
قطّنة

مقّدمة

تغّىن أهل قطنّة بقريتهم فقالوا فيها:

"واٍد ترنّم طريه بغنائه .. واشتاقه الولهان في األسحار

شبهته الفردوس في نفحاته .. ظٌل وفاكهٌة وماٌء جاري

وادي قطنًةَ لم تزل متوهجًا .. أغنيت أرض الطهر باألحرار

1ما زلت مشغوًال براية ثائرٍ .. الذت إلك سنابك الثوار"

متقاعد،مدرسةمدير،1939عاممواليدقطنة،قريةفيالمعروفةالشخصياتإحدىأنور)،(أبوحوشيةالحايكعلياسماعيلالسيدكتبهاأبيات1
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الموقع الجغرافيّ والمساحة

غوش،أبوالجنوبومنعنانبيتالّشمالمنتحدّهاالقدس.غربيّشمالكم18بعدعلىقطنّةقريةتقع

.1948عاممنذونطاف-المهّجرتانثولبيتالغربومنسوريك،وبيتالقبيبةالّرشقومن

إلىأوسلواتفاقيةبعدقطنّةأراضيُصن�َفت.2دونٍم9400يقاربماإلىاألصليةأراضيهامساحُةوتصل

48.3الـأراضيضمنيقعأراضيهامنوجزء(ب)،منطقة%42و(ج)،منطقة58%

التسمية

،4"َصُغَر"بمعىن"َقَطَن"الساميّالجذرمنيكونقداسمهاأصَلأّنفلسطني""بالدناكتابهفيالدباغيذكر

يتداولونالقريةأهاليلكنالقدس".قرى"أسماءدراستهفيخضريأبوالديننارصالمعىنعلىويؤّكد

غالبًاإليهيُشاروالذيالَقـّط،واديوهوأراضيها،مني�ّالذيالواديباسمقريِتهماسَمَترِبُطأخرىروايًة

ثّمومنالَقـَط"،وادي"سكنّابمعىن"َقـَطـنّـا،فأصبحت"َقـَط"،منأُِخَذالقريةاسمإّنفيُقالقّطنة.ودايبـ

.5تطّورت اللفظة لتُصِبَح "َقَطـنّـة"

سوريافيبموقعنيعالقٌةلهتكونقداالسمأّنهيخضري،أبوالديننارصيرّجحهاأخرىروايةوهناك

6يحمالن االسَم نفَسه، ولكن مع اختالف اللفظ وتشكيل الكلمة.

الرتكيبة الُسكانية

ألف12فيهاعددهمويبلغالسّكان،عددحيثمنالقدسغربشمالتجّمعقرىأكربمنقطنّةتُعترب

7فلسطيّين.

قريةمناألول،القريةجدّنوفل،عليحسنهاجرعندماعام،400منأكرثإلىالحاليةالقريةتاريُخويعود

بنالحسنيإلىنسبهيمتد�الذي،8نوفلعليحسنإّنويُقالالقّط.واديفيواستقرنابلس،قضاءمردا

مؤكدة حول ذلك.القرية القديم، ولكن ال أثر ظاهر له هناك وال معلوماتيتناقل مع�و القرية أن قرب جدّهم حسن موجود أسفل جامع8

.17.04.2018بتاريخموظفيهامعلقاءفيقطنة،بلديةمنالمعلوماتحسب7

نرش كذلك في موقع باب الوادخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب.أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو6

دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016بتاريخ

متقاعد،مدرسةمدير،1939عاممواليدقطنة،قريةفيالمعروفةالشخصياتإحدىأنور)،(أبوحوشيةالحايكعلياسماعيلالسيدمعلقاءخالل5

12.07.2018بتاريخالشعبية،وقصصهاالقريةتاريخعلىوُمطلع

الثاني.يمكن مراجعة كتاب الدباغ "بالدنا فلسطني" من خالل المصدر4

دليلقطنة بلدةدليل قطنة، معهد األبحاث التطبيقية - أريج،3

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Qatanaa_1485/ar/index.htmlالذاكرة"،في"فلسطنيموقعفي"قطنة"صفحة2

http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names
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األربعة،القريةعائالُتمنهمتفرّعتأوالد،4أنجبالسالم)عليهمحّمدالنيب(حفيدالّسالمعليهمافاطمة

9وهي: شماسنة، وطه، والفقيه، وحوشية.

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

ريّواعتمدوالعنب.والتنيالزيتونزراعةخاّصًةالزراعة،علىقطنّةفياالقتصادي�النشاُطاعتمَدتاريخيًّا،

أهاليحفروالحقًا10الناموس.وعنيالن�وعنيالس�اعنيمثلالقرية،فيالمياهعيونعلىال�روعات

القرية اآلبار حول منازلهم لالستخدام الشخصيّ.

قريةفيخصبةسهليّةزراعيّةأراٍضقطنّةقريةألهاليتوجدالقدس،غربشمالقرىأهاليمنوكالعديد

إذالجبليّة،لقريتهمالّسهليالتوأمهيالبويرةقريةإّنقطنّةأهاليويقولالرملة.قضاءالبويرة،خربة

فيماوالفول،والكرسنّةوالحمصوالعدسوالذرةكالقمحالحبوبلزراعِةالصيففصَلفيهايقضونكانوا

يزرعون في قطنّة المحاصيل المالئمة للمناطق الجبليّة.

قريتهمإلىغالبهموتّوجه1948عاممنهاُهّجروا،11فلسطينيًّا190بـ1945عامالبويرةخربةسّكانعددُُقد�ر

منهاأهلهاحرمانوبعداألونروا.مناللجوءبطاقاتتحملقطنّةفيالعائالتبعضفإّنولذلكقطنّة،األّم

استخدمت أراضي البويرة كمنطقة تدريب عسكريّ لجيش االحتالل.

وجامعهاالقريةمقربةنجدُالقديمةالبلدةوفيالقرية.نشأتحيثالقديمةبلدتهاتقعقطنّةوسطفي

الع�اني.القديم، فيما اختفت بقية المعالم وُط�ت بفعل التوّسع

قطنةبلديةموقع-قطنةبلدة،19.07.2018بتاريخإليهالوصولتمقطنة،بلديةموقع11

األهاليوصوليصعباليتالناموس،بعنيالمحيطةاألراضيمثًالومنها،1948عامنكبةفيقّطنةقريةأراضيمنواسعةمساحاتاحتلت10

إليها اليوم ألنها مفصولة عنهم بواسطة جدار الضّم والتوسع.
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المعالم

بـ:تضّم القرية عدّة معالم، طبيعية، وأخرى دينية نفّصلها

المقامات

عددًانذكرفلسطني،عندفاعًااستشهدواولمناضلنيصالحنيألولياءتعودوقبورمقاماتالقريةفيتنترش

12منها:

القرية.: مقام ال رضيح فيه، ويقع في مقربة13مقام الشيخ رمضان

القريب،العهدفيالناسعارصهالشخصيّاتتتبعاليتالمقاماتفئةمنوهو،14المهديعبدالشيخمقام

قطنّة.فيودُِفنغوشأبوفياستُشهد،1936عامثورةقياداتمنقائدهوالمهديعبدوالشيخ

عليسيدنامقاموكحاله15كنعان.توفيقذكرهكمابلّوطشجرعنعبارةوهوهللا،عبدالشيخمقام

16شجر بلوط.الواقع مقابل عني البلد القديمة، وهو أيضًا عبارة عن

مقام الشيخ أبو غازي الذي ذكره أحد مع�ّي القرية.

عندهاالزيتأرسجةإشعالالنساءواعتادتوتقديرهم،القريةأهاليباحرتامالمقاماتهذهحظيتوقد

طلبًا للتيسري والرزق.

الخرب

أموخربةَشَباب،بيتخربةمثلوصهاريج،آثاربقاياعلىتحتوياليتاألثريةالخربمنعددقطنّةفيتنترش

وجودال�ّجحمنإذالُمهدّمة،المقاماتعنحديثهضمنكنعانتوفيقذكرهااليتالكفريةوخربةاللحم،

17مقام لوليّ عند الخربة.

البلدةمنالغربيّةالجهةفيالواقعالقديمالقريةمسجدأبرزهامساجد،عدّةالقريةفيتوجدكما

ومسجدالمطلبعبدبنح�ةمسجدإلىباإلضافةالغفاري"،ذر"أبوبمسجديُسّمىالذيالقديمة،

17Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p: 10

متقاعد،مدرسةمدير،1939عاممواليدقطنة،قريةفيالمعروفةالشخصياتإحدىأنور)،(أبوحوشيةالحايكعليالسيدمعلوماتحسب16
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15Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:70.

14Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:303.

13Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:22.
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18الكفرية.

وادي القط

عليحسناألكربالجدّإليهوصلأنبعدالقريةنشأتحولهإذالقرية،فياألساسيةالطبيعيّةالمعالمأحد

(الدائمةالماءعيونكرثةأيضًا،يمزيّهومّماالروايات).إحدىتقول(كمااسمهاالقريُةاستمدّتومنهنوفل،

الناموس،وعنينطاف)،خربة(أوالحاجعليخربةوعنيالبيارة،ينبوعومنها:فيه،المنترشةوالموسمية)

وعني البلد، وعني الس�ة، وعني الن�.

التاريخ النضاليّ

ثورةخاللعليهايرتدّدكانالمقدس،الجهادجيشقائدالحسيين،القادرعبدالّشهيدأّنقطنّةعنيُذكرمما

منومرافقيهحرّاسهمن5وكاناإلنجلزي.عيونعنواالبتعادلإلقامةمغاراتهاإحدىويستخدم،1936الـ

حوشية،الحايكموىسومحمدشماسنة،محسنحسنومحمدطه،النورعبدأحمدوهم:قطنّة،قرية

19ومحمد عيىس شبّاب شماسنة، واسماعيل أحمد اسماعيل طه.

الجنودبنيمعركًةقطنّة-أراضي-مناللحمأمخربةشهدت،1948تموز17فيوتحديدًا،1948حربفي

الصهيونيةالقّواتتقدّمتثانية.جهٍةمنالصهيونيّةوالقّواتجهٍةمنالفلسطينينيوالمناضلنياألردنيني

رامطريقعلىوالسيطرةقطنّةاحتاللبهدف،1938عامتأّسستواليتهحميشاهمعاليهمستع�ةمن

ودفعوهاالمهاجمةللقّواتتصدّوااألردنيّني،الجنودبمساندةالفلسطينيني،المناضلنيأّنإالهللا-اللطرون،

بيتقريةمعركةفي-1948حرب-خاللقطنّةأهاليشارككماالقتلى.منعددًاوراءهامخلّفًةلالنسحاب

20سوريك القريبة.

فيمااإلرسائيليّ،االحتاللتحتقطنّةأراضيمنواسعٌةمساحاٌتوقعت،1949عامالهدنةخّطترسيمومع

أصبحتالهدنةخطترسيماتّفاقيةوبموجباألردنيّ.للحكمالقرية)وسط(ومنهااألراضيباقيخضعت

الخاضعةفلسطنيأراضيبقيةوبنيالناشئة،االحتاللدولةبنيالحدودعلىتقعحدوديًّة،قريًةقطنّة

،1967حربخالل.1967النكسةعامفيالقريةأراضيكاملاحتاللحنيإلىكذلكوبقيتاألردني،للحكم

انتهاءبعدقريتهمإلىعادواثمالقدس،قرىباقيكحالالمجاورةالمغرإلىقطنّةأهاليمنكثريونلجأ

يمكن الرجوع لمادة بيت سوريك لقراءة ال�يد عن المعركة.20

.12.07.2018بتاريخمعهلقاءفيمتقاعد،مدرسةومديرقطنة،شخصياتإحدىحوشية،الحايكعلياسماعيلالسيدروايةحسب19

متقاعد،مدرسةمدير،1939عاممواليدقطنة،قريةفيالمعروفةالشخصياتإحدىأنور)،(أبوحوشيةالحايكعليالسيدمعلوماتحسب18
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الحرب.

اإلعالم،وسائلفيقطنّةقريةتداولكرث،2015عاماندلعتاليتالقدسهبّةوخاللالقريب،العهدوفي

خاضوهاواشتباكاٍتفدائيةعملياٍتإثرأصدقاء)،جميعًاأنهم(والالفتشهداءأبنائهامن5قدّمتأنبعد

علىموديعنيمستع�ةقربطهأحمدالشهيدنّفذهااليتالطعنعمليةبينهامناالحتالل.قّواتضدّ

آخر.وإصابةمستوطنمقتلعنمسفرًة،443االستيطانيالطريق

االستيطان

المستع�ات

وذلكَشَباب"،بيتبـ"خربةتسّمىمنطقةفيدونمًا36بـتقدّرمساحةقطنّةمناالحتاللدولةصادرت

قريةأراضيعلىأغلبهافيأُقيمتواليت،1986عامأُقيمتاليت21أدار""هارمستع�ةفيالبناءلصالح

عنهايفصلهاقطنّة،بيوتمنجدًاقصريةمسافةعلىأدار""هارمستع�ةرؤيةويمكنالمجاورة.بدّو

جدار الضّم والتوسع.

دليلقطنة بلدةدليل قطنة، معهد األبحاث التطبيقية - أريج،21
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تُسّمىبمنطقةقطنّةأراضيمنجزءعلى1938عامأُقيمتاليتهحميشاهمعاليهمستع�ةتقعكما

علىوكذلكالقدس،غربالواقعةغوشأبوقريةعلىاإلرشافيمكنالمنطقةتلكومن.22حماد"بـ"كرم

هحميشاه"،"معاليهباسمسابقًايُعرفالفندقوكانالمستع�ة،نفسفي"يعاريم"الشهريالفندق

أدّتاليتالمفاوضاتخاللواإلرسائيليالفلسطيينالمفاوضاتطاقمجلساتالستضافتهاشتُِهَروالذي

إلى توقيع اتفاقية أوسلو.

َقطـنّـةأنويتفاجأالبعض،بعضهاإلىالفلسطينيةوالمعالمالقرىقربال�ءيدركالمشاهد،تلكخاللمن

السفرمنكيستلزمغوشأبوقريةإلىالوصولولكنغوش،أبوقريةعنقليلةكيلومرتاتسوىَتبُعدال

الذهابمنكيستلزمقطنّةإلىالوصولبينماأبيب،تلإلىالسفرطريقفيكأنكالّرسيع1رقمشارععلى

االستيطانيةالشوارعتحتبُنيتاليتواألنفاقالحواجزعربال�ورمتاهاتفيوالدخولهللا،رامإلى

مّمااالستعمار،سياساتمنمختلفةظروفًاتعيشمنهماواحدةكلولكنمتجاورتانقريتانااللتفافية.

عن األخرى.يجعل الوصول إلى كل منهما تجربة منفصلة ومختلفة تمامًا

.1.12.2020بتاريخمعهأجريتمكالمةفيوالتطويرللتنميةقطنةجمعيةمديرحوشيةصالحالسيدمعلوماتحسب22



جدار الضّم والتوّسع

انتهىالغربيّة.الجنوبيّةجهتهافيوتحديدًا،23كم3بطولقطنّةقريةأراضيعلىوالتوّسعالضّمجدارُيمتدّ

ماالقدس،فيالطبيعيّالمديّينامتدادهاعنالقريُةُقِطَعتالحنيذلكومنذ،2007عامفيهالعمل

يفصلكماواألنفاق.الشوارعمنشبكةبواسطةبهاتتّصلهللا،رامهيأخرىبمدينٍةإلحاقهافيتسبّب

"الجهةعلىالواقعةالمناطقفيُعزلتدونمًا321حواليأراضيها،منجزٍءوبنيقطنةقريةبنيالجدارُ

اإلرسائيليّة" من الجدار.

مواجهات بني شباب القرية وجيش االحتالل.وتشهد األراضي القريبة من الجدار في كثري من األحيان

خاتمة

التاريخيّعمقهامنقطنّةقريةبفصلاالستعماريةالسياساتتسبّبتالقدس،غربشمالقرىمنكالكثري

المجاورة)بدّوقريةإلى(إضافًةاليومتعترباليتهللارامبمدينةوألحقْتهاالقدس،مدينةفيوالجغرافيّ

المستع�اتفيأوهللا،راممدينةفيإّمايعملونقطنّةسّكانوأضحىقطنّة.لسكانخدماتيًّامركزًا

24يعمل في الزراعة على نطاٍق ضيّق.المجاورة للقرية، فيما بقي قسم يسري من سّكان القرية

وهي2008عامنشأتاليتللتطويرقطنّةجمعيةمثلمحلّية،ومبادراتجمعيةعدّةالقريةفينشأت

معيعملالذيالرياضيقطنّةناديإلىباإلضافةزراعية،مشاريعوتطويرتأسيسعلىتعملخرييةجمعية

25فئة الشباب ويُنظم فعاليات رياضية.

المصدر السابق.25

.1.12.2020بتاريخمعهأجريتمكالمةفيوالتطوير،للتنميةقطنةجمعيةرئيسحوشية،صالحالسيدمعلوماتحسب24

دليلقطنة بلدةدليل قطنة، معهد األبحاث التطبيقية - أريج،23

http://qatanna.org/data/uploads/files/Qatanna_Ar.pdf

