
النيب صموئيل

مقّدمة

علىمنيطّلأنالجبلأعلىفيالمسجدلزائرويُمكنالقدس،قممأعلىمنصموئيلالنيبجبُليُعترب

الجغرافي�موقُعهجعلهولقدوالساحل.هللارامأطراَفيرىوأنالمجاورة،المقدسيّةالقرىعلىسطحه

الّيتالرئيسةالّطرقمنواحدةعلىويُسيطريُطل�أنّهإذالعصور،مرّعلىاسرتاتيجيًّةعسكريًّةنقطًةهذا

تصُل الّساحل بالقدس.



الموقع الجغرافيّ والمساحة

مدينةمنالغربيّالّشمالإلىجبٍلأعلىعلىَصمويل")،"النيبالنّاُس(يلفظهاصموئيلالنّيبقريُةتقع

.1البحرسطحعنمرتًا885وترتفعكيلومرتات،8المدينةمركزعنوتبعداالسم،نفسيحملالمحتلةالقدس

منحنيناوبيتالشمال،منإكساوبيتالشمال،منالجيبالتالية:القرىأراضيصموئيلالنيببأراضيتحيط

جميعهاُصنّفت،2األراضيمندونمًا2150مجموعهماالقريُةوتملكالغرب.منسوريكوبيتوبدّوالرشق،

"ج".بعد اتفاقية أوسلو وحسب التقسيمات اإلداريّة إلى منطقة

التسمية وتاريخ القرية

هذهجميعفإّنالقرية،عاشتهازمنيّةحقبةكلمعتتّسقمختلفًةتسمياٍتاكتسبتقدالقريةكانتإن

ومارشمويل،وديرشموئيل،قرباألسماء:تلكومنصموئيل.النيبإلىالقريةنسبفيتتّفقالتسميات

الجغرافيّةالكتببعضفيُكِتَبمافلسطني""بالدناكتابهفيالدباغمرادمصطفىيقتبُسصمويل.

ماضمنمن3التاريخ.مرّعلىالقريةحملتهااليتالمختلفةاألسماُءتظهرومنهاالقرية،عنوالتاريخيّة

شموئيل:"قربالحنبلي:الدينلمجريوالخليل"القدسبتاريخالجليل"األنسكتابفيُكِتبماالدباغاقتبسه

هناكجبلرأسعلىفلسطنيرملةإلىالسالكالطريقعلىالشمال،جهةمنالقدسظاهربقريةقربه

المقدّيسالدينلشمسالتقاسيم""أحسنكتابوفي"رامة"".اليهودعندالقريةواسممشهوروهو

"مارباسمأوردهافقدالبلدان""معجمصاحبالحمويّياقوتأماشموئيل"،"ديرباسمالقريةذُِكَرت

صمويل، أو مار سمويل".

الرتكيبة السّكانية

الغزووحمالتالحروببسببوانخفاضًاارتفاعًاصموئيل يالنب قريةفيالفلسطينيّنيالّسكانعددُاختلف

القريُةشهدتهااليتالّرشسةوالمعركة1948عامحرببعدعددهمكانفلسطني.أرضشهدتهااليت
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ألفيقاربماوصلواوأنّهمذلك،منأكرثكانواالس�كانأنيُذكرأخرىمصادرفيفقط.نسمة168حينها

.4نسمة66فيهاالسكانعددكان1967عامالقريةاحتاللبعدأي،1982العاموفي.67حربقبيلشخص

وهم،5شخصًا250بحوالياليومصموئيلالنيبسكانعدديُقدّرالقرويومجلسهاالقريةأهاليوبحسب

.6سكنيّةوحدة15فيويعيشونالفلسطينيّة،للسلطةالتابعةأيالفلسطينيّة،الهويةبطاقاتيحملون

2000.7عاماألقصىانتفاضةبعدالقريةتركواقدشخص،100يقاربماأيعائلة،17إّناألهاليويقول

حجمًا،األكربالقريبة،المقدسيّةالقرىفيللسكنتوّجهوااألخريينالعقدينفيالقريةتركوامنوغالب

واألكرث خدمات، مثل بدّو والجيب وبرينباال.

8عبيد.كساونة،اللطيف،عبدالعبد،بركات،هي:رئيسيةعائالت5إلىصموئيلالنيبعائالتتنتمي

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

فّالحيمنوكغريهمالزراعة.علىأسايس�بشكٍلصموئيلالنيبألهالياالقتصاديّالنشاطارتكزتاريخيًّا،

الحبوبكزراعةلسكانها،الغذائيّاالستهالكعصبشّكلتاليتالمحاصيلالقريةأهاليزرعالقدس،قرى

9واللوزيات.من قمح وشعري وعدس وكرسنة. كما زرعوا أشجار التني والعنب

اعتمدوااليتأمريوعنيالقرية،جامعقربالبلدوعنيالبص،كعنيفيها،المياهعيونبكرثةالقريةوُعرِفت

جذرشّكلتمتقاربةأحواششكلعلىمنازلفيالقريةأهاليوسكنللمياه.أسايسكمصدرعليها

وذلكوالجامع،صموئيلالنيبمقامحولوترتّكزدونمات،5مساحةعلىبُنيتاليتالقديمةوبلدتهاالقرية

الحقًا).(سنفّصله1971عامهدمهاقبل

.19.10.2020بتاريخمعهأُجريتمكالمةفيصموئيل،النيبقريةمنبركات،عيدالسيدمعلوماتحسب9
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دليلقريةصموئيلالنيب.2017الثانيكانون10بتاريخإليهالوصولتمأريج،-التطبيقيةاألبحاثمعهدصموئيل،النيبقريةدليل6

صموئيل.النيبفيالنسويال�كزمديرةبركات،نوالمعحديثخاللشخص.300-200بنييرتاوحعددهمبأنالقريةأهاليتقديرات5
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جامعقربصيّاحبرئالعائالتبنيالمشرتكةالبرئوكانتلها،خاّصًابرئًاعائلٍةكل�حفرتالعيون،عنعدا

المناسباتإلقامةمضافاتصموئيلالنيبفيكانتالفلسطينيّة،القرىوكأغلبصموئيل.النيبومقام

وعائلة بركات.االجتماعية ألهالي القرية، وأبرزها مضافتا عائلة عبيد،

المعالم

مسجد ومقام النيب صموئيل

النيبقريةاألولىالصليبيّةالحملةاحتلّت،1099العامفيوتحديدًاالميالدي،عرشالحاديالقرنفي

منمّكنهمألنهالقريةجبلعلى10البهجة""جبلاسموأطلقواللقدس،طريقهافيوهيصموئيل

القلعةهذهآثارزالتوماصليبيّة.قلعًةالمكانفيوبنوامرة،ألولبعيدمنالقدسمدينةمشاهدة

بقاياهيالقريةومقامجامعبناءفيالمستخدمةالحجارةمنبعضًاإّنيقولالبعضاليوم؛حىتموجودة

إلى القدس هم من سّموه بذلك.في رواية أخرى، قيل إن الحجاج المسيحيني في طريقهم10



أنيُرجحإذالمقام،محيطفيالواسعةوالساحةالخندقيشبهماهناكوكذلكالصليبية،القلعةحجارة

11حجارة القلعة ُقِلعت من هناك فخلقت بعد قلعها وكرسها خندقًا وساحة منخفضة وواسعة.

إلىالقلعةوحّولالصليبيّني،أيديمنالقريةبتحريراأليوبيّالدينصالحقام،1187عاموتحديدًابعد،فيما

فياإلسالميّالوجودأنإالفلسطني).فيكثريةقالعفيفعلكماإليها،الصليبينيرجوع(ليمنعمسجد

األمويّة.الفرتةمنللخزفمصانعوجودعلىتدلآثارالقريةفيُوِجدتوقداأليوبيّة،للفرتةسابقالقرية

وترميمهبناءهاألعلىاإلسالميالمجلسوأعادجزئي،بشكلاألولىالعالميةالحربخاللالمسجدتدّمر12

خالل فرتة االستعمار الربيطاني.

أحدهو–(صموئيل)شموئيلللنيبأنّهاليهودياالعتقادحسبيُعتقدوقرب،مقامالمسجدوسطفي

يؤديبينماالمسجد،أسفليقعكنيسفيللصالةالمتدينونالمستوطنونيأتيولذلكإرسائيل.بينقضاة

الفلسطينية.للسلطةالتابعةاإلسالميةاألوقافتديرهالذيالمسجدفيالخمسالصلواتالقريةأهالي

ربطهاتحاولأخرىأحياٍنوفي"راما"،قريةهيتوراتية،بقريةالمكانربطاإلرسائيلية،االدعاءاتتحاول

لم تُقدّم  أي دليل على ذلك.بقرية توراتية أخرى هي "متسبيه"، إال أن األبحاث األثرية

تُـّوزعوربماحوله،األثريّوالموقعالمسجدزّواراإلرسائيلية13والحدائق"الطبيعة"سلطةشعاراتتستقبل

المطويةتلكتتطرقالبنائهوتاريخالمسجدعنحديثهاعنعداالموقع.ذلكعنترشحمطوياٌتعليهم

بيوتهمُهد�متالذيناألصلينيالمكانأصحابعنللحديثتحيلوالواإلسالميّ،العربيّالمنطقةلتاريخ

وُهّجروا منها.

"الوطنية" والمحميات فيحماية البيئة، ومسؤولة عن إدارة ومتابعة شؤون الحدائقسلطة الطبيعة والحدائق: هي هيئة إرسائيلية تابعة لوزارة13

محمية لصالح مخططاتأراضي الفلسطينيني لغرض تحويلها إلى  مناطق طبيعيةاألراضي المحتلة، وتنخرط في كثري من األحيان في مصادرة

وتمدده الع�اني.التوسع االستيطاني، مما يشكل تهديدًا للوجود الفلسطيين

.2018الثانيكانونصموئيل،النيبقريةفيهللاعودةخالداألستاذمعتاريخيةإرشاديةجولةخاللالمعلومةهذهُقدّمت12

"عريان تريوش"، فيعلى القدس (معركة النيب صموئيل) والهجوم المضادّ الرتكي"،"من السهل الساحلي حىت يهودا: الهجوم الربيطاني األول11

Fromباإلنجلزيية:.2011القدس"،جبالخارصةعلىالقتالإرسائيل:أرضفياألولىالعالميةالحرب"معارككتاب Plain to Hills and the Battle for

Nabi Samweil, Eran Tearosh. In "World War I in Palestine: The Battles in the foothills of Jerusalem."



مقربة القرية

الشيكخلفمنوستقرأالقرية،مقربةهيالمساحة،صغريةإسالميًةمقربًةستجدالمسجدطرفعلى

حربخاللأرضهافوقاستشهدواالذيناألردنيّة"،المسلحةالقوات"شهداءإلىتشريالفتًةيحيطهاالذي

عليهم.الّسالمتنىسفال،1967عام

التاريخ النضاليّ

النيبقريُةشهدتوالقدسالّساحلبنيالطريقعلىاالسرتاتيجيّوموقعهاال�تفعةإطاللتهاواقعمن

عليها.للسيطرةتطمحبالدناغزتاليتالمختلفةاالستعماريّةالموجاتوكانتعدة،معاركصموئيل

معركًةالمكانشهداألولىالعالميةالحربفيوتحديدًابالدنا،القتساماالستعمارقوىخّططتفعندما

قتالهااست�اليت،75اإلنجلزييّةالكتيبةوتحديدًااإلنجلزيي،الجيشوبنيالرتكيّالعثمانيّالجيشبنيضاريًة

صموئيلالنيبمعركةمثّلت.1917الثانيترشين21فياحتلتهاحىتيومًا،12صموئيلالنيبعلىللسيطرة



الجبالمعاركإلىلفلسطنيالساحليالسهلفيالسهولمعاركمناالنتقالاإلنجلزييّةللقواتبالنسبة

األصعب، واليت تفصلهم عن مدينة القدس.

القدسمدينةإلىومنهاحنينا،بيتفيالفولتلقّمةإلىالطريقُفِتحتصموئيلللنيباإلنجلزياحتاللبعد

عقبًةباعتبارهاصموئيلالنيبرمزيةولعّل.1917األولكانونفياإلنجلزيياالحتاللجيشدخلهااليت

صورةالتخاذ75اإلنجلزييّةالكتيبةدفعتالقدس،باتجاهفلسطنيساحلمنللقادمنياجتيازهايجبأساسيًة

.14النيب صموئيل مفتاح الحتالل القدس"مفتاٍح كشعارٍ عسكريّ لها، مع تبنيها مقولة: "احتالل

أرشفبسنواتوبعدهاصموئيل،النيبومقاممسجدمنكبريةأجزاءدُّمرتالطويلةالضاريةالمعركةخالل

مدخلعلىال�فوعالشاهدفيذلكيظهركماوترميمه،بنائهإعادةعلىاألعلىاإلسالميالمجلس

المسجد.

1948عامالنكبة

حربمعاركفيالالحقة.السنواتفيبالظهورصموئيلللنيبالعسكريّةاالسرتاتيجيةالمكانةاست�ّت

فياسرتاتيجيةمواقعاحتاللإلىالهادفة"يبويس"حملةالمقاتلةالصهيونيّةالمجموعاتأطلقت،1948

المناطقعلىالسيطرةإحكامأجلومنمناطق،منويجاورهايليهاماإلىالطريقفتحأجلمنالقدس

القطمونالتالية:المناطقالحملةهذهأهدافقائمةعلىوضعتمنها.االنسحابالربيطانيونينوياليت

واحدةكلعلىالسيطرةأناعتبارعلىشمالها،صموئيلوالنيبالقدس،وسطجراحوالشيخالقدس،غربي

هذافإّنجراحالشيخعلىالسيطرةعندفمثًاليجاورها.ماعلىللسيطرةالطريقسيفتحالمناطقهذهمن

صموئيلالنيبعلىالسيطرةأماالعربيّة.والجامعةالمشارفجبلمنطقةإلىللوصولالبابسيفتح

المستع�اتوإلىقلندية،مطارإلىوالوصولالقدس،فيالشماليّةالمنطقةعلىالسيطرَةفستُتيح

القريبة مثل عطروت.

"عريان تريوش"، فيعلى القدس (معركة النيب صموئيل) والهجوم المضادّ الرتكي"،"من السهل الساحلي حىت يهودا: الهجوم الربيطاني األول14

Fromباإلنجلزيية:.2011القدس"،جبالخارصةعلىالقتالإرسائيل:أرضفياألولىالعالميةالحرب"معارككتاب Plain to Hills and the Battle for

Nabi Samweil, Eran Tearosh. In "World War I in Palestine: The Battles in the foothills of Jeursalem."



فينسبيّةنجاحاتتحقيقهامنالرغموعلى،1948نيسان23إلى22بنيماالقريةالبالماحقّواتهاجمت

القريةعندافعصموئيل.النيبإخضاعفيفشلتأنهاإالالمجاورتني،وشعفاطاكسابيتعلىالسيطرة

جيشمن"أجنادين"فوجإلىباإلضافةمجاورة،قرىمنومتطوعونالمقدس،الجهادجيشمنمقاتلون

اإلنقاذ.

إليهاوصلتصموئيلالنيبباحتاللُمكلفةكانتاليتالكتيبةفإّنالصهيونيّةالرواياتإحدىوبحسب

ضبابووجودالفجرطلوعمعوصلتوأنّهااكسا،بيتعربطريقهافيواجهتهاعقباتعدةبعدمتأخرًة

النيبومقاممسجدفيالمتحّصننيالعربالمقاتلنيأمامضعيفموقففيوقوعهاإلىأدّىمماكثيف،

أنهاإالبدّو،قريةطريقعرباألولىالكتيبةلمساعدةطريقهافيكانتعسكريةقافلةأنيُذكرصموئيل.

صهيونينقاشهناكأّن(يُذكرصموئيلالنيبإلىالوصولفيتنجحولمالعربالمقاتلنيقبلمنهوجمت

عنالمسؤوليةعنبالسؤاليتعلقفيماخاّصًةصموئيل،النيبفيحصلماحقيقةحولعسكريّتاريخي

15الهزيمة).

فيهاالفشلفبعدالقدس،منالشماليةالمنطقةحمايةإلىصموئيلالنيبعلىالسيطرةفشلأدّى

فيُقتلفقدالصهيونيّة،المصادربحسبوبدو.سوريكوبيتشعفاط،مناإلرسائيليةالقواتانسحبت

الفلسطينينيمنمقاتلني10استشهدعربيّة،رواياتوبحسبصهيونيًا،مقاتًال38صموئيلالنيبمعركة

16والعرب.

وقد.1967عامحربحىتاألردنيّالحكمتحتبعدهاوبقيت،1948معاركخاللصموئيلالنيبقريُةصمدت

الحدّمنمقربةعلىوتقعالنّار،إطالقوقفخّطمنقريبةأنهابمعىناألماميّة،الخطوطفيقريةكانت

الغربية.الضفةفيفلسطنيمنتبقىماوبني،1948عامالمحتلةاألراضيبنيالفاصل
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العنوانصموئيل:النيب"معركةبالعربية:.2009מילשטיין,אורינקראה",שלאהקירעלהכתובתסמואל:נבי"קרבمراجعة:يمكناالطالعمنل�يد15

.2009ميلشطاين،الحائط"،أوريعلىيُقرألمالذي



أردنيّة.وحراسةمراقبةنقطةفيهاكانتال�تفع،االسرتاتيجيموقعهاوبحكمحدوديّة،قريةأنهاوبما

ماالفرتةفياعتادالذي)،1956-1925(الصمويليعبيدمصطفىالمناضلصموئيلالنيبأهاليمنواشتهر

"التسلل")،الصهاينةأدبياتفييُسمىما(وهو،48الـأراضيإلىوالتّوجهالحدوداجتياز1956-1949بني

أراضيفوقالمستوطننيممتلكاتمنحملهعلىيقدربماوالرجوعوالجنود،المستوطننيواستهداف

وَغِنَموجندي،مستوطنبنيماصهيونيًا21الصمويليقتلهذهالسبعةالسنواتخاللالمسلوبة.الفالحني

األبرزالمطارَدالخمسينياتمناألولالنصففياعتُِربَوقداألدوات.منوغريهاوالنقودوالدجاجاألبقار

17لقّوات االحتالل اإلرسائيلي.

يُجاِنبُهالتسلل،فيمحرتفًاجريئًاالصمويلي"كانقواسمي:هناديللصحافيّةمقالفيوردوصفه،في

المنه�.والمطرالطويلةالشتاءلياليصعوبة،اللياليأكرثفيويُدمنهالق�،فيهايطلعاليتالليلةفي

بيشوفبالليلبشوفما"زيالنظر،ثاقبالرؤيةحادّأنّهالحقًا،عنهسمعحسبماالدين،بدرابنهيصفه

قوته"...فيكالن�دهائه،في"كالثعلبالجرائد:أخبارإحدىفيوصفوكماجامد"،قلبهوكانبالنهار،

محاوالتهمفيالصهاينةالعسكرينيوَأعَجَزْتعسكرية"،"شبهبأنّهاالبالدفيجوالتُهُوِصَفْت[وقد]

مآثرهقصصمطارديه،كّلمنسخرلقدفشلت،عليهوالقبضلهالكمائنلنصبالمحاوالت"كلاصطياده.

18ما يشبه "روبن هود" الفلسطيين".انترشت في جميع الضفة الغربية. تحّول [الصمويلي] إلى

النيب صموئيل بعد االحتالل

الُمطّل،االسرتاتيجيّموقعهاورغمالقدس،قرىمنكونهاورغم،1967فيللقرية"إرسائيل"احتاللبعد

جدًاقريبةأخرىمناطقعكسعلىوذلكالقدس،فيبلديتهانفوذإلىتضمهالماالحتاللسلطاتأنإال

خارج حدود البلدية اإلرسائيليّة.من النيب صموئيل، وشملها قرار الّضم. وبذلك بقيت القرية

إرسائيليّوزيربنيمراسلةبحسباإلرسائيليّة.الحكومةلدىالتقديرفيخطأيبدوماعلىكانذلكلكن
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النيباستُثنيتعندما،1967حزيران26فيحصلقدما"خطًأفإّنمائري،غولداآنذاكاالحتاللوزراءورئيسة

19خطرًا سياسيًّا في حال لم يتم استيطانها".صموئيل من المناطق اليت ُضّمت إلى القدس، وأنّها ستُشّكل

مزنًال52وهدمصموئيل،النيبقرية1972آذار22فياالحتاللجيشاقتحمالخطأ،لهذا"تصحيحًا"يبدووفيما

توارثتهااليتالقديمةاألثريّةالبيوتهيالبيوتتلككانتتقريبًا.نسمة200بواقععائلة،11تأويكانت

لمالغرب.جهةمنوتحاذيهصموئيل،النيبومقامبمسجدتُحيطكانتواليتجيل،بعدجيًالالقريةعائالُت

1992.20عاممنبدءًااإلرسائيليّةاآلثارسلطةفيهانّقبتوأساسات،بقاياسوىاألثريةالبيوتتلكمنيبَق

منالّرشقإلىالقريةأراضيفيبعيدًا.يرحلوالملكنهمعنها.الرحيلعلىالّسكانوأُجربالبيوت،ُهِدمت

حربظروفاضطرّتهممّمنولكنهمالقرية،منأخرىلعائالتتعوداليتالبيوتبعضهناككانتالمسجد

كانتولكنهاصموئيل،النيبمنلعائالتبيوتًاالبيوتتلككانتالغالب.-فياألردنإلىالهجرةإلى67

الفارغة،البيوتتلكإلىللتوُهِدمتقدبيوتهاكانتاليتالعائالتلجأتعنها.أهلهالرحيلفارغة

تسكنالذيالبيتتملكعائلةصموئيلالنيبفينجدقلّمالذلكهذا.يومناإلىزالتومافيها،واستقرت

المسجدمحيطمنالقريةأهاليالفلسطينيني"إرسائيل"نقلتوبذلك،جار.أوقريٍببيتهوبلفيه،

مصادرةعملياتتوالتثّمومنمنه.القريبةاألراضيإلىالقرية،فيقمٍةأعلىمنفيه،األثريّةوالمنطقة

األراضي الستغاللها لتعزيز االستيطان.

فياألح�والّصليبالمتحدة،األمممكاتبأرشيفاتأّنالحقمؤسسةتذكرالقرية،عنتقريرهافي

أخبارًااألرشيفاتتلكتذكر.1967حرببعدمبارشًةبدأللقريةاإلرسائيليّاالستهدافمنتاريخًاتّوثقالقدس،

وبحسبأهلها.لتهجريسبيٍلكّلوبذلعليها،المستوطننيواعتداءأراضيها،ومصادرةالقرية،اقتحامعن

أهميّةتؤكدالحكومةوزراءمستوىعلىالرسميةاإلرسائيليّةال�اسالتأغلبفإّنالحّق،مؤسسةتقرير

أعلىمنكذلكوباعتبارهاالقدس،منجدًاقريبةباعتبارهافيهاواالستيطانصموئيل،النيبعلىالسيطرة

.10صالسابق،المصدر20

Hidden"(باإلنجلزيية):الحقمؤسسةبحثراجع19 in Plain Sight: The Village of Nabi Samwil،":6ص،2018إصدار،

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/NabiSamwilReport_en.pdf

http://www.alhaq.org/cached_uploads/download/alhaq_files/publications/NabiSamwilReport_en.pdf


لتهجريالّساعيةاإلرسائيليةالسياساتلهذهامتدادًااليومالقريةواقعيعكس.21المدينةفيالقمم

وأدوات جديدة، كما سنفّصل الحقًا.الفلسطينيني واالستيالء على أراضيهم، وإن كان بوسائل

االستيطان

سنفّصلها بـ:تتمثّل العديد من مظاهر االستيطان في قرية النيب صموئيل،

الحدائق القومية

القومية"الحديقةحدودتضّمقوميّة".إرسائيلية"حديقة1995عامصموئيلالنيبأراضيعنأُعِلن

واألراضيبهمالمحيطةالزراعيةواألراضيالقريةأهاليومنازلاألثريّوالموقعالمسجداإلرسائيليّة"

األراضيالمساحةهذهضّمت22تقريبًا.دونمًا3500لتصلاألصليةالقريةمساحةتفوقبمساحةالمجاورة،

تشملولمالمجاورة،الزراعيةوأراضيهماليومالقريةسكانفيهايعيشاليتالبيوتفيهاتوجداليت

مما يضمن لها االست�ار في التوسع الع�انيّ.بطبيعة الحال األراضي اليت بُنيت فوقها المستع�ات،

معالمأوفيه،أثريّةمكتشفاتوجودبحّجةقوميًّة"كـ"حديقًةماموقٍععناالحتاللسلطاُتتُعِلنماعادًة

أيتوجدال)،1972عامُهِدمت(واليتالمسجدحولاألثريةالمنطقةعنعداأنّهإالأهميّة،ذاتطبيعيّة

فإّنصموئيل،النيبحالةفي"الحديقة".حدودضمنأُعلنتاليتاألراضيلمعظمأثريةأوطبيعيةخصوصية

كمعلمصموئيلالنيبمقاموجودوكذلكوالمقام،المسجدمنطقةفيالموجودةاألثريةالمكتشفات

والسبب"حجة"،طبعًالكنهقوميّة".كـ"حديقةعنهااإلعالنحجةأوسببهيللصالة،اليهوديقصدهديّين

الّسكانهؤالءومنعالسكان،منممكنعددبأقلاألرضمنال�يدعلىالسيطرةفيالرغبةهوالحقيقي

23من البناء والتمدد.

اإلرسائيليّةوالحدائقالطبيعةلسلطِةخاضعًايُصبحأنّهقوميّة"،كـ"حديقةمامكاٍنعناإلعالُنويعين

المعلنةالمناطقعلىتوضعالُمجحف،اإلرسائيليالقانونوفق"أمالكها".منباعتبارهوتُديرهولسياساتها،

https://bit.ly/3aNyLB3،12.10.2019مرتاس،قواسمي،هناديالطبيعة"،باسماستيطانالقومية:"الحدائقال�يد:اقرأ/ي23

بعض هذه األراضي تابعة لقرية بيت حنينا.22
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أهالييُقيدانظرفنيفإّنفعليًّا،وزراعتها.األراضيتسييجوعلىالبناءعلىصارمٌةقيودٌقوميّة"كـ"حدائق

الوبالتالي"ج"لتصنيفأراضيهمتخضعللبقاء:ومعركتهمالع�انيللتوسعسعيهمفيصموئيلالنيب

ناحيةومنالغربيّة،الّضفةفي"ج"مناطقكسائراإلرسائيليّةالمدنيةاإلدارةمنبناءتراخيصعلىيحصلون

24مما يعين مضاعفة القيود.أخرى، فإّن أراضيهم تقع ضمن حدود "الحديقة القوميّة"،

النيبحالةفيشيءكّلهذاليسقوميّة"،"حديقةالمنطقةعناإلعالناألراضي،وتقسيمأوسلواتفاقية

ووضعهاأهلها،يعيشهااليتالتقييداتمنزادجديدًاواقعًاالقريةواجهتالثانيةاالنتفاضةبعدصموئيل.

المبارش:السببتحديدًا.القدسغربشمالقرىوفيالقدس،مدينةفيامتدادهاعنوعزٍلحصارٍفي

الجدار وحواجز االحتالل.

جدار الضم والتوسع

أراضيها.مندونمًا2260حواليوعزل،2005عامصموئيلالنيبفيوالتوّسعالضّمجداربُين

داخلالفلسطينيةالهويةبطاقةأهلهايحملواليتالغربيّة،الضفةأراضيضمنالواقعةالقريةوخضعت

عنفصلهابلالقدس،عنالجدارُيفصلهافلممنه،اإلرسائيليةالجهةعلىأيوالتوّسع،الضّمجدار

التجّمعداخلالجدارووضعهابها،المحيطةوالقرىهللاراممدينةوخاّصةالضفة،مناطقفيامتداداتها

25االستيطاني "جفعات زئيف".

فعليًاتتبعأرضفوقويعيشونالفلسطينية،الهويةبطاقاتيحملونفلسطينينيتركالجدارأنيعينهذا

غربشمال(قرىمعهاالتواصلاعتادوااليتالمناطقعنمعزولنيج)،مناطق(ولكنهاالّسلطةألراضي

ذهابًا وإيابًا إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم.القدس)، ووضع لهم حاجزًا يضطرون إلى ال�ور من خالله

النيب صموئيل قرية دليل"دليل النيب صموئيل"، معهد األبحاث التطبيقة - أريج،25
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حاجز الجيب العسكري

الهويةيحملشخصأييمنعفيماهللا،رامباتجاهالقريةوإلىمنالجيبحاجزمنلل�وراألهالييضطرّ

إذنعلىحصولهموبعداألولىالقرابةدرجةمنكانحالفيإالزيارتهممن(الخرضاء)الفلسطينية

دونالقريةإلى(الزرقاء)اإلرسائيليةالهويةبطاقةيحملشخصأيوصوليسهلبينمابذلك.إرسائيليّ

أنإالوالقدس،القريةبنيتفصلحواجزوجودعدممنالرغموعلى.غريهأوالجيبحاجزمنلل�ورالحاجة

الشارعبسلوكفقطلهمويسمحالقدس،إلىبهميؤديطريقأيسلوكمنممنوعونالقريةأهل

المؤدي إلى حاجز الجيب ومنه إلى رام هللا.

معبدورهينسقالذيالقرويمجلسهمعربالتنسيقصموئيلالنيبأهاليعلىاالحتاللجيشيفرض

لبيتكتجلبفعندماالجيب،حاجزعربالقريةإلىتموينيةموادأيدخولترتيبأجلمناإلرسائيلي،االرتباط

القرية.إلىالبناءموادمنأيدخولباتًامنعًاالحاجزيمنعالحاجز.عربلدخولهاتنسقأنيجبغاز،جرةمثًال

األمورفيعليهمالخناقتضييقطريقعنالقريةأهاليلتهجرياإلرسائيليةالمخططاتعنذلكينفصلوال

26المعيشية اليومية.

الفلسطيين،العربيوامتدادهممحيطهمعنمعزول""جيبفيأنفسهمصموئيلالنيبأهالييجدوهكذا

27وسط ضغوط وتقييدات شديدة على البناء والتحرّك.

المستع�ات

331التالي:النحوعلىدونمًا467القريةأراضيمنصادرتمستع�اتصموئيلالنيبأراضيعلىتقع

زئيفجفعاتمستع�ةمنجزءوهوصموئيل،النيبشمالاالستيطانيشموئيلهارحيبناءلغرضدونمًا

عامأقيمتاليتشموئيلنفيهمستع�ةلصالحدونمًا136و.1996عاممنذالجيبأراضيعلىالمقامة

صموئيل.النيبيخرتقالذي436االستيطانيالشارعشقإلىباإلضافة1996.28

النيب صموئيل قرية دليل"دليل النيب صموئيل"، معهد األبحاث التطبيقية - أريج،28

المصدر السابق.27

المصدر السابق.26

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/An%20Nabi%20Samwil_Ar.pdf


دونمًا.1050يقاربما1967حربمنذاالحتاللمصادراتبعدالقريةألهاليتبّقىوقد

خاتمة

دونمًا2150مساحتهاالبالغةأراضيهابمجملصموئيلالنيبقريةخضعتأوسلو،اتفاقيةتوقيعبعد

بشكٍلفيهاوالع�انالبناءوتقييداإلرسائيلية،المدنيّةلإلدارةخضوعهايعينمما"ج"،األراضيلتصنيف

للعيشكثريونويضطرّالقرية،فيجديدبيتيُنىبلمتقريبًاالماضيالقرنتسعينياتمنتصفمنذلذلككليّ.

البيوتترميمفيالبقيةيجاهدبينماالمجاورة،القرىإلىالرحيلأومكتّظة،سكنيةوحداتفي

اليتالربكساتأوالع�انيّةاإلضافاتبعضتعرضإلىللبناءالتامالمنعهذاأدّىاإلمكان.قدرواستصالحها

صفيّةبغرفةواحدةمدرسًةتحتضنالقريةفإّنالوضعهذاوبسببللهدم.القائمةلبيوتهمالبعضأضافها

أيبناءباإلمكانوليسسنوات،10-6ع�منالطالبتستقبلمتنقلة"،بركس"غرفةعنعبارةهيواحدة

وحدات صفيّة عادية ألنّها ستتعرّض للهدم اإلرسائيلي.


