةاألمموكالةإلى1954عامأيإنشائهامنسنواتأربعبعدالمدرسةوألحقتتأسيسها،

األساسية.ال�حلةحىتوتدرّس10اليومحّىتلهاتابعةتزالوال(األونروا)،الفلسطينينيالالجئنيوتشغيل

الثانوية،بتّريوذكورالثانوية،بتّريبناتمدرسةوهي:الفلسطينية،السلطةتتبعمدارس3إلىباإلضافة

11ال�حلة األساسية.باإلضافة إلى مدرسة حسن مصطفى للذكور اليت تدرّس حىت

المعالم

والروماني،الكنعانيالعهدينإلىيرجعبعضهاعديدة،ودينيةتاريخيةمعالمفيهاقديمة،قريةوبتّري

نفّصلها بـالتالي:

الخرب

القريّة،غربيجنوبوتقعبتّري،خربةهو:األصليالخربةاسمفإنالقريّةأهاليحسباليهوديّة:خربة

حديثهمعرضفيالدبّاغوذكرهاومعرصة،أعمدةوقواعدالصخر،فيمنقورةومدافنمغرٍعلىوتحتوي

خربةمنالغربيالجنوبفيالواقعةحمدان:وخربةالرومان.عرصفيفيهادارتاليتالمعركةعن

12ظاهر القرية الشمالي الرشقي.اليهوديّة، باإلضافة إلى خربة أبو شوان اليت تقع في

الذاكرة،عليه من خالل الرجوع لصفحة "بتري" على موقع فلسطني في"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن االطالع12

Battir-الذاكرةفيفلسطني-القدس-بتّري

دليلبتريقرية،2012إصدارأريج،-القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدبتري"،قرية"دليل11

صادرة عنوأهالي بتّري"، نادية حسن مصطفى، سلسلة دراسات ثقافية"المشهد الثقافي التنموي في ذاكرة العالم والعرب والفلسطينيني10

.70ص:،2016الثقافي،مصطفىحسنمركز

.1رقمالمصدر9

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Battir_839/ar/index.html
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المقامات والمساجد

منيزيدأبووكانالبلد،عنيشمالالواقع13البسطامييزيدأبومقامهما:مقامان،القريةفيويوجد

الزاويةمنهافلسطنيفيمقاماتعدّةوللبسطاميالهجري.الثالثالقرنفيُعرفواالذينالصوفيني

خّطاب،الشيخمقامإلىباإلضافةالرملة.مدينةفياسمهتحملاليتوالزاويةالقدس،فيالبسطامية

14واستقرّوا فيها.الذين يُعتقد أنه من أوائل األشخاص الذين أتوا بتّري

مسجدالزهراء،فاطمةمسجدح�ة،مسجدوهي:مساجد،أربعةاليومبتريقريةفيتوجدللمساجد،بالنسبة

الزاوية، ومسجد عني جامع.

المعالم الطبيعية

وهي:15رئيسيةعيون8القريةفيوتوجدفيها،الماءعيونبكرثةبتّريقريةتشتهر

العنيمنطقةتقعحولها.بيوتهمالقريةأهلبىنوقدالقرية،فيللماءتدفقًااألكرثالنبعوهيالبلدعني

الموصلةوطرقهمبيوتهملبناءالسّكاناحتاجالنبع.منقريبواٍدبجانبضخمصخريجبلسفحعرضفي

إلىوالوصولالبناءمنللتمّكنالصخرلتفجريحادّةأدواتمستخدمنيوقطعهالصخرشّقإلىمنازلهمإلى

.16الكثري من أهالي بتّري مهنة قطع الحجارةالعني مع الدواب، وجلب الماء إلى بيوتهم. لذلك امتهن

صادرة عنوأهالي بتّري"، نادية حسن مصطفى، سلسلة دراسات ثقافية"المشهد الثقافي التنموي في ذاكرة العالم والعرب والفلسطينيني16

.16ص،2016الثقافي،مصطفىحسنمركز

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=242852الحياة،جريدةالعيسة،أسامةجنان"،بتري.."عيون15

enjoyموقععلىنرشتاليتخّطاب"،والشيخالبسطامييزيدأبو"مقاماتصفحةمن14 bethlehem،خطابوالشيخالبسطاميزيدأبومقامات

البسطامي؟استهدفالذيمنلالّطالع:،3.6.2018بتاريخالبسطامي"،استهدفالذين"منبعنوان"الرواية"،العيسةأسامةمدونةعلىنُرشت13

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=242852
https://enjoybethlehem.com/ar/see/maqam-abu-yazid-al-bustami
http://alrawwya.blogspot.com/2018/06/blog-post.html


متوسطةبركةبُنيتالحقةعصورٍوفيالروماني،العرصإلىبعضهايعودقنواتفيالعنيمياُهوتُنقل

ويتمشالل،شكلعلىفيهاوتصبحجري،قوسعلىمحمولةمنهاأجزاءالعني،مياهلتجميعالحجم

طّورهنظاٌمأنهويُعتقد"المعدود".يُسّمىمائيبنظامفيهاالعملويتم.17الزراعةفيمياههااستغالل

قياسيستطيعالمعدود،نظامأنالقريةأهلوحسباآلن.حىتبهمعموًالزالوماقديمًا،القريةسكان

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=242852الحياة،جريدةالعيسة،أسامةجنان"،بتري.."عيون17

http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=242852


حىتالمياه،فيحقهاتحفظالقريةفيالعائالتجميعيجعلماوهوبالعدل،وتوزيعهابدقة،المياهكمية

18لو تغيّب أحد عن دوره.

في،1948عامالمهّجرةالقبوقريةقبالةبتّريمنالغربإلىوتقعالجامع،عنيأهميًة،البلدعنيتلي

وعلى،1948عامالمحتلةاألراضيعلىوتطلجامع)،عني(وادياسميحملالذيللوادياألسفلالمجرى

عنيالعمدان،عنيحارث،أبوعنيالفّوار،عنيهي:أخرىعيون6إلىباإلضافةيافا.القدس-الحديدسكة

العطرة (أو القصري)، عني إبّاسني، عني بردامو.

العيونوبنيبينهاوالفرق"نبّاعة"،أو"مّصاية"البلدأهليسّميهماأوموسميةعيونالقريةفيتوجدكما

عنيدرويش،عنيالعقدة،عنيوهي:عيونًا)،الناسيُسّميهاأنالشائعأّن(إالالموسمحسبتجّفأنّها

.19المرصي، وعني المارودة الواقعة على حدود القرية مع الولجة

السّكة الحديدّية اليت تربط القدس بيافا

ويافا.القدسبنيويربطعرشالتاسعالقرنأواخرفيبُينالذييافا-القدسحديدسكةخّطالقريةفيي�ّ

بتري".بـ"محطةيعرفكانفيمايافاإلىالقدسمنطريقهفيالقطارفيهايقفكانقريةأولهيوبتّري

اإلرسائيلي،االحتاللسلطاتإرشافتحتسّكتهأصبحتالذيالقطاروي�ّاليوم،قائمةغريالمحّطةأنإال

على أطراف الخّط األخرض تقريبًا.على أطراف القرية، يفصلها عنه سياج أمّين، إذ تقع القرية

.22.4.2019بتاريخبتّري،فيسياحيدليلمع�ّ،تيسريحسنمعمقابلةخالل19

بترينظام(المعدود)لالّطالع:،6.7.2014بتاريخالقومي"،وأمنهاالمائيبترينظام"(المعدود)بعنوان"الرواية"،العيسةأسامةمدونةعلىنُرشت18

المائي وأمنها القومي..!!
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اسمهشابعلىالعثور،1965عاممناألولكانونفيالحديد،سّكةشهدتهااليتالبارزةالحوادثومن

فياألردنمعالحدودعلى"بتري"الحديدسكةمحّطةبجانب20شفاع�وبلدةمنمشيعلجميلبدران

ينويكانفإنهألرستهتركهارسالةمنتبنيماوحسبوجزية.بفرتةوفاتهقبلغيبوبةفيوكانالقدس

الحكموأعباءواالضطهادالمالحقةلظروفنظرًاالبالدفيبحياتهذرعًاضاقأنبعداألردنإلىالعبور

القطار.منقفزهإثررأسهفيبالغةبجراحأُصيبأنهحينهفياإلرسائيليةالصحفوكتبتالعسكري.

الرشقيةالضفةإلىالهربسبيلفيالقطارمنقفزأنهوادعتبدرانمأساةالعربيةالصحفواستغلت

خرائط عسكرية.لنهر األردن لنقل معلومات "للعدو"، وكان يحمل في حقيبته

جنازة ال�حوم #بدران...المصدر االخر - شفاع�و هذه الصورة منموقع فيس بوك:انظر إلى صورة من جنازة بدران جميل مشيعل، نُرشت على20

https://www.facebook.com/almsdr.net/posts/2383796621837984/


حارة السبع أرامل

عملتوقدالبطمة"،دار"حوشعليهيطلقالقديمةالبيوتبنيضيّقم�ّبإصالح1957عامالقريةأبناءقام

-بفكاهة-مصطفىحسناقرتحالعربيّةالثقافةفي7الرقمتداُولوبسببأرامل،6بينهّنمننساء،فيه

نفيسةنعمة،أبوعليفاطمةهّن:والنساءأرملة.مازن""أمزوجتهباعتبارأراملبالسبعتسميته

وقدمازن.وأمالهربوك،حسنفاطمةمحمود،عائشةوابنتهامحيسنتمامحسن،أبوخديجةالشوعانيّة،

.21حديقةعملت هذه النساء على إحياء أشجار الم�ّ وتحويله إلى

متحف بّتري البييئ

والحفاظوالثقافيةالطبيعيةالفلسطينيةالمعالم تقديرب هدفهويعرّفبتري،قريةفي2011عامافتُتح

فيونزهاترحالتلهمويوّفرالمجاورة،والمناطقالقريةطبيعةالستكشافالفرصةالزائرينويمنحعليها.

علىإدراجهاتماليتالزراعيةالمدرّجاتلزيارةوالفرصةحوسان،قريةإلىالمخرورمنتمتدّاليتالوديان

يتمكمااألخرى.والمعالمالزيتونومعارصوالخربالطبيعيةوالينابيعالعالمي،للرتاثاليونسكوقائمة

بتري (المعدود).تعريف الزائرين على نظام الريّ التقليدي المعتمد في

بذورعلىالمحافظةإلىيهدفمرشوعوهوالبلديّة"،البذور"مكتبةبالمتحفأُلحقت،2016عاموفي

22تندثر لصالح البذور التجارية.ألنواع شّىت من المحاصيل البلدية الفلسطينية اليت بدأت

التاريخ النضالي

سنواتوفيالصهيونية،والحركةاإلنجلزيياالستعماربتّريقاومتالفلسطينية،القرىباقيشأنشأنها

قتلوانضاليّةعمليةبتريمنمناضالننّفذ،1937العامفيوتحديدًا)،1939-1936(الكربىالفلسطينيةالثورة

تجاوزمنكلواعتقلتوفتّشتهاالقريةاإلنجلزييةالقّواتإثرهاعلىاقتحمت،اإلنجلزيالجنودمناثننيفيها

.23الرابعة عرشة من الع� من الذكور

.105ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في23

https://bit.ly/2YzrWzGالبييئ:بتّريمتحفعنال�يدلمعرفة22

صادرة عن مركزوأهالي بتّري"، نادية حسن مصطفى، سلسلة دراسات ثقافية"المشهد الثقافي التنموي في ذاكرة العالم والعرب والفلسطينيني21

.80ص،2016الثقافي،مصطفىحسن

https://bit.ly/2YzrWzG


واسعةتطويقعمليةخاللُطّوقتاليتالقرىضمنمنبتّريكانت1938عامنعيمبينمعركةوفي

الحسيينالقادرعبدعلىالقضاءاستهدفتبالطائرات)ُمعزّزينالجيشمنآالفعدةفيها(اشرتكالنطاق

.24ورفاقه في قوات الجهاد المقدّس

حمايةفيلجهودهالفضلمنالكثريالقريةأهالييُرجعوالذيمصطفى،حسنقصةبتّريفيتشتهر

حربمعاركعشيةفرّوا،األهاليإنالقرية،فيالمنترشةالروايةتقول.1948عاماالحتاللمنقريتهم

ذلكوفيوالسلط.والشونةعّمانمثلباألردنمناطقإلىوتحديدًاأمنًاأكرثأماكنإلىبيوتهممن،1948

أنالصهيونيةالقواتإليهامليًال،بالمشاعلوإنارتهاالقريةببيوتبالعنايةمصطفىحسنانشغلالوقت

رئيسمصطفىحسنوكاناالعتداء.منحمايتهاوبالتاليفيها،موجودونسكانهاوأنمأهولة،القرية

أهميةكتاباتهفيوتّجلت25القدس.فيالماضيالقرنأربعينياتفيتصدركانتاليت"القافلة"مجلّةتحرير

الصلةتلكظواهرأولى"ولعلريفية":"خطراتكتابهفيفذكرسواء،حدعلىواألرضالُهويةعلىالحفاظ

هويةاللهأرضالو"منبها"،يلتصقاليتلألرضبالنسبةهويتهاإلنسانإثباتهيوالطبيعةاإلنسانبني

26له ".

1949عامالموّقعةرودساتّفاقيةبموجببتّريمنقسمًاالصهاينةاحتّلالنكبة،عامتلىالذيالعاموفي

الُمحتّلالقسمشمل.والصهاينةالعرببنيالقدسجنوبفيالكائنةالمنطقةتقسيمفيهاجاءالذي

27حديد يافا-القدس.مدرسة بتّري باإلضافة إلى المقطع الذي ت�ّ عربه سّكة

عودتهن:عندالقريةنساءقالتهومّماالنكبة،فيبتّريسّكانمنلجأقدكانمن1949العامنفسفيوعاد

جني البترييّات يا نسواِن خيل األصايل طايحة الميداِن

جني البترييات جدّة بجدّة خيل األصايل كامالت العدّة

درتم القهوه ع باب البري والكرم والجود ألهل بتري

.228ص:الثاني،الجزء،2012بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوس"النكبة27

االستاذ... -مركز حسن مصطفى وناديةعلى موقع فيس بوك، لالّطالع:مّما نرشته ابنة حسن مصطفى، نادية حسن مصطفى على صفحتها26

Nadia Hasan Mustafa

https://bit.ly/2YtjALuالتالي:الرابطعلىاالّطالعيمكنكواالنتدابية)،العثمانيةفلسطنيمنالعربية(الصحفجرايدموقعمن25

.122ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في24

https://www.facebook.com/278663845595819/posts/618368718291995/
https://www.facebook.com/278663845595819/posts/618368718291995/
https://bit.ly/2YtjALu


أحداثًاالقريةتشهدلمالعامذلكفي.1967عامنكسةفياحتُلّتحىتاألردنيالحكمتحتالقريةبقيت

ثم عادوا إليها.بارزة، فقد غادرها أهلها بضعة أيام إلى المغر المجاورة

حظراالحتاللفرضعنالحديثسياقفياالتحادصحيفةأرشيففيبتريذكرتاألقرب،النضاليالتاريخوفي

أبونضالالقريةابناستشهادبعدوتحديدًااألولى،االنتفاضةفعالياتمعبالزتامن1988عامفيهاالتجّول

28عامًا.14ع�عنحسن

االستيطان

الزراعيةالمصاطبويهدّدأراضيها،مني�ّأنلهالُمخّططمنكانإذبتّريقريةوالتوّسعالضّمجدارهدّد

بهالالعرتافالقريةأهاليونشاطجهدبعد2014عاممنحزيرانفيولكنفيها.الموجودةالتاريخية

العالميالرتاثقائمةإلىباإلضافةالعالميللرتاثاليونسكولوائحضمنبتّريأُدرجتعالمي،كرتاث

29المهدّد بالخطر.

وعزل آالف الدونمات من أراضيها الزراعيّة.ساهم إدراجها ضمن هذه اللوائح في إنقاذها من بناء الجدار

مساروبنيالقريةبنيويفصلوالتوّسع،الضّمجدارعنكبديلإرسائيليأمّينسياجيوجدالحالي،الوقتفي

لل�اقبة.القطار اإلرسائيلي المتجه نحو تل أبيب، مع نقطة إرسائيلية

أنشأحني،1950عامإلىيعودمحيطهافياالستيطانتاريخأنإالبتّري،أراضيعلىمستع�اتتُنشأولم

من قرية القبو المهّجرة، وقرية حوسان.الصهاينة إلى الغرب منها مستع�ة مافو بيتار، على أراٍض

ويمتدالمجاورة)،الولجةقريةأراضيباألساسيصادر(الذي375رقمااللتفافيالشارعالقريةويقتطع

30الشارع بطول نصف كيلومرت على أراضي بتّري.

دليلبتريقرية،2012إصدارأريج،-القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدبتري"،قرية"دليل30

.22.4.2019بتاريخبتّري،فيسياحيدليلمع�ّ،تيسريحسنمعمقابلةخالل29

https://bit.ly/2MnvmTwالتالي:الرابطعلىاالّطالعيمكنكواالنتدابية)،العثمانيةفلسطنيمنالعربية(الصحفجرايدموقعمن28

http://vprofile.arij.org/bethlehem/ar/pdfs/VP/Battir_vp_ar.pdf
https://bit.ly/2MnvmTw


أنإالمبارش،بشكٍلبتّريألراضيالعسكريةوالحواجزوالتوّسعالضّمجداراخرتاقعدممنالرغموعلى

بتّريأهلاإلرسائيليةالعسكريةوالحواجزالجدارمنعإذعنها،تغبلماالستيطانيةالمشاريعهذهانعكاسات

كما اعتادوا منذ عرشات السنني.من تسويق منتجاتهم في القدس وفي مختلف المدن الفلسطينية،

اليتالتحدّياتأبرزأحدالمحاصيلتسويقتحدّييبقىالعالية،وجودتهاالزراعيةبتّريمحاصيلوفرةومقابل

سنويًابتريمزارعيينّظمالتسويق،تحدّيعلىللتغلّبمسعاهمإطاروفيبتري.فيال�ارعنيتواجه

محاصيلهم."مهرجان الباذنجان البتريي"، ليكون مناسبة يسوقون فيها

"الحدائق الوطنية" اإلرسائيلية

األراضيوهي،1948عامالمحتلةاألراضيمنقسٍمعلىبيجن""حديقةاليهوديالقوميالصندوقأقام

قومية""حديقةهيبيجنوحديقةوالمالحة.ورشفاتوالولجةبتريقرىتشملالحديدلسّكةالمحاذية

إلىتصلإجماليةمساحةعلىوتمتدّبيغن،مناحيمالسابقاإلرسائيليالوزراءرئيساسمتحملإرسائيلية،

31ألف دونم.

خاتمة

فيسواءالقدسمحافظةتتبعسابقًا-ذكرنا-كمامقدسيةقريةبتريكانتالحديث،القريةتاريخفي

فرضتهااليتاالحتاللبعدماتقسيماتوبفعلولكن،سواهما.أوالتعليميةأوالتجاريةأهلهامعامالت

بيتلمحافظةبتريأُتبعتالفلسطينية،التحريرومنّظمة"إرسائيل"بني1993عامالموّقعةأوسلواتّفاقية

لحم، وُقطع اتصالها مع مدينتها القدس وقراها المختلفة.

السنواتففيالضّفة،ومدنالمدينة،سكانمنللكثريسياحيمقصدأنهاإالالقدسعنعزلهاورغم

جذبنقطةإلىتتحّولفشيئًاشيئًاالقريةوأخذتمحّطاته.وحدّدوابتري""مسارالقريةأهاليطّوراألخرية

ببساتني بتري، والتعرّف على إرثها التاريخي.سياحي يقصدها الراغبون في المشي والتزنّه واالستمتاع

صناعات"متحفزيارةيمكنمثًالفريدة،تجربةللزائرتقدّماليتالسياحيةال�افقأيضًا،القريةفيوتطّورت

LakeTLV|בגיןפארק،laketlvاإلرسائيليالموقععلىالعربية،باللغةبارك"بيجن"صفحةمن31

.

https://www.laketlv.co.il/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F


توجدكماسابقًا-.ذكرناه-الذيالبييئبتريومتحفالمحليّ،الصنعمنوتذكاراتتحففيهتوجدحيثبتري"

ففيهاالقرية،فيالمبيتإمكانيةإلىباإلضافةبتري"،"خربةمطعممثلوالمطاعمالمقاهيمنعددفيها

التقليدية الفلسطينية.بيت الضيافة "دار أبو حسن" الذي يقدّم تجربة الحياة


