
بري نباال

مقّدمة

فيالتجاريةال�اكزمنواحدًةشّكلتإذاالقتصاديّبازدهارهاالحديثالعهدفينباالبريقريةُعرفت

كانفيها.مساحاتلوجودنظرًاالواسعةالبيوتوبناءوالرتفيه،للتسّوقيقصدونهاالناسوكانالقدس،

فقدانمنخوفًاسّكانهاويهجرهااالسمنتيّة،الجدرانوتُحيطهاالقدس،فيعمقهاعنتُعزلأنقبلذلك

من القدس.بطاقات إقاماتهم اإلرسائيلية وبالتالي حرمانهم وطردهم



الموقع الجغرافي والمساحة

وقلندية،الجديرةقريتاالشمالمنتحدّهاالقدس.مدينةمنالغربيالشمالإلىكم8بُعدعلىنباالبريتقع

ومن الجنوب والرشق قرية بيت حنينا، ومن الغرب قرية الجيب.

التصنيفنيبنيُمقّسمةفهياإلدارية،التقسيماتناحيةومن،1دونم2600يقاربمانباالبريمساحةتبلغ

2(ج).لمنطقة%85.6و(ب)لمنطقة%14.4بنسبةأوسلو،اتفاقياتحسبو(ج)(ب)

التسمية وتاريخ القرية

اليتالبرئإلىمنسوبةالتسميةتكونوربما"برئ"،لكلمةالعاميّالتحريفهينباال""بريفي"بري"كلمة

والزيتالخ�فيهايُخزّناليتالِجرّارإلى:يشريقدالمعىنأنخضريأبوالديننارصويرّجحالقرية،تتوّسطكانت

.3والحبوب

الرتكيبة السّكانية

هي:حمائل4علىالقريةعائالتتتوزّع.4فلسطيينآالف8بحوالي2018العامفينباالبريسكانعددُقدّر

زيدان،  عيىس، عبد هللا، الحّجة.

آخروجزءالرملة،مدينةقضاءطريفديرقريةإلىزيدانحمولةمنتفرّعتاليتالعائالتمنجزءأصولتعود

يّطاقريةإلىتعودمنهاجزٍءأصولإّنفيُقالوالحّجة،هللاوعبدعيىسالحمائلباقيأّماغزّة.مدينةمن

5قضاء مدينة الخليل.
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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

دليلبلدةنباالبري.2012إصدار(أريج)،القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدنباال،بريقريةدليل2

Birالذاكرة"،في"فلسطنيموقععلىنباالبريصفحةخاللمنإليهالرجوعيمكنفلسطني"،"بالدنامراد،مصطفىالدباغ،1 Nabala-نباالبرئ

-القدس- فلسطني في الذاكرة
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إلىالمنرصمالقرنمنتصفمنذسّكانهامنالكثريهجرةإثرتقّلنباالبريقريةفيالسّكانيةالكثافةبدأت

أعادواالقدسمنمختلفةمناطقمنإليهاالوافدينأنإالاألمريكية.المتحدةالوالياتإلىوتحديدًاالخارج

والتوسعالضمجداربناءبعدالكثافةهذهوانخفضتعادتثمالسكانية.الكثافةتلكمنبعضًاإليها

وهجرة كثريين منها.

الحياة االجتماعية واالقتصادية

البلدةتتوّسطاألولى.القريةجذورإليهاتعودقديمةبلدةنباالبريفيتوجدالفلسطينية،القرىأغلبكحال

بيوتأضحتاليوم،القديم.القريةجامعالبرئويجاورإليه،نسبًةُسّميتالقريةإّنيقالاليتالقديمةالبرئ

منها.القرية في البلدة القديمة مهجورة باستثناء عدٍد قليل

زراعةغلبتالماشية.وتربيةالزراعةعلىأسايسبشكٍلاعتمدفقداالقتصادي،نباالبرينشاطصعيدوعلى

لتوفريوالكرسنّة،والسمسموالعدسوالشعريالقمحفزرعوانباال،بريأهاليزراعاتمجملعلىالحبوب

فيانترشتكماالخرضاوات.زراعةإلىإضافًةأعالف،منالماشيةواستهالكالذاتي،الغذائياستهالكهم

القرية كروم التني واللوز والزيتون.

يزرعحنيففيفطوم،إلىأراضيهمقّسمواإذفلسطني،عمومفيالفّالحنيعادةنباالبريأهاليواتّبع

تستبدلالتاليالموسموفيبالخرضوات،الغربيالفطميزرعبالحبوب،السهلمنالرشقيالُفطم

6صّحة الرتبة.المحاصيل، ضمن ما يعرف بالدورة الزراعية حفاظًا على

اليتاآلبارإلىباإلضافةالقديمة،البلدةيتوّسطالذياألسايسالبرئعلىالقريةسّكاناعتمدللريّ،بالنسبة

وُعرفتالقريةجنوبنبعتاليتالمنيةعنيالسّكاناستخدمكماالشخصي.الستخدامهاعائلةكلحفرتها

7إال أن العني قد جّفت اليوم.عنها الُوفرة والغزارة إذ زّودت السكان بالمياه الالزمة،

االستيطان،لصالحاألراضيومصادرةالع�اني،التمدّدبفعلالمواشيوتربيةالزراعةانحرستاليوم،

وأصبحت مقترصًة على عائالت قليلة في نطاٍق ضيّق.

المصدر السابق.7

المصدر السابق.6



المعالم

برئ الماء

العرشين،القرنمنالثانيالنصففيالقريةإلىالمياهخطوطتُمدّأنوقبلالقديمة.البلدةوسطتقع

البرئمياهجّففتالحارض،الوقتفيالقرية.أهاليعليهاعتمدالذياألسايسالمياهمصدرالبرئهذهكانت

فتحةاألهاليفسدّفلسطني،امتدادعلىوالينابيعالعيونمياهتسحباليتاإلرسائيليةالمضّخاتبفعل

فوقها للداللة على موقعها.البرئ، إال أنّهم أبقوا بناًء ع�انيًا على شكل قبّة

المعالم الدينية

المقامات

صغريةمغارةعنعبارةكانالقرية،منالشمالإلىويقعغريّبحسنمقامهما:مقامان،القريةفي



األرسجةيشعلونالقريةأهلوظّلالنذور،بإيفاءإليهمتقربنيواالحرتامبالقداسةنباالبريأهاليأحاطها

8مقام أبو الشقف، يقع رشق القرية، وال أثر له اليوم.عندها حىت فرتة الستينيات تقريبًا. والمقام الثاني هو

المساجد

مسجدإلىباإلضافة1926،9عامإلىإنشاؤهويعودالقديمنباالبريمسجدهما:مسجدان،القريةفييوجد

توفيق النبالي الذين بين في فرتة الثمانينيات.

التاريخ النضالي

،1914عامقلنديةقريةأراضيومنأراضيهامنجزءعلىأقيمتاليتعطروتلمستع�ةلمجاورتهانظرًا

مرحلةفيتحّولتواليتمعهم،االشتباكاتوفيالمستوطننيضدّالمناوشاتفينباالبريأهاليشارك

منتصففيذروتهاوصلتحىتوإيالمًا،تنظيمًاأكرثهجماتإلىالفلسطينية،الثوراتخاللسيّماالالحقة،

منها.المستوطننيورحيلالمستع�ةخرابإلىوأدّت1948عامأيار

هللا،عبدعزّاتهللا،عبدصابراإلنجلزيي:االستعمارضدمعاركفيارتقواالذيننباالبريقريةشهداءمنيُذكر

10رام هللا.وحسن عبد المعطي. ومن ال�ّجح أنهم استشهدوا في مدينة

تأثرتأنهاإالالنكبة،معاركفيمشاركتهاعنالكثرييُعرفلملقرية،النضاليللتاريخالتوثيقغيابوبسبب

وذكرهاالهاّمة،االسرتاتيجيةالمواقعلمجاورتهانظرًاالقدس،شماليّقرىشهدتهااليتبالمعارك

،1948أيّار26فيالرادارجبلعلىالمناضلونشنّهالذينالهجومعنحديثهأثناءغربيّةأبوبهجتالمناضل

11المطّل على بدّو والقبيبة وقطنّة وإلى حد� ما بري نباال.

االحتاللتحتبعدفيمالتقع،1967و1948عاميبنيالممتدّةالفرتةفياألردنيللحكمنباالبريخضعت

اإلرسائيلي.

.315ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في11

.10.1.2021بتاريخمعهأُجريتمكالمةفينباال،بريقريةمن،1936عامالمولودخريي)،(أبواألشقرمحمودخريهللالسيّدمعلوماتحسب10

Birالذاكرة"،في"فلسطنيموقععلىنباالبريصفحةخاللمنإليهالرجوعيمكنفلسطني"،"بالدنامراد،مصطفىالدباغ،9 Nabala-نباالبرئ

-القدس- فلسطني في الذاكرة
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مغارةمثلالمجاورة،المغرفيأيامبضعةسّكانهالجأإذ،1967النكسةعامبارزةأحداثًاالقريةتشهدولم

هاجرتاليتالعائالتبعضباستثناءقريتهم،إلىأغلبهمعادثّمالقريةرشقيّالعداسة"بـ"شكافتُسّمى

12األردنية عّمان، وبقوا فيها حىت اليوم.إلى مدن أخرى كمدينة رام هللا القريبة من القرية، والعاصمة

الدينعزالشهيدكتائبمنمجاهدةخليّةتمّكنت،1994عاممناألولترشينفياألقرب،للعهدوصوًال

الوصولبهدففاكسمان.نحشونالصهيونيالجنديأرسمنعيّاش،يحيىالشهيدمنبتخطيٍطالقّسام،

من ضمنهم الشيخ أحمد ياسني.إلى صفقة لتبادل األرسى وتحرير عدد من األرسى الفلسطينيني

فيهاوبقيالقرية،داخلمزنٍلفيوأرسوهنباال،بريقريةإلىالصهيونيالجنديالمناضلوننقلأرسه،بعد

مقتلإلىأدّىمسلّحاشتباكوقوعفيتسبّبماالمزنل،الصهيونيالجيشيقتحمأنقبلأيام،6لمدة

النيبعبدتيسريوحسنهللا،جادحسنالدينصالحهم:مناضلني،ثالثةواستشهادآخر،وجنديّاألسريالجندي

13النتشة، وعبد الكريم ياسني بدر المسلماني.

االستيطان

الريفيةامتداداتهاعنالقدسَعَزَلوالتوسعالضّموِجَداركالمستع�ات،االستيطانية،المظاهرإّنيُقالحني

صارخًا شديد الوضوح عن ذلك، ونفّصلها بـ:واالقتصادية والسكانية، فإن بري نباال تُعطي مثاًال

المستع�ات

بإقامةالصهيونيةالحركةنجحتحنيالماضي،القرنبداياتإلىنباالبريفيلالستيطاناألولىالجذورتعود

مساحةعلىوذلك1910عاملعطروتاألولىالنواةبدأتعطروت.لمستع�ةاألولىاالستيطانيةالبؤرة

حواليمساحتهالتصبح1913عامالحقًاالنواةتلكتّوسعتقلندية.قريةأراضيمندونمًا243بحواليتُقدر

منطقةوبناء،1967عامالقريةاحتاللبعد14نباال.بريلقريةالجديدةالمساحةمنأجزاءوتتبعدونم،700

،15.4.2019بتاريخالمقالنرشهللا،عودةخالدليفي""،"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":مستوطنة14

ليفي"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":مستوطنة "

https://bit.ly/3so6uLn:لالّطالعالوطن،دنياموقععلىنُرشفاكسمان"نحشوناإلرسائيليالجندياختطافعملية..1994"عام13
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تُقدرمساحةذلكألجلُصوِدرتتقريبًا،األولىالمستع�ةموقعنفسفيالصناعيّةاالستيطانيةعطروت

نباال.بريأراضيمن15دونمًا685بـ

جدار الضّم والتوّسع

وورشاتومخازنمصانعاألعمالرجالمنالعديدنباالبريأراضيعلىافتتحتقريبًاالتسعينياتنهايةفي

نباالبريكانتوالفواكه.الخضارومحّالتالتجاريةاألسواقعنعداوالمتزنّهات،لألفراحوقاعاتعمل

الطريقنصففيموقعهاأنكماالسكنية.العماراتفيهاترتفعبدأتإذالتطّور،أوجفيسّكانيةوجهة

بني رام هللا والقدس جعلها وجهًة مرغوبًة وسهلة الوصول.

عاماكتمالهثمومن،2004عامللقريةالرشقيةاألراضيعلىوالتوّسعالضّمجداربتشييدالبدءحملولكن،

امتدادعلىوالجنوبيةوالغربيةالرشقيةجهات:ثالثمنبالجدارمحاطةنباالبريأصبحتجديدًا.واقعًا،2006

إلىالجديدالواقعهذاأدّى.16أراضيهامندونمًا1120حواليوعنالقدسمدينةعنومعزولةكم،4

17أبوابهاالتجاريةالمصالحنصفيقاربمافأغلقتتاّم،شبهبشكٍلالقريةفياالقتصاديّالنشاطانقطاع

ورحلت بحثًا عن مكاٍن يسهل الوصول إليه عرب القدس.

حنينا،بيتباتجاهشماًالالقدسمنبالسفرنبدأأنعليناكانالجدارقبلزمنفينباالبريإلىللوصول

زمنفيساعة.ربعمنأكرثتستغرقالرحلةفينباال،بريفينكونيسارًاواالنعطافعنهاال�وروبمجرد

جفعاتمستع�ةباتجاهالقدسمركزمنالسفرإماطريقني،مننباالبريإلىالوصوليمكنالجدار،بعد

إلى بري نباال.زئيف، ومن ثم الدخول من حاجز الجيب إلى الجيب وصوًال

ومنهاالماصيون،ضاحيةإلىثّمومنهللا،رامإلىوالوصولقلندية،حاجزمنال�ورفهوالثاني،الخيارأما

تحّولتكيفالخيارينهذينمساريعكسدقيقة.45تستغرققدرحلةفينباال،بريإلىالتفافيةشوارععرب

والمستع�ات،بالجدارالقدسعنمعزولةهللا،رامبمدينةُمرفقةضاحيةإلىمقدسيةضاحيةمننباالبري

ومركزها في القدس.ويتم الوصول إليها من خالل رام هللا، بعيدة عن عمقها

.2018نيسان09بتاريخالموظفنيمعأجريتمقابلةخاللمننباال،بريبلديةمعلوماتحسب17
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خاتمة

بريفياليوم،بينماواالزدهار.التطّورنحومسريتهفيصاعدًاتجاريًامركزًانباالبريكانتاأللفية،مطلعحىت

أصيبتاليتاالقتصاديةالنكسةتلكمنالرغموعلىمغلقة.تجاريّةومحّالتأهلها،منخاليةعماراتنباال

السياراتوكراجاتالتجاريةالمحّالتانتشارمنهامؤخرًا،القريةبإنعاشبدأتتجاريةمبادراتهناكأنإالبها،

تجاريًامركزًاالرئيسنباالبريشارعجعلمّماالقرية.فيلهافروعًاالفلسطينيةالبنوكمنعددوافتتاح

الجدار.وحيويًا نشطًا، لكنّه بالطبع أقّل مما كان عليه قبل


