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الموقع الجغرافيّ والمساحة

الّرشقمنَتحدّهاكيلومرتات.5مسافةعنهاوتبعدالقدسمدينةمنالغربيّالّشمالإلىشعفاطقريةتقع

بيتقريةالّشمالومنحزما،قريةالرشقيّالّشمالومنالعيسوية،قريةالرشقيّالجنوبومنعناتا،قرية

إذاوخاّصةالقدس،محافظةفيال�تفعةالقرىبنيمنشعفاطوتَُعدّلفتا.والجنوبالغربومنحنينا،

منبالقربشعفاط،منالغربإلىالواقعةالراس،خربةوتعتربولفتا.حنيناكبيتقرىمنحولهابماقارناها

.1البحرسطحمستوىعنمرتًا817بنحووترتفعشعفاط،فينقطةأعلىشعفاط،ريخسمستع�ة

.2دونمًا5215األصليّةمساحتهاتتجاوزالإذالقدس،محافظةفيالصغريةالقرىمنشعفاطتُعدّمساحًة،أما

التسمية وتاريخ القرية

تاريخيّةمرحلةمعمنهاكٌليتماّسالتأويالت،منكثريٌشعفاط،المقدسيّة،الُرشفةتلكاسممصدريكتنف

انعكسمتفاعلةحضاراتمنعليهاتعاقبوماالتاريخ،فينفسهاالقدسمركزيّةإطارفيالقرية،عاشتها

بالالتينية(الصلييبّ)األوروبيّالعرصفيسّميتفقدالحالي.االسمأنتجتاليتالمسميّاتعلىتعاقبها

Dersopath،مقطعسقطالزمنومعDerاالسميكونقدأخرىناحيةومناللفظ.منالثانيالمقطعوثُب�ت

أووعالاألرضعنارتفعمابمعىن"َشَعفة"،لكلمةجمعوهو"ُشعفات"،العثمانيةالسجّالتفيُكتبإذعربيًّا،

هضبة.فوقتقعاليتالقرية،لموقعالطبوغرافيالوصفيطابقإذكمصدرصحتهترّجحماوهوالجبل"،"رأس
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ُعرثماأقدميعودالرومانيّالعرصوإلىالبعيد،التاريخفيشعفاطجذورتمتدالفلسطينيّةالمناطقكأغلب

تمم)،251-249(ديكيوسترينوسالرومانيّالقيرصصورةعليهاذهبيّةُعملةالقرية:تاريختوّضحآثارمنعليه

وامتدت،2005عامأجرتهاحفرياتعقباإلرسائيلية،اآلثارسلطةِقبلمنالقريةشماليّفياكتشافها

المذكورةالس�لطةنرشت،2007عاموالحقًا،ط�ه.إعادةقبلومسحهالموقعتصويرتمثمأشهر،لخمسة

الموقعفيالرومانيّالحكمتحتكانتيهودية""بلدةادعائها--حسباكتشفتقدأنهافيهجاءتقريرًا

.4المذكور

الرتكيبة السّكانية

العائالتأبناءهم،5فلسطيّينألف23يقاربماشعفاطفييعيشاليوم،المتوافرةاإلحصائياتوبحسب

مدينةوعائالتالقدسمدينةكعائالتإليهاالوافدةالعائالتمنمزيجأبناءوكذلكاألصلية،الشعفاطية

:6على الحمائل التّاليةالخليل، وغريها. أما عائالت شعفاط األصليّة فهي مّوزعة

).7(أحالفعلقموأبووجرب،النيبّ)،وعبدالعالعبد(ومنهاالدايمعبدعائالت:منهاوتتفرععيىس::1

ومحمود.وأحمد،ومحمد،وعبد،إبراهيم،عائالت:منهاوتتفرعخضري:أبو.2

(أحالف).شحادةوأبووسويلم،دعيس،عائالت:منهاوتتفرعمحمد:.3

(أحالف).جابروأبوهللا،وعوضعموري،منها:وتتفرعزيادة:.4

هللا.عودةمنهاوتتفرّعالمشين:.5

إطار واحدة من الحمائل الرئيسةشعفاط منذ نشأتها، واليت وفدت إلى القرية وانضوت تحتيقصد بكلمة "أحالف" هنا، العائالت اليت ال تنتمي إلى7

جناح إحدى الحمائل الكبرية.في القرية، أو أنها عائلة صغرية اختارت االنضمام تحت

أجريت معه في مزنلهفي مدارس القدس، وأحد وجهاء قرية شعفاط، خالل مقابلةحسب معلومات األستاذ نظمي خرض عبد العال، أستاذ الجغرافيا6

19.12.2018بتاريخشعفاط،في

.2017عامالصهيونيالقدسمعهدتقديرحسب5
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الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

النمطهذاأنإالالبلد)،(جذرلشعفاطالقديمةالبلدةضمنمحددةسكنومنطقةحوشعائلةلكلكان

محيطمنالخروجفيالناسحينهابدأإذالماضي،القرنثالثينياتمنذتدريجيًابالتفككبدأالمتالصقالسكّين

إذالنكبة،بعدع�انيًّانشاطًاشعفاطشهدتكما.8االكتظاظمنهربًامستقلةبيوتوبناءالقديمةالبلدة

وبناءالقريةفيأراٍضقطعرشاءاستطاعتاليتالميسورةالقدسعائالُتحنينا-بيت-كمثلإليهاوفدت

بعد أن فقد بعضها بيوتها في غربي المدينة.بيوت مستقلة لها على الّشارع الرئيس -شارع القدس نابلس،

2013عامرُم�موقدخضري،أبوعائلةديوانيقعالغربيّة،الحارةفيأيلشعفاط،القديمةالبلدةوسطوفي

العائالت، وليس فقط عائلة أبو خضري.ويُستخدم للمناسبات االجتماعية المختلفة من قبل مختلف

.13.12.2018بتاريخشعفاطفيمعهأُجريتمقابلةفيالعالعبدمانويلاألستاذمعلوماتحسب8



المطريّةالزراعةعلىشعفاطقريةفيالزراعي�النشاُطاعتمدفيها-مياهعيونتوجدال-إذالماءشّحبسبب

الع�ان،انتشارقبلعليه.الغذائيّةلالعتماديّةزراعتهغلبتالذيوالقمحوالّشعري،الزيتون،كزراعة(البعليّة)،

غربالواقعشعفاطسهلفيزرعتالعائالتبعضمختلفة،مناطقفيوامتدّتال�روعةالمساحاتاتّسعت

األرضقطعةفيزرعتاليتالعائالتكبعضالقرية،رشقفيزرعوبعضهمبـ"الّسهل"،والمعروفالقرية

شعفاط لالجئني.، اليت يقع عليها اليوم مخيم9الُمسّماة "قطعة كنور"

يليهالذيوالعامالقمح،لزراعةعاٍمتخصيصعمومًافلسطنيفيالفالحوناعتادالرتبة،صّحةأجلومن

(الطماطم)والبندورةواللوبياالباميةبنيوتنّوعتالجودة،عاليةكانتواليتللخضار،يليهوالذيللشعري،

زرعكماالمحلّي.االستهالكفيالناسعليهااعتمدإذتُباع،والشعريالقمحمحاصيلكانتماونادرًاوالكوسا.

فيانحرستزراعاتوهيوالزيتون،والمشمشوالدراقوالربقوقواإلجاصال�ّاللوزأشجارالشعفاطيون

أوللمستوطنني،جديدةبيوتلصالحوقلعهاعليهااالستيطانغولامتدادبفعلإمااليوم،ضيّقةنطاقات

علىاالعتمادوانحسارالناس،أعدادوازديادالحياةنمطتغريبفعلفوقهاالفلسطيينالع�انيّالتمددبسبب

الزراعة كمصدر للعيش والرزق كما كان حال القرى قديمًا.

عددًاشعفاطضّمتولذلكوبنائها،اآلبارحفرعلىأهلُهااعتمدشعفاط،فيالمياهعيونانعداِمظل�وفي

الماءلجلبالنساُءعندهاتجتمعكانتإذللقرية،االجتماعيّةالحياةمكّوناتإحدىمثّلتاليتالماءآبارمن

اليتلألرضالمالكةالعائالتالحفرتها،اليت(الحمائل)العائالتبأسماءاآلبارتسميُةارتبطتماوغالبًاللبيوت.

زيادة.تضّم البرئ، فكان برئ "زيادة"، مثًال، غري مملوك لعائلة

شارعوهناكلشعفاط،الغربيّالجنوبفي(يقعالسبيلبرئنذكر:شعفاطفياشتهرتاليت10اآلبارومن

ريخسمستع�ةحدودداخلوقعفقدحاليًاموجود(غريالخانقاهوبرئالسبيل")،برئ"شارعاسمهعلىُمسّمى

نرصوبرئالّسهل)،منقطةفيويقعبيتفوقهبُيناليوم،موجود(غريالدّوارةوبرئُضْحَضاح،وبرئشعفاط)،

إذالخلود)،صيدلية(مفرقالّسهلمفرقعندالّسهلباتجاهاالنعطافعندمالحظتهتمكنآخربرئوهناكهللا،

19.12.2018بتاريخشعفاطفيمعهأجريتمقابلةفيالعالعبدخرضنظمياألستاذمعلوماتحسب10

أعمالفيعائلتهاتساعدكانتأنها18.10.2018بتاريخشعفاطفيمزنلهافيمعهاأجريتمقابلةفيدعيسلخلفمحمدفاطمةالحاجةتروي9

المنطقة اليت بُين فوقها مخيم شعفاط لالجئني.الزراعة في أراضيهم الواقعة رشقي شعفاط، وتحديدًا في



آبارإلىباإلضافةالمنطقة،تلكفيهللاعوضدكانأوالّرصافةمحلأمامالقدس-نابلس،شارعغربييقع

في منطقة خربة الراس.

المعالم

بأحداثارتبطماأوالقريب،وتاريخهاالشعيبّ،بالرتاثمنهاارتبطماسواءشعفاطمعالمأهّمهناذكر

وأشخاص معارصين.

(داخلللقريةالغربيّةالّشماليةالجهةفيتقعزيتونشجرةهللا:عبدالشيخزيتونةأوهللا،عبدالشيخشجرة

وكانتهللا،عبدالشيخقربعندزُرِعتوأساطريه،الشعيبالرتاثمعالمأحدوهيزيادة)،عائلةديوانحدود

اليوم،حّىتموجودةالّشجرةآثارزالتوماأمنياتهّن،لتحقيقوالقربالشجرةعنداألرسجةيشعلنتحديدًا،النساء،

المقدّيسالباحثأنإالوتفاصيله،هللاعبدالشيخهويةالدقةوجهعلىتُعرفوالالمقام.أوللقربآثاروال

بشري بركات يقول إنّه الّشيخ عبد هللا السوداني.

زيادة،عائلةديوانبُينحيثوتحديدًاالشجرة،منالقريبةاألرضفإّنالقريةفيالمتناقلةالرواياتوبحسب

عبدنظمياألستاذمعلوماتحسبالحواكري"،بني"مقربةباسمُعرفتلألطفالكمقربةقديمًاتستخدمكانت

موتاهميدفنوناألهاليوكانمنه،بالقربزيتونوشجرةميسشجرةزُرعت"وقدبركات:ويضيف.11العال

إلىحمايتهتحتلتكونقربهعندوتحفظنهاالشوكمنأكوامًاتجمعنالنساءوكانتفقط،قربهقربالصغار

.12حني استخدامها وقودًا في الشتاء"

منالرشقيّالجنوبوإلىالقرية،منالغربيّةالجهةفيالواقعةشعفاطمقربةداخلالموجودةالمعالم

ويقع داخل المقربة معلمني:الجامع الغربيّ، وتخدم عائالت شعفاط األصلية بشكل أسايس.

أنّهالشفويةالروايةتذكراالرتفاع.منخفضةحجريةبسلسلةمحّوطةضخمةزيتونةشجرةهياألولالمعلم

هذهأنويبدوظلّها.وفيالشجرةحولتجّمعفيالميتيندبنالنسوةكانتفلسطينية،شعبيةلعادٍةاتّباعًا

.95ص.2014اإلسالمية،البشائرداربركات،الغينعبدبشريالمقدس"،بيتتاريخفي"دراسات12
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(وهيعربيدظهورذلكتبعالندب،فيالنسوةتمادتإذعندها،وقعتطريفةحادثةبعدانقطعتالعادة

العادةتلكإلىشعفاطنسوةتعدولمهارباتالنسوةففزعتالشجرة،أسفلسامة)غرياللونسوداءأفعى

.13بعدها أبدًا

تعبريحسبمقامان(أوقربانوهماوالدواعرة،الّسيفقرباهو:المقربةداخلفيالواقعالثانيالمعلم

أنإالفيهما،دُفنمنالدقةوجهعلىيُعرفوالالمقربة،منالشماليّةالجهةفييقعانقديمانالبعض)

الدكتورذكرهماوقدزيارتهما،علىواعتادواباسميهما،يقسمونكانوااألهاليأنتذكرالشعبيّةالرواية

توفيق كنعان في بحثه الشامل عن مقامات األولياء في فلسطني.

أبوللشيخوالثانيالدواعرة،الفتاحعبدللشيخاألولالقربيُنسببركات،بشريالمقدّيسالباحثيذكرماوبحسب

أبيبنإبراهيمبنمحمدهوسيفأبوالشيخيكونأنيُرجحأنهشعفاطعندراستهفيبركاتويضيفسيف.

الرشعيّةالّسجالتفيبركاتَوَجدماحسبميالدية1663عامالقريةفيأرضًاتملّكوالذيالنابليس،سيف

)،2014تموزياسنيديرأحراشفي(استشهدخضريأبومحّمدالّشهيدقربيالمقربةتضّمكما.14القدسفي

).1990األولترشيناألقصىالمسجدفي(استشهدادكيدكفرحاتابراهيموالّشهيد

غربيجنوبيقعألنهالغربيّالجامعأحيانًاويُسمىالقرية،فيال�كزيّالجامعهواألدهمي:الّسلطانجامع

منتلغيمهبعدالنكبة،خاللُهدم.15األدهمبنإبراهيمالزاهدالعابدإلىويُنسبالقديمة،القريةمباني

الّشيخرأسهموعلىالقرية،أهاليبناءهأعادثّمومنحينها،القريةاحتاللحاولتاليتالّصهيونيةالعصابات

بدايةفيخضري)أبومحمدإبراهيمالشيخللجامع-2019-عامالحاليّاإلماموالد(وهوخضريأبويوسفمحمد

صالحخرضالحاجوّسعهالحقًا،.16صغريةغرفةمنمؤلفًاوكانبوليفيا،فيغربتهمنعودتهبعدالخمسينيات،

وخالل.17المتحدةالعربيةباإلماراتالمقيمنيأقاربهوتربعاتشعفاطأهاليتربّعاتمن1978عامالعالعبد

أنبعدللجامع،الرشقيّةالجهةفيووضعتالعثمانيّ،الطرازعلىالمئذنةبناءأعيدالثانية،التوسعةهذه

منالمتحصلبالمالبُنيتالمئذنةأنالعالعبدنظميالسيديذكرله.الغربيّةالجهةعلىالنكبةقبيلكانت

المصدر السابق.17

.19.12.2018بتاريخشعفاطفيمعهأجريتمقابلةفيالعالعبدخرضنظميالسيدلروايةوفقًاالمعلوماتهذه16
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لبناءالعائلةبهتربعتوقدالعال،عبدصالحكاملزوجةشحادة،أبولطفيمصطفىذيبنعمةالسيدةذهب

.18المئذنة بعد وفاتها

الّشارععلىيقعشعفاط"."جامعباسموالمعروفطالب،أبيبنعليّجامعهوثاٍن،جامٌعكذلكالقريةفي

مشاعأرضأنّهاأيشعفاط،أهلبيادروهي"المورين"،أرضفوقالماضيالقرنستينياتمطلعوبُينالرئيس،

.19لكل القرية، وكانت مخصصة لجمع الحصاد

أكربإحدىصاحبمحمد،وكانالدن.بنأسامةوالدالدن،بنعوضبنمحمدإلىالبيتيعودالدن:بنبيت

األقصىالمسجدلصيانةاألردنيّةالّسلطاتمنعطاءعلىحصلقدالعربية،المنطقةفيالمقاوالترشكات

فطلببالمكان،الخموروجودأزعجهإذبالفندق،إقامتهتُطْللملكنالقدس،فنادقأحدفيوأقام،1967قبل

حارساستولى1967عامالقدساحتاللبعد.20المزنلواشرتىلإلقامةبديلمكانعنالبحثمرافقيهمن

أمالكحارسمناشرتاهثّمومنمعادية،لدولةينتميلمواطنملكًابصفتهعليه،اإلرسائيليالغائبنيأمالك

أمتارعدةبعدالرئيسالّشارععلىالمزنليقعخوري.إلياسالمعروفالمحاميالثالثةاأللفيةمطلعالغائبني

من مدخل شعفاط الجنوبيّ.

غازية(مياهالكازوزلصناعةالقليلةالمصانعأحدوكانالخمسينياتفرتةفيالمصنعأُّسسالصفا:كازوزمصنع

توجدالذيالمبىنوهوالّسهل،مفرقطرفعلىالموجودةالمبانيأحدوشغلالقدس،مدينةفيوصودا)

أبوابهأغلقوقدالعطاري،صالحورشيكهغّطاسشاكرلعيىسالمصنعهذايتبعالخلود.صيدليةاليومفيه

المرشوبات الغازيّة المستوردة.تقريبًا نهاية السبعينيات بعد أن غزت األسواق المحلية

المصدر السابق.20

.13.12.2018بتاريخشعفاطفيمعهأجريتمقابلةفيالعالعبدمانويلاألستاذمعلوماتحسب19

المصدر السابق.18



القرية)،رشقيفياألوالدمدرسةعندتقريبًاوموقعهااليوم،آثارمنهايتبق(لمالصومعةخربةشعفاط:خرب

الراسوخربةالمصانع،خربةحنينا)،بيتألهاليوأراٍضشعفاطألهاليأراٍضالفولتل(فيالفولتلةخربةو

.21ومحا الصهاينة ما تبّقى من آثارها)(اليوم الموجودة اليوم على أراضي مستع�ة رامات شلومو،

التاريخ النضالي للقرية

شعفاط في النكبة

إليهماانتهىماأهّمهمااثننيحادثنيمنهانذكرحوادث،عدّة1949-1947النكبةحربخاللشعفاطشهدت

لعصابةضباطًا(تحملالصهيونيّةعطروتقافلةعلىالفلسطيّينالهجومهواألولبمحدوديته.بحثُنا

على1948نيسانفيالبلماح)،لعصابةتابعة(لكتيبةالصهيونيّاالعتداءهووالثاني،1948آذارفيالهاجاناه)

عليها.قرية شعفاط وتلغيم عدد من منازلها سعيًا الحتاللها والّسيطرة

.13.12.2018بتاريخشعفاطفيمعهأجريتمقابلةفيالعالعبدمانويلاألستاذمعلوماتحسب21



األولى حادثة قافلة عطروت

عام(أقيمتيعكوفنفيهمستع�ةهماصهيونيتانمستع�تانالقدسشمالتقعكانتالنكبة،عشية

أنهماالمستع�تنيلهاتنياألساسيّةالّسمة).1919عامرسميّبشكل(أُسستعطروتومستع�ة)،1924

فلسطينيةبقرىمحاطتانوأنهماالقدس،غربفيالصهيونيّاالستعماريّالثقلمركزعنبعيدتنيكانتا

تهديدهما ومحارصتهما من قبل العرب.كثرية، كبيت حنينا والرام وحزما وقلندية، مّما عىن إمكانية

إليهماأرسلتلهما،والّصمودالبقاءمقّوماتضمانومحاولةالمستع�تني،هاتنيلتثبيتسعيهمفي

مستشفىمنطقةمن1948آذار24فيخرجتالعسكريّة،والتحصيناتالمؤنمنقافلًةالصهيونيُّةالقواُت

25معهماحملتاوشاحنةمحّصنة)(آليةمصفحةالقافلةشملتشعفاط.باتجاهالمشارفجبلفيهداسا

.22مقاتًال صهيونيًّا

كانأرضي�بلغٍمالمصفحُةاصطدمت،23كركشيان)(مفرقالجنوبجهةمنشعفاطالقافلةوصولعند

بإكمالالّشاحنَةالمصفحةضابُطَأَمربينماالّسري،عنالمصفحُةفتعّطلتزرعوه.قدالفلسطينيونالمناضلون

الفلسطينيونالمناضلونالّسهل،هاجمهامفرقعندتقريبًاالشاحنةوصلتعندما.24شعفاطنحوشماًالسريها

.25بالقنابل والزجاجات الحارقة وأطلقوا عليها النّار

وبيتشعفاطأهاليبنيالمعروفالّصهيونيّبينهمومنصهيونيًا،مقاتًال14مقتلالمعركةهذهنتيجةكانت

الذي17خّطضمنالشاحنة،لهذهسائقًايانكيوكان،26جولدبرجر(يعقوب)يعناكيلهوهو"يانكي"،باسمحنينا

إلىالمستع�ةمنالزراعيّةوالمحاصيلاأللبانمنتجاتنقلمهمتهوكانتالقدس،إلىعطروتمنيسافر

עטרותשיירתלוחמילטבחשנה05.03.2018،70بتاريخالسابعةالقناةموقعنرشهاكماالهجومروايةراجعגולדנברגר،יענקל'הبالعربية:اسمه26

بـ"مفرق السهل"، أي عندالفلسطيين على القافلة وقع تمامًا عند ما يُعرف اليومبحسب الرواية الشفوية ألهالي قرية شعفاط، فإّن الهجوم25

اإلشارات الضوئية عند صيدلية الخلود وإسكان أبراج القدس.

المصدر الّسابق.24

العربيةتتحدثأندريانهكانت.1953عامببريوتالفرنسيةالطبيةالجامعةفيالمتخرّجةكاركشيانأندريانهاألطفالطبيبةباسمالمفرقُسّمي23

عيّنتثم)،1962-1953(المدةفيفيكتورياأوغستامستشفىفياألطفالقسمفيكطبيبةوعملتوالفرنسية،واالنجلزييةواألرمنيةوالرتكية

حي شعفاط الجنوبيّ لتصبحالالجئني. كما افتتحت عيادة خاصة في مسكنها عند مدخلمسؤولة عن الطب الوقائي الميداني في وكالة غوث وتشغيل

من كتاب "أطباءالساعني للشفاء من مختلف أنحاء القدس. (أُخذت هذه المعلوماتمن أشهر اختصاصيّي طب األطفال في المنطقة، واجتذبت عيادتها

دار الطفل العربي).القدس في القرن العرشين" لبشري بركات، إصدار مؤّسسة

ראשונהמחלקהNews1"،1"نيوزموقععلىنرشمقالفيميلشتاين،أوريالدكتوراإلرسائيليللمؤرخمقالفيوردماحسب22

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/367656
http://www.news1.co.il/Archive/002-D-120807-00.html


ي�ّالذيالخّطسائقلكونهالقدس،شمالقرىأهاليعندمعروفًايانكيكانالقدس.في"تنوفا"مصنع

خرصه،علىومسدسهإاليتحركالوكانبهم،والتنكيلالّسكانإرهابعنيتوانىالكانوألنهقراهم،بني

.1929عامثورةأحداثخاللالفلسطينينيعلىالهجومفيشاركألنهيعرفونهكانواكما

يانكي،مقتلمنالتأكدعلىحرصواالفلسطينينيإّناإلرسائيليّةالروايةتقولقديم،حساٌبمعهلهموألن

إلىبارودةعلىوُحِملشاربهُسلخيانكي،قتلمنالتأكدبعدأنهفتذكرالشفويةالروايةأما.27جثتهوقّطعوا

بأهالي القرية ومن جاورهم.، في إشارة إلى الثأر منه ومن تنكيله28وسط قرية شعفاط

ماكميالن،باسمبريطانيجرنالتدخلالمفقود"،والفردوس"النكبةكتابهفيالعارف،عارفيذكرماوبحسب

الجرحىوإخالءالنريان،إيقاففيونجحواالعربيّ"،"الجيشحربأركانهيئةرئيساإلنجلزييباشاغلوبوكذلك

وغريالحياةقيدعلىكانواآخرينستةوإنقاذ)29جريحًا11كانوااإلرسائيليةالرواية(وفيالعرشةالصهاينة

.30حسب ما نقل العارفمصابني، ونقلوهم إلى القدس في إحدى مركبات "الجيش العربي"،

بينما،31القريةأهاليمنهمالمعركةهذهفيالمشاركنيغالبيةأنشعفاطفيالشفويةالروايةوتشري

وسليمترمسعيّا،مناألس�هللاعبدومحمدال�رعاوي،الفتاحعبدالشيخفيهاشاركواممنأنالعارفيُضيف

والتّخطيطالعامةقيادتهاعنأما.1938عامالثورةقيادةمنوالثالثةشعفاط.منهللاعوضمحمدحسني

معركةفيشهربنحوذلكبعداستشهدالذي،32الحسيينالقادرعبدالمناضلنصيبمنفكانواوالتسليح

القسطل ضدّ العصابات الصهيونية.

صهيونيًّاموكبًابأنكتابهفيالعارفيقولالروايات.فتختلفالعملية،هذهفيهوقعتالذيالسياقعنأما

شهداء10منهمفارتقىالقرية،أهاليعلىعشوائيبشكلالنريانوأطلق1948آذار21بتاريخبالقريةمرّ

.29رقمالمصدر32

.13.12.2018بتاريخمعهأجريتمقابلةفيالعالعبدمانويلالسيدمعلوماتحسب31

.2012الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف.عارفالمفقود"،والفردوس"النكبة30

.11رقمالمصدر29

شعفاط وبيت حنينا.حنينا، من خالل ما سمعه من روايات شفوية من أهالي قرييتبحسب ما أفاد به األستاذ خالد عودة هللا من قرية بيت28

.11رقموالمصدر،8رقمالمصدر27



علىتأكيدًاالّسطور-هذهكتابةتاريخحىتلهاوصلنا-اليتالشفويةالرواياتتذكرالالمقابل،فيفتاة.بينهم

المستوطنني على القرية في تلك الفرتة بشكل عام.هذه العدد من الّشهداء، إال أنّها تذكر -في بعضها- اعتداء

بنيالنّارإطالقلتبادلمتكررةحاالتشهدالّشهرذلكأنملشتاين،أوريالمؤرخفيذكرإرسائيليًا،أما

شعفاطوسطمنالمارّةنابلسالقدس-طريقوأنوعطروت،يعكوفنفيهفيوالمستوطننيالفلسطينيني

ذلكبأنملشتاينيقولالصهيونية،القوافلعلىالهجومحولمقالهفيالنّار.إطالقحاالتبعضشهدت

منبالقربوذلكعطروتلقافلةال�افقونالجنودُالنّارعليهأطلقأنبعدفلسطيينرجلاستشهادشمل

فلسطينيني،3وجرحواحنينابيتمنبالقربالقمحتحملعربيّةشاحنةعلىهجمواكذلكوأنهمجراح،الشيخ

.33االعتداءاتهذهلكلوردعًاردًّاجاءالقافلةعلىآذار24بتاريخالهجومأنيبدوفيما

1948عاماحتاللهاومحاولةالقريةعلىالصهيونياالعتداء

،1948عامالنكبةمعاركخاللالقدسالحتاللحملتهاإطارففيوالنكبة،شعفاطقصةهناإلىتنتهلم

يبويس"."حملةباسمعسكريًّةحملًةأيار،4إلىنيسان21بنيماالفرتةفيالصهيونيّةالعصاباتأطلقت

علىللسيطرةمفتاحًاعليهاالسيطرُةتُشك�لالقدسمدينةمنمتعددةمناطقاحتاللإلىالحملةهدفت

مستع�ةنحوالطريقلتأمنيالقطمونالحتاللالحملةسعْتمثًال،هكذالها.مجاورةومستع�اتمناطق

"نفيهمستع�ةنحوالّطريقلتأمنيصموئيلالنيبجبلالحتالل"يبويس"حملةسعتوكذلك،حاييم"."مكور

يعكوف" شمال القدس.

لعصابةالتابعةالخامسةالكتيبةمنُمعززةفرقٌةتّوجهتصموئيل،النيبقريةعلىالهجوممعفبالزتامن

صموئيلللنيبالمجاورةالمناطقعلىالّسيطرةأنإذالحتاللها،شعفاطقريةإلىهريئيل)(كتيبةالـ"بلماح"

فتحتعينشعفاطعلىالسيطرةأنكماالقريبة،المحاورمنعليهاالهجومومنعاحتاللهاتثبيتفيسيساعد

34الّشيخ جراح، أحد أهم أهداف حملة "يبويس".الطريق من جهة الّشمال نحو جبل المشارف، ومن هناك إلى

.238ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في34

،news1موقعملشتاين،أوريالطرقات"،حربفيالعرب"فوز33 News1ראשונהמחלקה

http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=6198
http://www.palmach.org.il/history/database/?itemId=6198
http://www.news1.co.il/Archive/002-D-120807-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/002-D-120807-00.html


إمرةتحتاألولىعسكريّتني،قّوتنيمنلشعفاطالمتّوجهةالكتيبةتشّكلتاإلرسائيلية،المصادربحسب

بحسب.35جنديًّا142كانالقوتنيقواموأنأمييت،اليعازرالّضابطإمرةتحتوالثانيةشدمي،ييسخارالّضابط

"الهجومبعنوان،1948حربخاللهريئيللكتيبةقائدًاكانوالذيرابني،اسحقمنرسالةوصلتذاتها،المصادر

بمدىيتعلقحنينابيتباحتاللالقراربأنوتضيفشعفاط،بمهاجمةاألمرعلىتنّصشعفاط"علىالتدمريبنيّة

.36تطّور األمور في شعفاط

عددًاالجنودفّخخفيماالهاون،قذائفبواسطةالقريةعلىالفرقإحدىهجمتشعفاط،علىالهجومخالل

غريالبيوت3فخخواالجنودأنشعفاطأهالييذكرفيما،37بيوتستةإلىمصادرهمحسبوصلتالبيوت،من

وهذاشعفاط،فيبيتًا60وتفجريبتفخيخالنيّةكانتاإلرسائيليّةالمصادر(حسب،38الغربيّالجامعإلىباإلضافة

بأنّهاشعفاطفيالمقاومَةميلشتاينأوريكتابوصفتقريبًا).القريةكاملبتدمريالنيّةيعينفهوصدقإن

فيكانإنهفيهاقالواليتاحتاللها،فيشاركالذيشدميالضابطشهادةمنُمقتبسًا"ضعيفة"،كانت

اتجاهناأطلقواهناكومنالتاللإلىهربواالقريةأهاليكلبندقية،20-15بنيماتقديري"حسبالقرية

.39طلقات عمياء" (أي دون تحديد واضح ألهداف الطلقات)

بسقوطوانتهتفشلت،صموئيلالنيبقريةاحتاللمحاولةبأنالخربوصلإنفماطويًال،القريةاحتالليدملم

الالعسكري-المنطق-بحسبألنهباالنسحاب،بشعفاطالموجودةللقّوةاألوامرجاءتحىتصهيونيًّا،قتيًال38

لكونهانظرًااسرتاتيجيًاأهمتعتربواليتصموئيلالنيبفيالوجوديؤمنلمدامماشعفاطفيللوجودحاجة

الربيطانيالضغطأنيبدوكماالمنطقة..تلكفيالمواصالتعقدةعلىوالمرشفةالقدسفياألعلىالجبل

.83ص،8رقمالمصدر39

فيمزنلهافي18.10.2018بتاريخمعهاأجريتمقابلةفي)،1938العامفيولدتأنها(تُقدردعيسخلفمحمدفاطمةالّسيدةروايةحسب38

شعفاط.

.84صالسابق،المصدر37

.83-82صالسابق،المصدر36

Theباإلنجلزيية:أوميلشتاين،أورياإلرسائيليللباحثتُقرأ"،لماليتالحائطعلىالكتابةصموئيل:النيب"معركةكتابفيوردتكماالمعلومات35

Battle of Nabi Samuel: The Writing on the Wall Was Not Read،:الضابطنياسميأماנקראה".שלאהקירעלהכתובתסמואל:נבי"קרבوبالعربية

فهما: יישכר שדמי, و אליעזר אמיתי.



اليتانسحابهمطريقعلىاليهودسيطرةيعارضون"الربيطانينيأنإذشعفاط،منالقواتسحبفيساهم

.194840أيار15فيمقررًاكانوالذيفلسطنيمنانسحابهموالمقصودشعفاط"،خاللمنت�ّ

رضبتذكرأنهاالخلف،فاطمةباسمالمعروفةدعيس،خلفمحمدفاطمةالّسيدةفرتويفلسطينيًا،أما

ترضرتاليتالمبانيالخلففاطمةالسيّدةوتُعددشعفاط.قريةعلىالهاون)قذائفقصدها(وربماالمدافع

السلطان(جامعالغربيّالجامعواسعةأجزاءوهيّ:،1948نيسانفيالتلغيم--بسبباإلرسائيليّالهجومبفعل

سالمومزنلالجامع،غربالمشينسليمانسلمانمزنلوهيالجامع،حولتقعمنازل3واألدهم)،بنإبراهيم

المشين.الخزير عيىس، ومزنل صالح علي المشين وزوجته صبحة خليل

القرية،منتُهاجرلمشعفاطأهاليمنالعظمىالغالبيةإّنشهادتهافيالخلففاطمةالسيدةوتقول

نيسانفيالمنازلتلغيمأنتُضيفكماالهجرة".علىدارهفيالموت"وفّضلالبقاءعلىأرصّجدّهاأنوتذكر

.41شعفاطأهاليصفوففيإصاباتأيةعنيُسفرلم1948

شعفاط في النكسة

ذلكمنذوأصبحت،1967حربفيالمصريهذاالقتفإنّها،1948عاماالحتاللمنَسِلمتقدشعفاطكانتإن

الذيالّضمقراروفقالقدسفياالحتاللبلديةحدودضمنأراضيهاوُضّمتاإلرسائيلي،االحتاللتحتالعام

.1967حزيران28فياتخذ

لناروىلذلكالقريةفيالمعروفةاآلثارومنوالقذائف.بالقنابلللقصفشعفاطتعرّضتالنكسةحربفي

ثلةاجتمعتحنيالعام،ذاتفياألول،كانونمنوالعرشينالتاسعفيحدثما،42العالعبدعيىسمانويل

وخاللحاليًا،المستع�ةحدودوداخلالّسهلغربيّفارغة،مساحةفيالعبنيبينهم-هو-وكاناألطفالمن

.13.12.2018بتاريخشعفاط،فيمعهأجريتمقابلةحسب42

فيمزنلهافي18.10.2018بتاريخمعهاأجريتمقابلةفي)،1938العامفيولدتأنها(تُقدردعيسخلفمحمدفاطمةالّسيدةروايةحسب41

شعفاط.

الدوليّقلنديامطارتحتضنلكونهاالقدسشمالمنطقةعلىالصهيونيةللسيطرةالربيطانينيمعارضةأسبابأحدأنونرجح.83ص،8رقمالمصدر40

فلسطني.عسكريّ، وربما كان على محور االنسحاب الربيطانيّ منالذي كان مطارًا بريطانيًا، واستخدم لفرتة طويلة كمطار



أطفال،4واستشهدفانفجرتتنفجر،لمُملقاةهاونقذيفةكانأنهبعدفيمااتّضحغريب،بجسٍمعبثوالعبهم

االحتاللحكومةأصدرتوالحقًا،أشهر.لستةبالمشفىأثرهاعلىأقامبالقدمبالغةإصابةمعهوونجا

ذلكفيلكرثتهاذلكيبدوالخالية،األراضيفيالملقاةواأللغامالقنابلمعالتعاملحوللألهاليإرشادات

العموري،الرحمنعبدعزميبأسمائهم:الشعفاطينيوجدانفيالواقعةتلكشهداءاألطفالوظّلالوقت.

شحادة.وع� سعيد أبو نبع، ومحمد يوسف صالح المشين، ومحمد علي

االستيطان في القرية

أراٍضعلىالمستع�اتبناءاألولأساسيني:مظهرينإلىشعفاطفياالستيطانيالنشاطتقسيميمكن

الطرقبشّقوذلكأهلها،ومصالحالقريةأراضيحسابعلىالتحتيةوالبنيةال�افقبناءوالثاني:للقرية،تابعة

االستيطانية وبناء سكة الرتام (القطار اإلرسائيلي الخفيف).

،43أراضيهامن%47نسبتهماالقريةمحيطفيالمستع�اتبناءألجلاالحتاللصادرفقداألول،المظهرأما

وراماتالفرنسيةالتلةومستع�ةالرشقي،الشمالمن)1982عام(أنشئتزئيفبسجاتمستع�ةوهي

عام(أنشئتشعفاط)(ريخسشلوموراماتومستع�ةالجنوب،من)1968عامأنشئتا(كلتاهمااشكول

الع�اني،شعفاطتمددالمستع�اتهذهتخنقالغرب.من)1973عام(أنشئتراموتومستع�ة)1990

المساحاتمنالقريةأهلحرمتأنّهاكماالقرية،وسطفيفقطالموجودةاألراضيمساحاتفيوتحدّها

منجدًاالقريبةالزيتونكروموبخاّصةمنهاتبقىمااليوم--حىتوتُهددأجدادهم،بهااعتىناليتالزراعيّة

المستع�ات الغربيّة.

شعفاط.قريةوسطفيي�ّوالذيالخفيف"،"القطارإرسائيليًايُسّمىماأوالرتام،فهوالثاني،المظهرأما

آبفيوافتتح،2006العامفيبناؤهبدأمساروهواألح�،الخط�شعفاطمني�ّالذيالرتاممسارويُسمى

من)2019مطلعفياألسطرهذهكتابةتاريخحىت(الموجودةاألولىمرحلتهفيالمساريمتد.2013العاممن

Alالتطبيقية.لألبحاثأريجمعهدشعفاط،قريةدليل43 Khadr Town Profile

http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/vprofile/shufat.pdf


شعاريمستشفىمنبالقربالجنوب،فيهرتسلجبلمستع�ةإلىالشمالفيزئيفبسجاتمستع�ة

.44تسيدك، وأراضي قرية عني كارم المهجرة

جامعمقابلتقعاليتشعفاط،محطةهماله،رئيسيتانمحطتانشعفاطوسطفيتقعالمسارهذاضمن

فيالخلودصيدليةعندوتقعالّسهل"،"محطةباسمالثانيةوالمحطةشعفاط)،(جامعطالبأبيبنعليّ

محطةأراضيهامنجزءوعلىالّشماليةالجهةمنشعفاطمشارفعلىتقعلذلك،باإلضافةالّسهل.مفرق

الجنوبجهةمنليصلاألح�الخّطمسارمدّعلىحثيثبشكلالعملويجريحنينا".بيت"محطةباسمثالثة

يعكوف.إلى مستشفى عني كارم، ومن جهة الشمال إلى مستع�ة نفيه

ببعضهاالقدسمناطقمختلفلربطالمّوسعةاإلرسائيليةالتحتيةالبنيةخططضمناإلرسائيليالرتامويندرج

الّسيادةوتثبيتوغربهابرشقهاالقدسكاملعلىالّسيطرةولتعميقالمستع�ات،وباألخصالبعض

شعفاطفيبهالخاصةالحديدسكةمدّفرتةخاللالقطارأثّرفقدالسياسية،آثارهعنعداعليها.اإلرسائيلية

سنوات،6منألكرثالرئيسالشارعفيالحفرياتاست�تواالقتصادي.واالجتماعيالع�انيالحيّنشاطعلى

علىسلبًاومؤثرةال�ور،حركةعلىُمضيّقًةذلك،وغريالخطوط،ومدّوجدت،اليتلآلثارومعالجةحفربنيما

اإلنشاء.النشاط التجاري والحركة اليومية للسكان في محيط أعمال

https://bit.ly/2Tgr52v،02.05.2018قواسمي،هنادي"مرتاس"،موقعالثانية"،ال�حلةتُخفيهماالخفيف..القدس"قطار44

https://bit.ly/2Tgr52v


فيوكدخيلاليوميّة،وحياتهمنشاطهمعلىكعبءالقطارمعشعفاطأهاليتعاملاألولىاللحظةمنذ

الشارععنالبعيدةحواريهاداخلللشوارعالتحتيةالبنيةمستوىعلىالكثريينقصهااليتقريتهممشهد

بكونالوعيهذابداقريتهم.وسطفيالمستوطننيينقلالذيوهووأمنهملوجودهموكمهددالرئيس،

علىاحتجاجيفعلأولكانحينما،2014العامصيفخضري،أبومحمدالشهيدهبةخاللواضحًادخيًالالقطار

است�ارثّمومنأيام،10وصلتلمدةالقطارحركةإيقافهوالمستوطننيقبلمنخضريأبوخطف

45استهدافه بالحجارة والزجاجات الحارقة ألعوام.

بمفرقيُعرفماأوزئيف،بسجاتنحوالقطارخطفيهيتوجهالذيالمفرقعندلشعفاط،الشّماليالطرفوفي

التشّوهعالماتأبرزمنواحدةتوجدعنده)القي�يلعائلةسياراتبيعرشكةلوجود(نظرًاالقي�ي

زئيفبسجاتمنالمستوطننيحركةُمسّهًالالغربيّةجهتهافيالقريةيخرتقالذي،21رقمشارعاالستيطاني:

https://bit.ly/2G9mn2G،13.07.2014قواسمي،هناديقدس"،"شبكةموقععامًا"،مرفقًاالقدس..ليسفي"القطار45

https://bit.ly/2G9mn2G


فيالشارعتسببوقدشعفاط،أهلأراضيمندونم100يقاربمامصاِدرًاغربًا،شلوموراماتنحورشقًا

.46للفلسطينينيبيوت4عنيقلالماهدم

خاتمة

أصبحالحديثعرصناوفياإلنسان،شملتبلاألرضاستهدافعلىاالستعمارجرّافةتقترصلمالحالبطبيعة

الثانيفيعامًا)،16(خضريأبوحسنيمحمدالطفلاستشهادبعداإلعالمفيتداوًالأكرث"شعفاط"قريةاسم

وبعدالُمهّجرة.ياسنيديرأحراشفيالحقًاوحرقهوخنقهمستوطنني3قبلمناختطافهإثر،2014تموزمن

أخرى،فلسطينيةومدنالقدسمدينةمنمختلفةوأحياءشعفاط،فيالرئييسالشارعَشِهدالجريمة،تلك

وصمودهاالقدسحولسياسيًانقاشًاأحدهممعُخْضَتفإذااإلرسائيلي.االحتاللقواتمععنيفًةمواجهاٍت

لحدّتهاإشارةفيخضري"،أبو"هبّةأوشعفاط""مواجهاتلكسيذكرالغالبعلىاألخرية،األعوامفي

شّكلتنضاليةتجربةمنذلكبعدراكمتهماوإلىحينها،فلسطنيسادالذيالغضبواتساعال�تفعة

شعفاط وإنسانها أحد رشارات انطالقها.

هبّةبعدأي2014عامافتُتحاإلرسائيلية،للرشطةمركزٌكركشيان)(مفرقالجنوبيشعفاطمدخلعندويقوم

أوائلإلىتاريخهايعودبنايًةال�كزيحتّلالقرية.علىالسيطرةتثبيتأدواتمنكواحدةخضريأبوالشهيد

البناءوبارشتشعفاطفيأرضقطعةيهودية)،تكون(قدأجنبيةعائلةابتاعتحنيالماضي،القرنستينيات

إلىلصالحهاواستخدمالبناء،هذاعلىاإلرسائيليةالعدلمحكمةاستولت،1967عامالقريّةاحتاللبعدعليها.

47حني افتتاح مركز الرشطة فيه.

االقتصادية،الناحيةمنالقدس.فيوع�انيًّااقتصاديًّامركزًاباعتبارهاشعفاطقريةإلىالنظريمكنواليوم،

التجاريّةالمحالامتدادهعلىتنترشهللا،القدس-رامالطريقعلىلوقوعهحيويًاشارعًاالرئييسالشارعيعترب

والعماراتاإلسكاناتاألخرية،العرشالسنواتفيازدهرتالع�ان،صعيدعلىأماالمختلفة.والخدماتيّة

القرية،خارجمنللوافدينالمساكنعلىالطلبلتلبيةشعفاط)،ومنارةالقدس،أبراج(أشهرهاال�تفعة

.2020شباط2بتاريخشعفاطمنالعالعبدمانويلالسيدمعمكالمةحسب47

http://bit.ly/2FgvnzG،2014نيسان30ربه،عبدمحمدالجديد،العربيالقدس"،شمالشعفاطبلدةي�قاالستيطاني21رقم"شارعراجع46

http://bit.ly/2FgvnzG


الهويةببطاقةاالحتفاظلضماناالحتالل،بلديّةحدودوضمنالقدس،مدينةمنبالقربباإلقامةالراغبني

المقدسية المؤقتة.

حدودضمنيقعلالجئنيشعفاطمخيمبأنالتذكريعننغفلالشعفاط،عنالمقتضبالبحثهذاختامفي

شعفاطمخيمعنالحديثوسنفّصلالعسكريّ.شعفاطحاجزالقريةمركزعنويفصلهشعفاط،قريةأراضي

في صفحة خاّصة به.


