
رافات

مقدمة

الواقعةرافاتقريةنجدالتاريخيةالقدسمحافظةففيفلسطينية،وخربقرىأربعرافاتاسمتتقاسم

نابلس،قضاءأعمالمنقريةأيضًاورافاتالمهجرة.رافاتديرتقعمنهاالغربوإلىالقدس،مدينةشمال

وإلى الجنوب من مدينة الخليل، تقع خلة رافات.

جوانبمنبعضًاالقادمةاألسطرفيسنتناولالمقتضب،بحثناموضوعهيالقدسرافات-كانتولما

فلسطني،فيوالصهاينةاإلنجلزيمقاومةفيدورهاوعنالقرية،فيواالقتصاديةاالجتماعيةالحياة

في القرية.والتمظهرات االستعمارية اليت عكستها سياسُة االحتالل



الموقع الجغرافي والمساحة

حيّوتحديدًاهللاراممدينةالشمالمنتحدهاالقدس.غربيشمالكيلومرتات10بعدعلىرافاتتقع

أُموحيعقبكفرقريةالرشقومنوقلندية،الجديرةقريتاالجنوبومنمنجد،عنيوحيالماصيون

الرشايط في البرية، ومن الغرب قرية بيتونيا.

أمادونمًا،3777األصليةمساحتهاتتجاوزالإذالقدس،محافظةفيالصغريةالقرىمنرافاتقريةتعد

ارتفاعهايبلغحيثاألخرى،القدسبقرىقورنتماإذاال�تفعة،خاصةالقدسقضاءقرىمنفتعدارتفاعًا،

.1البحرسطحفوقمرتًا800

من خالل موقع "فلسطني في الذاكرة"،"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن مراجعته1
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التقسيمات اإلدارية

إلىتنقسمرافاتأراضيفإن2أوسلواتفاقيةأنتجتهااليتالغربيةالضفةفيالمناطقتقسيماتوفق

دونمًا.2380بواقع(ج)ومناطقدونمًا420بواقع(ب)مناطق

التسمّية وتاريخ القرية

الراجحومنواإلصالح،وااللتحاموالسكينةالشفاءعلىالداّلورفورفأالساميالجذرمنرافاتاسماشتق

.3أّن االسم من أصٍل رسيانيّ

الشفاءإلىاألولىتشريحنيففيالقرية،تسميةحولمتناقضتْنيروايتْنيفيتناقلونرافاتأهاليأما

المقابربكرثةعالقةلذلكوربماالعظام،بقاياأيالرُفات،إلىالثانيةالروايةتشريوالرفاه،والسكينة

.4القديمة اليت ُعرث عليها في رافات

مدينةأنيعتقدالدباغمرادمصطفىبحسبالبعيد.التاريخفيرافاتجذورتمتد�الفلسطينيةالقرىكأغلب

.5عطروتقريةبقعتهاعلىأقيمتالرومانيالعهدوفيالقرية.موقععلىتقومكانتالكنعانيةيرفئيل

يمنعواليتالقرية،جنوبيمّالثةمنطقةفيالصخرفيمنقورةمدافنالقريةفيوجدتاليتاآلثارومن

من قبل االحتالل الصهيوني.على المواطنني وصولها بفعل عزلها  باألسالك الشائكة

الرتكيبة السكانّية

مجموعهمفييشكلون،6نسمة3000-2500اليومرافاتفييعيشالمتوافرة،اإلحصائياتوفق

علىهللاراممدينةأراضيتمددأدىإذالقرية.إلىالوافدينالجددوالسكاناألصليةالرفاتيةالعائالت

المدينة،مركزمنبالقربباإلقامةالطامعنيالجددالساكننيمنالعديدوفودإلىرافاتقريةأراضي

.2020-1-12بتاريخهاتفيةمكالمةخاللرافات،قرويمجلسمنالمعلوماتهذهعلىحصلنا6
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سكانمنجعلالذياألولالعاملهذافكانعليها.مساكنهموبنواوتملكهااألراضيبرشاءفقاموا

وحياتهاالقريةمالمحفيتغريمنوفودهمأحدثهماإلىباإلضافةقريتهم.فيأقليًةاألصلينيرافات

االجتماعية.

فيوقعتتاريخيةحادثةحوليدورفهواألصلينيرافاتأبناءعددقلّةإليهتُعزىالذيالثانيالعاملأما

قبلالقريةإلىقدمالمشارخ)مقامفي(المدفوندرويشمحمدالشيخأّنوتفيدقرون،ثالثةقبلالقرية

رافاتأهلأحبهصوفيًا،محمدالشيخكانولماالقرية.منالقريبةالربجخربةفيفاستقرقرون،ثالثةنحو

بيتونياقريةمنبفتاٍةوتزوجالزيتونبأشجارفزرعهاالص�ف،بزيتوناليومالمعروفةاألرضوأعطوه

عائالتمنهاالحاليةالقريةعائالتمنللكثريأجدادهموياسني-وطه-يوسفأوالدبثالثةورُزَِقالمجاورة،

محمدالشيخعائلةبنيخالٌفوقعثموالرفاتي.ويحيىرشارةوأبووطهوع�الحاجوأحمدوالشيخجرب

أشجارقلعإلىالخالفأدىالروايةووفقالبلد-.قراريةعليهم-ويُطلقعليهالسابقنيرافاتوأهالي

بحسبرسيرًا"40"القريةعننزحلذلكنتيجةرعاته.أحدبمقتلاألمروانتهىمحمد،الشيخزرعهااليتالزيتون

.7وصف أهل القرية، كناية عن كرثة العائالت اليت هاجرت

إلىرافاتفياألصليةالعائالتتحولفيالسبببعضها،ذكرناأخرىعواملجانبإلىالحادثة،هذهكانت

الرملة،قضاءدانيالقريةفياستقرتالقرية،منهاجرتاليتالعائالتأنالمصادرتوردالقرية.فيأقلية

وتهجررافاتقريةإلىالعائالتبعضعادتأهلها،وُهجردانيالقريةودمرت1948عامنكبةحلّتوحني

ديرقرىوفيغزةفيالشجاعيةحيفيالرفاتيعائلةنجدلذلكفلسطني،أنحاءمختلففيالباقي

قديس ونعلني.

جربدارع�،دارطه،دار:8التاليةوالعائالتالحمائلفيموزعونفهماألصليني،رافاتأبناءإلىوبالعودة

أبو حسان، دار ضيف هللا (دار عيىس).(دار الشيخ)، دار مِحَمد، دار حمدان، دار عودة، دار

الحياة االجتماعية واالقتصادية

بيوتتركزتالعرشين،القرننهايةمنذالحاليشكلهاوتأخذرافاتفيالع�انيةالحركةتتوسعأنقبل
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اليتالعائالتمنعددًايضّمالواحدالحوشكاناألحواش.عليهيطلقتقليدي�سكاني�تجمٍعفيرافات

ساحةعلىتطلمصطبة،عائلةكلوتحتل،5أو4مصاطب،إلىالواحدالحوشيُقّسمإذقرابة،تجمعها

خارجية مشرتكة.

المسجدالقريةأهلعليهأطلقالقديم،رافاتمسجدبُيناألحواش،منمقربةوعلىالبلد،جذرحدودضمن

ألحقتلفلسطني.الع�يالفتحمعبنيتأنهايُزعماليتتلكهيفلسطني،فيالع�يةوالمساجدالع�ي،

الجهةوفياالجتماعية.والمناسباتوالمجالساالجتماعاتتتمكانتحيثالقرية،مضافةالمسجدبهذا

الزيت،قناديلسارِجاتوال�ض،الضيقفيالقريةنسوةمقصدالمشايخ،مقاميقعللمسجد،المقابلة

.9رافعات إلى هللا طلب الشفاء والفرج

مساحاتكانتالمساحاتباقيفإنالقرية،وسطفيتركزتالمبنيةالمساحةمعظمأنإلىوبالنظر

المصدر السابق9



تمتدالمستوية،األرضمنكبريةمساحةوهيالبقعة،بسهلالمعروفةالغربية،األراضيسيماالزراعية،

إلى أراضي بيتونيا والجيب والجديرة، وتالمس الحدود الجنوبية الغربية لرام هللا.

اعتادففيهللقرية،األهماالقتصاديالرشيانالخصبة،العميقةالح�اءالرتبةذوالبقعة،سهُلشّكل

البندورةبنيوتنوعتالجودة،عاليةكانتواليتالصيف،فيالبعليةالخضارأنواعكلزراعةال�ارعون

كالقمحالحبوب،زراعةإلىإضافًةالشمس،وعبادوالبطيخوالكوساواللوبياوالبامياوالخياروالفقوس

والسمسم والشعري والحمص والعدس والكرسنة والبيكا.

مرعىمناألغناممربياحتياجاتغّطتكماالقرية،لفالحيالغذائيةالحاجَةالسهلمزروعاتووفرّت

هذافيدونماتأربعةأوثالثةيملكونممنرافات،فالحوكانأنوعنفوانها،األرضعطاءومنوأعالف.

االحتاللقبلالقدسأسواقإلىوالحبوب،الخضارمنالصيفيةمؤنتهمعنالفائضيأخذونالواسع،السهل

.10هناكالحقًاويبيعونهاهللاورام،1967عام

والزيتون.والبلوطوالكرزوالربقوقالعنبأشجاررافاتأهاليزرعالقرية،أراضيمنالَبقعةغريوفي

المحاجر،رافاتفيانترشتكماقطفه.بعدالزيتوندرسيتمحيثالبدّ)(بيتاألحواشأسفلفيوكانت

11الذين أتوا من كفر عقب مثًال.واليت شّغلت عّماًال من القرية ومن جريانها كالعمال

أراضيعلىاالستيطانيالغولتمددجانبفمنزراعية،كحالةرافاتقريةانتهتكثرية،عواملبفعل

مهمًامصدرًاالبلدةأفقدمماالخصبة،البقعةسهلأراضيفوقالعسكريعوفرمعسكروأنشأالقرية،

الع�انيالتمددالحياةنمطوتغريالقرية،ألهاليالطبيعيالنمودفعآخرجانبومنالمحلية.ثروتهامن

الغربيوالحوشالرشقيالحوشاليوممنهاوبقيأغلبها،ودمراألحواشفُهجرتالزراعية.األراضيفوق

القرنسبعينياتفيترميمهأعيدقدالجامعكانوإنالمشايخ.ومقامالقديمالجامعإلىباإلضافة

سيئة تفتقد الرتميم.الماضي، فإن األحواش احتفظت بشكلها األصلي ولكن بحالة

.8.10.2019بتاريخالمقابلةأُجريتعقب،كفرقريةمنالمسنّاتإحدىبركات،منوركريمةمعمقابلةحسب11
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المعالم

ثالثةعنعبارةوهوالمشايخ،مقاميقعالقديم،المسجدمقابلرافات،قريةوسطفيالمشايخ:مقام

بنالرفاتيأحمدبنعليبنأحمدبنمحمدالشيخهم:البلد،أهلجذوريمثلونمشايخثالثةإلىتعودقبور

.12الشيخ يوسف، و أخيه الشيخ ح�ةمحمد الدرويش، وهو جد لكثري من عائالت القرية، وابنه

المعالم الطبيعية

الشامخالجبلبنيتتوزعاليتالطبيعيةبالمعالمرافاتقريةتتمّزينسبيًا،الصغريةالقريةمساحةرُغم

:13والسهل الخصب والوادي السحيق. ومن أشهر هذه المعالم

الجهةفيالعبّاصوجبلالقرية،منالشماليةالجهةفيالعني)باطن(أوالِمغرةبطنجبلالجبال:

الجهةفيكالشحف)تظهراليتالحجارةشكلمنجاءاسمهأن(ربماالشكفوجبلالشمالية-الغربية،

الجنوبية.

فيهللاراموواديالشمالية،الجهةفيالبلدوواديالديركواديوديانعدةالبلدةمني�الوديان:

الجهة الغربية.

ناحيتهامنرافاتبقريةمارًاجنوبًا،الجيبقريةحىتشماًالمنجدعنيمنالبقعةسهليمتدالسهول:

الزراعي.الغربية. وهو سهل خصب استخدمه أهالي القرية مركزًا لنشاطهم

جبلأسفلوعنيعيشةأمعنيهي:والريّ،الرشبفيالقريةعليهااعتمدتماءعيونثالثةرافاتوفي

الينابيعظاهرةالقريةفيتكرثكانتكماوسطها.العنيوعنيالقرية،شماليالديربريتغذيالعباص

أنإلىيشريماوهوِعدًا،أونبعًامشكلًةاألرضخارجالجوفيةالمياهتدفقأيبالِعدّ:تعرفاليتالعابرة

سببيكونوقدالظاهرة،هذهتراجعتاألخريةالسنواتفيولكنمائية.مسطحاتعلىمقامةالقرية

بطرقه الخاصة.تراجعها ما يقوم به االحتالل من سحب لهذه المياه الجوفية
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التاريخ النضالي

اإلنجلزيياالستعمارمواجهةفيرافاتأهاليشاركالفلسطينية،والبلداتالقرىباقيشأنشأنها

نباالوبريوالجديرةقلنديةقرىأراضيعلىالواقعةعطروت،لمستع�ةوكانتالصهيونية.والحركة

المستوطننيبنيالتوتراتنشبت،1910عامالمستع�ةتأسيسفمنذاألكرب.الحصةرافاتلقريةالمجاورة

واعتداءاتالجدد،المستوطننيمعمبارشةاشتباكاتإلىوتحولتبالمستع�ة،المحيطةالقرىوفالحي

منكثريفيالثوار،هجماتانطلقتوقدالمستوطنون.يزرعهاكاناليتاألشجاروتخريبخلعشملت

.14األحيان، من قرية رافات وبمشاركة أهلها

لوجودونظرًاالصهيونية،والحركةاإلنجلزيياالستعمارضدّالفلسطينيةالثوراتخاللالمواجهةتصاعدمع

عنعطروتمستوطينبإبالغاإلنجلزييةاالستطالعطائراتوقيامقلنديةمطارفيالربيطانيةالحامية

المجاورةوالقرىرافاتثوارمهاجمةفيعطروتعلىالهجومعملياتتركزتالثّوار،قواتتحرّكات

فرضإلىوصوًالالهاتف،خطوطوقطعالرئيسالمياهخّطتخريبعملياتإلىباإلضافةالصهاينة،لقوافل

.1936عامأواخرفيلهاكلي�شبهإخالٍءإلىأدّىالمستع�ةعلىحصارٍ

عنالمعزولةعطروتمستوطينتقلاليتوالحافالتالقوافلعلىالفلسطيينالقنصعملياتاست�ت

عامآذارولغايةالثانيكانونبنيماالممتدةالفرتةفيوتركزتالقدس،غربيفياالستيطانيالثقلمركز

عطروتسكانمعنوياتلرفعمحاولةوفيتلك،المواصالتحربعلىالصهيونيالردمنوكجزٍء1948.15

(عمليةخاصةمهمةفيعطروت،مستوطنةمنمقاتًال1948،19آذارمنالرابعفيخرج،المحارصة،

للجيشمعسكرٍفيعملهمإلىمتّجهنيهللاراممنعربًاعّماًالتحملعربيٍّةحافلٍةالستهدافشموئيل)

وستُعرفرشسة،معركةإلىالهجوموسيتحولالساحر،علىالسحروسينقلب16اللطرون.فيالربيطانيّ

باسم معركة الماصيون.
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علىالعربيّةللحافلةوكمنترافات،شماليالواقعالسهلالصهيونيّةالوحدةعربتاليوم،ذلكفجرففي

تصيبهاأندونعليها،الناروأطلقتالحالي)،عوفروسجنمعسكر(مقابلالجيب،قريةأراضيمنالنجايمتّل

إلىالفاشلالكمنيبعدالوحدةلتنسحببالكمني،أحسعندمارسعتهزادالسائقألّناألغلب،على

"عطروت".

المقاتلونيراهمأنوخشواالحقدالفجرحيثرافات،قريةوسطمنلل�وروتجنبًالالنسحاب،طريقهاوفي

طريقًاغروسماندافيدالوحدةقائداختارالسهل،لذلكالجنوبيةالحدودعلىال�ابطونرافاتسكانمن

لالنسحاباألسلمالطريقحولالوحدةداخلوقعقدخالفًاأنإالرافات.حولي�ّلالنسحابطويًالالتفافيًّا

خاللمنمبارشًةال�ورواختاروا"غروسمان"،أوامرعلىعنارصثالثةت�ّدأْننتيجتهكانت"عطروت"،إلى

17أراضي رافات.

بتلالمعروفالتلتصعدكانتوعندمارافات،شماليالديرواديمنطقةالصهيونيةالوحدةاجتازت

ومقتل جميع أفرادها.الماصيون، وقعت في كمني للثوار كانت نتيجته إبادة الوحدة

المقدسالجهادقادةأحدالريماوي،محمدقاسميروياشتباكني،ضّمتاليتالمعركة،تفاصيلوحول

بدرانخليلالدكتورالُمقدّسللجهادالثامنةالّرسيةآُمرتوجه"المعركة:علىالرئيسوالمرشفآنذاك

ومنالميرسةقيادةتولىوقدالمعركة،مكانإلىهللارامُحماةمنفصيلومعهالشباب،منظمةوقائد

المعركةمكانمنالرشقيةالجهةإلىشحنسيارةفياإلذاعةحرسمنقوةوأرسلتالغربية.الجهة

يتمكنأنقبلالمستع�ةغربيإلىوصلواوقدقلندية،مستع�ةمنالغربيةالجهةفيفوضعتُهم

هناك،حصينةمرتفعاتفيلهموكمنواعليهمالرجعةخطقطعوافبذلكإليها،الوصولمناليهود

إلىالسلكيًةإشارًةوأرسلتالبرية.مسلحيرئيسالصمدعبدالدايمعبدالسيدبقيادةالقوةهذهوكانت

قلبإلىوتقدمتالمقدّسالجهادرجالمنقوةأخذتوقدأعلمه،الحسيينالقادرعبدالعامالقائد

وقدهذاالقدس،–هللاراموطريقاللطرون،–هللارامطريقبنيالواقعةال�تفعاتتقعحيثالهجوم

الطوقحكموبذلكالجيبحرسوكذلكالجنوبية،الجهةمنالمعتدينطوقواقدرافاتحرسأنعلمت

.18عليهم"

.https://bit.ly/39PSOzAشلش،باللغزاتها"،تبيدهللالماصيون..رام"معركةأنظر:لل�يد18

المصدر السابق.17

https://bit.ly/39PSOzA


مارغماألولىالمجموعةتصفيةفيهاالمجاهدونواستطاعالمعركة،مناألولاالشتباكوقعوهكذا

حملوه من أسلحة أوتوماتيكية حديثة ورشاشات وقنابل ومسدسات.

عنديختفونكانوابينمامنهمسبعًةفاجئنا"الريماوي:يضيفالمعركةذاتفيالثانياالشتباكوعن

كانأحدهمأنإالففعلوا،وأرجلهمأيديهمعلىالمشيإليهموطلبناَأْرسَهمفحاولناالجبال،أحدسفح

ففياألرض،علىأنفسهماليهودفألقىبالعربيةفصاحيده،فيقنبلًةيحملوكانيزنف،ودّمهجريحًا

كمابجراح،زمالئهمنعددًاوأصابالقنبلةفأطلقاألرض،علىفانبطحناالقنبلةسيُلِقيأنهعرفناالحال

وبعديجندلوهم،اليهودعلىرصاصهممناالمسلحونفأطلقوجهه،فيبسيٍطبجرٍحالدايمعبدأصاب

كانمسدسمنح�اءخطرإشاراتعدةقائدهاأرسلوقدالمعركة،انتهتالزمنمنساعتنيمضي

.19يحمله، ولكن بال جدوى"

االنصياعرفضواالذينالثالثةأماأسلحتهم.جميعواغتنام،16الـالوحدةأفرادمقتلالمعركةحصيلةكانت

بدايةفيسببًاستكونهزيمًةالهزيمة،نبأمعهمحاملنيمصابنيالمستع�ةوصلوافقدقائدهم،ألوامر

في حرب النكسة.انهيار عطروت في حرب النكبة إلى حني احتاللها مجددًا

أبوآنذاك،القريةمختاركمشاركة،1948-1947عاميالمختلفةالقدسمعاركفيرافاتحرسشارككما

.20خليل السكاكيينعطا، في الدفاع عن حي القطمون وفق ما جاء في مذكرات

رافات في النكسة

بمعسكريُعرفاألردني،للجيشمعسكرٌلرافاتالجنوبية-الغربيةالتخومعلىيقعكانالنكسة،عشية

هارئيلكتيبةفاندفعتالمعسكر،باحتاللرافاتقريةفيأهدافهاجلالصهيونيةالحركةحددتبيتونيا.

علىالواقعاالسرتاتيجي،المعسكرنحواألردني،الجيشمعاشتباٍكبعدصموئيل،النيبجبلمنالصهيونية

21رام هللا-القدس-اللطرون.

.2017،325-327מטר،،אביטל-אפשטייןגדעוןמלחמה"،ירושלים،67"21

https://bit.ly/35JDxgv.2010التاسعالقددالقدس،مسلم،حولياتأكرمآخره"،وإلىالقدس،آخرإلىالسكاكيين:“خليل20

المصدر السابق.19

https://www.e-vrit.co.il/Author/4148/%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%98%D7%9C_%D7%90%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://bit.ly/35JDxgv


بنيقتاًالشهدتالقريةأنرافات،منبقعةمنأكرثفيمنترشةكانتاليتاألردنينيالجنودقبوروتدلل

.22الجنود األردنيني والقوات الصهيونية، قبل أن تنقل الحكومة األردنية رُفات الشهداء إلى األردن

االستيطان

االستيطانيةالشوارععوفر،معسكررئيسة:استيطانيةمظاهرثالثةإلىرافاتقريةفياالستيطانينقسم

وجدار الضم والتوسع.

معسكر عوفر

الخصبالبقعةسهلفي23دونمًا287مساحتهمااإلرسائيليةالسلطاتصادرت،1967عامالقريةاحتاللفور

وتحويله إلى معسكر عوفر الصهيوني.غربي القرية، من أجل توسعة معسكر بيتونيا األُردني الُمحتل

االسمبهذاوسميّوالجديرة.ورافاتبيتونياقرىأراضيعلى،1968عامالصهيونيعوفرمعسكرأُنشَأ

والذيالصهيوني،الجيشفياالستطالعيةחרובסיירתباترولهاروفوحدةقائد،عوفرتسفيإلىنسبٍة

نريانأصابتهأنبعدالمعسكر،افتتاحمنأيامقبلأي،1968-12-20فيالقلطواديمعركةفيُقتل

فيملقاةجثتهوبقيتأمتار،10عنيقلالارتفاععنالوادقاعإلىفسقطورئته،رقبتهفيالفدائيني

.24من رصاص المناضلنيالوادي حىت صبيحة اليوم التالي، ال سبيل إلخراجها خوفًا

المعسكر،حدودداخلعوفرسجنالصهاينةبىن،1988عاموتحديدًااألولى،الفلسطينيةاالنتفاضةخالل

والكيانالفلسطينيةالتحريرمنظمةبنيأوسلواتفاقيةتوقيعبعد.385سجنالبدايةفيعليهأطلق

وأُغلقالصهيوني،مجدوسجنإلىالمتبقوننُقلبينمااألرسى،منكبريجزءعنأُفرج،1993عاماإلرسائيلي

الواقيالسورعمليةضمن،2002عامافتتاحهليُعاداالتفاقية،عليهنصتلماوفقًاعوفر،سجن

ألرتاموقععلى،2018-12-20بتاريخنرشالعقرباوي،ح�ةللكاتبإرسائيل"،أبطالأحدتصطادالقلط..الثورةوادي"معركةبعنوان:مقال24

https://bit.ly/2TdrOUHفلسطني:

.2020-1-12بتاريخهاتفيةمكالمةخاللرافات،قرويمجلسمنالمعلوماتهذهعلىحصلنا23

رافات.في2019-10-07فيالمؤسسةطاقمأجراهامعهمقابلةخاللعرابيساريالباحثمعلوماتحسب22

https://bit.ly/2TdrOUH


.25الصهيونية

تحقيقومراكزعسكريةمحاكمعوفر،سجنالصهيوني،الجيشمعسكرًااليوم:العسكريالمجمعيضم

التابعة ألجهزة االستخبارات (الشاباك).

والتعقيداتالتحصيناتمنالرغموعلى).2020(26فلسطيينأسري1500قرابةعوفرسجنفيويحتجز

هم:أرسىثالثةاستطاعخاص،بشكلعوفروسجنعام،بشكلمعتقلأوسجنكلترافقاليتاألمنية

باستخداممرتًا15بطولنفقحفرالشنايطة،وخالدخليفةرياضوالشهيدانالديك،أمجدالمحرراألسري

خاللهاعاشواأشهر7لمدةالسجنمنالتحررثالثتهماستطاع،2003-5-22تاريخوفيالطعام.مالعق

.27مطاردين

قائدخليفةرياضاستشهادإلىأدىاشتباٍكبعد)2018عامعنه(أُفرجالديكأمجداعتقالاالحتاللأعاد

فيأيضًاواستشهدسنواتبعدعنهوأُفرجالحقًافاعتقلالشنايطة،خالدرفيقهمأماآنذاك.القدسرسايا

لحم.بيتقرب2006عاممسلحاشتباٍك

فياالحتاللصادرالقدس،بمدينةالغربية،الضفةأراضيضمنيقعباتالذيعوفرمعسكروصلأجلومن

45شارعشقأجلمنوالجديرةرافاتقرىمندونمًا300قرابةالماضي،القرنتسعينياتنهاية

.28االستيطاني

الشوارع االستيطانية

االتصالقطعالذيالعسكري45شارعلشقوالجديرةرافاتقرىمندونم300نحومصادرةجانبإلى

بدايةفيصادرتقداالحتاللسلطاتكانتالقدس،غربشمالقرىباقيوبنيبينهماالطبيعي

:2007-3-13بتاريخوفاوكالةموقععلىنرشجانب"كلمنوالجداراالستيطانيقتلهابعنوان:"رافات..قريةتقرير28
https://www.palinfo.com/16168

https://bit.ly/2T8qt1s:2018-1-31بتاريخنتالجزيرةموقععلىنرشالسجن"منللهروبالفلسطيين:"المالعق..أداةبعنوانتقرير27

.2020الثانيبكانونأجريهاتفياتصالفياإلنسان"،وحقوقاألسريلرعايةالضمري"مؤسسةمعلوماتعلىبناءًا26

لل�يد يمكن االطالع على السجون والمعتقالت على موقع مؤسسة الضمري لرعاية األسري وحقوق اإلنسان:25

http://www.addameer.org/content/offer-prison

https://www.palinfo.com/16168
https://bit.ly/2T8qt1s
http://www.addameer.org/content/offer-prison


أهملتهثمهللارامبمدينةويصلهارافاتقريةشماليالتفافيشارعإلنشاءآخريندونم300التسعينيات

.29فيما بعد

للقرية،الجنوبيةالجهةحول436االستيطانيالشارعاالحتاللسلطاتشقتالثانيةاالنتفاضةوخالل

لمدينةالوحيدالمنفذيعتربونهاكانواالذينالقريةخارجمنالمواطننيحركةإلعاقةخندقًاأسفلهوحفرت

رام هللا أثناء االجتياح.

جدار الضم والتوسع

بوتقدررافاتقريةمنجديدةمساحات2004عامفياالحتاللصادروالتوسع،الضمجدارإقامةأجلمن

.45االلتفافيوالشارعالجداربنيمحصورةبقيتدونم300والجدارإلقامةدونمًا168-خصصتدنم500

فيماهللارامبمدينةهناكمنترتبطحيثالشماليةالجهةعداماالجهاتجميعمنرافاتبقريةالجدارأحاط

الشارعأسفلنفقطريقعنالقدسغربشمالبقرىتتصلوأصبحتالقدس،بمدينتهااتصالهاانقطع

443.30رقماالستيطاني

2800األصليةمساحتهامنوتبقىالقرية،أراضيمندونم1000بـمساحتهتقدرماصودرتالمجمل،في

اليتالغربيةالضفةفيالمناطقتقسيماتوفق(ج)،منطقةدونمًا2380و(ب)منطقةدونمًا420دونم-

.31أنتجتها اتفاقية أوسلو

خاتمة

مقصدالقدسفكانتالقدس،بمدينةرافاتارتبطهللاراملمدينةمالصقتهامنالرغموعلىتاريخيًا،

أرادوإنالتجارية،القريةمعامالتتتمالقدسفيوكانتوالتعليمية،العالجيةللخدماتطلبًاالرافاتية

العزلسياساتبفعلولكنالقدس.إلىيتوجهونالمدينة)إلىيذهبوا(أي"يمدنوا"أنالقريةأهالي

وعزلهاللقدس،المبارشالمديينالجغرافيالحّزيمنبأكملهاالقريةإخراجتماالستعمارية،والتقسيم

.2020-1-12بتاريخهاتفيةمكالمةخاللرافات،قرويمجلسمنالمعلوماتهذهعلىحصلنا31

:2007-3-13بتاريخوفاوكالةموقععلىنرشجانب"كلمنوالجداراالستيطانيقتلهابعنوان:"رافات..قريةتقرير30

https://www.palinfo.com/16168

.2020-1-12بتاريخهاتفيةمكالمةخاللرافات،قرويمجلسمنالمعلوماتهذهعلىحصلنا29

https://www.palinfo.com/16168


بواسطة الحواجز والجدار والشوارع االستيطانية، وإلحاقها بمدينة أخرى - رام هللا.

فعلىللقرية.واالقتصاديةاالجتماعيةالحياةعلىتغيرياٍتهللا،راممدينةمنلرافاتالجغرافيالقربحمل

األغرابالساكننيمنالعديدوفودإلىوالمدينةالقريةبنيالجغرافيالتالصقأدىاالجتماعيةالحياةصعيد

القريةبهتتمزيالذياالجتماعيوالرتابطالنسيجعلىذلكوأثرالمدينة،منبالقربالسكنفيالطامعني

إلىحولهمممااألصليني،القريةأهلحسابعلىالجددالوافدينعددازدادآخر،جانبومنالفلسطينية،

أقلية في قريتهم.

العائالتدفعماالقرية،فيوالعقاراتاألراضيأسعارارتفعتالقرب،لهذاونتيجةاالقتصادية،الناحيةومن

كماالدخل.لتأمنياألراضيبيععلىواالعتمادوغريها،والمحاجراألرضفيالعملعنالعزوفإلىالرافاتية

أهالييجعلمماالقرية،داخلكبريةاجتماعيةأواقتصاديةمشاريعوجودلعدمسببًاالقربهذايَُشك�ل

القرية يتوجهون للمدينة القريبة لقضاء حاجياتهم.


