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في تجاریا مجمعا لیفي" "رامي الریادّي المستوطن افتتح الحالي، العام مطلع             في
یحتوي حنینا. بیت بلدة من مصادرٍة أراٍض على عطروت) (مول القدس             شمال
متاجر سلسلة من ضخٌم فرٌع أبرزها التجاریة، المحال من العدید على             المجّمع
التجزئة متاجر لسلسلة فرٍع بجوار بالتجزئة، للبیع هشكما" شیفوك لیفي            "رامي
عن اإلعالن ومنذ العربّیة. والمطاعم المتاجر من عدٍد إلى باإلضافة هذا             "همشبیر".
االقتصادي للتعاون كمشروٍع لیفي" "رامي مجّمع تسویق جرى بالمشروع،           البدء
طریق عن الصراع "حّل أو والفلسطینّیین، "اإلسرائیلّیین" بین ما السلمّي            والتعایش

 الشوبینغ" حسب تعبیر  "لیفي".
 

بصفته الجدید المجّمع لمقاطعة دعواٍت الوطنیة القوى من العدید أطلقت المقابل،              في
المنَهك، المقدسّي االقتصاد على المدّمر أثره من ُمحذرة تطبیعیا، تهویدیا            مشروعًا
هذه في أقوم المقدسي. التجاري النشاط عصب التجزئة؛ تجار قطاع            وخاصًة
لالستیطان التاریخّي السیاق ضمن المشروع هذا بموضعة المختصرة،          الدراسة
عاٍم، 100 من ألكثر االستیطان هذا مع وصراعنا القدس، شمال في             الصهیونّي

 كانت فیها مستوطنة "عطروت" بؤرًة مركزیة لهذا الصراع في مراحله المختلفة.
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 "عطروت": سمسار ومستوطن وفّالح
یهدف 1908-1907 عامي بین ما استیطانیا مخططًا الصهیونّیة الحركة أقّرت            
جغرافيٍّ عمٍق خلق سبیل في القدس، مدینة محیط في استیطانیٍة بؤٍر إنشاء              إلى
الثانیة الهجرة مستوطني استیعاب خالل من المدینة، في الصهیونّي للوجود            دفاعيٍّ
القدس في المدیني الحّیز من للخروج المستوطنین دفع إلى باإلضافة البؤر، هذه              في
العمق هذا لخلق مجهودهم الصهاینة رّكز األریاف. في الزراعّي العمل            نحو
لوجستیٍّة، العتباراٍت نابلس، القدس- طریق طول على القدس، شمال في            االستیطانّي
للسیطرة دفاعیٍّة وأخرى المدینة، في الیهودّي الوجود مع االتصال سهولة یشمل             بما

  على الطریق الحیوّي والوحید ما بین القدس وعمقها العربّي في الشمال.
 

خلق إلى یهدف ردیٍف غربيٍّ مسعًى مع الشمالّي االستیطانّي المسعى هذا             َترافق
الواد" "باب طریق على والسیطرة یافا-القدس، حدید سّكة طول على استیطانیٍة             بؤٍر
 الواصل ما بین مركز الثقل الساحلّي  لالستیطان الصهیونّي في "تل أبیب"  والقدس.

 
انطلق األولى، العالمّیة الحرب مدافع هدیر یعلو أن وقبل العثمانّي، الحكم تحت              
في أراٍض لشراء العرب، السماسرة من بجیٍش مستعینین الصهیونّیة، الحركة            نشطاء
كلٍّ في الدونمات مئات شراء جهودهم أثمرت استیطانیٍة. بؤٍر إلقامة القدس             شمال
باسم مستوطنٍة إقامة مشروع ینجح -ولم االستراتیجّیة صمویل النبي قریة            من
الفول تل غرب شمال وفي صمویل- للنبي المزعوم التوراتّي المسمى حسب             "رامة"

 في بیت حنینا،  وفي بیتین  وقلندیا وبیر نباال والجدیرة.
  

الحّساسة القضایا من تعّد للصهاینة األراضي بیع قضیة أّن القارئ على ُیخفى               ال
الفلسطینّیین عند الحساسّیة هذه ومصدر الفلسطینّي، التاریخّي البحث في           والمحّرمة
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قبل من األراضي بیوع وضّخمت استخدمت التي العربّیة األنظمة "بروباغاندا"            هو
وثانیًا، النكبة. حرب في المذّلة هزیمتها على للتغطّیة للصهاینة           الفلسطینّیین
بشرائها قامت التي للمساحات وتضخیمها الصهیونّیة الحركة         "بروباغاندا"
من وتوثیقیا بحثیا مهملًة أهمیتها، على المسألة، هذه بقیت المحّصلة، في             لألرض.
تدرس أن دون دفاعیا، منحًى فیها الكتابات معظم وأخذت الفلسطینّیین،            الباحثین
االجتماعّي سیاقها في مالبساتها لفهم المحّددة وقائعها في وعلميٍّ ل مفصٍّ            بشكٍل
هذه حول "الموّثقة" الصهیونّیة التاریخّیة األبحاث من طوفاٍن مقابل في            التاریخّي،

 المسألة.
 

%5 من أقّل وتمّثل للصهاینة بیعها تّم التي المساحات ضآلة إلى التنبیه مع هذا                أقول
غیر من الّمالك كبار قبل من %5 الـ هذه من %95 وبیعت فلسطین، أراضي                من
الصراع من عاٍم 100 بعد بحاجة ولسنا وغیرهم. واللبنانّیین السوریّین            الفلسطینّیین،
هذه فیه باعت الذي الوقت في ألحٍد، وطنیتنا نثبت أن الصهیونّي العدّو مع               الدموّي

1  األنظمة بالدها بالجملة للمستعمر األجنبي . 

 
یدعى سمساٍر وبمعاونة االستیطانّیة، المحاوالت هذه أثمرت حكایتنا، إلى           لنعود
في قلندیا قریة أراضي على استیطانیٍة بؤرٍة إنشاء في الصهاینة نجاح قّطان"،              "نخلة
1913 العام في دونٍم 700 إلى وصلت دونمًا، 243 حوالي بمساحة ،1910              العام
األراضي هذه هیوشوف" هاخشرات "شركة اشترت الصهیونّیة. المصادر 23         بحسب

والجدیرة، بیرنباال قریتي من صغیرٍة مساحاٍت إلى إضافًة أساسًا، قلندیا قریة             من

  لالطالع على مدخٍل أوليٍّ حول مسألة بیع األراضي للصهاینة ُانظر مقّدمة "أطلس فلسطین 1917-1966" لسلمان أبو ستة، و"القوى االجتماعّیة في1
  فلسطین: فیما بین الحربین العالمیتین" لعادل حسن غنیم.

  بلغت مساحة مستوطنة "عطروت" بحسب "إحصاءات القرى للعام  1945" 433 دونمًا. ُانظر: أبو ستة، سلمان. أطلس فلسطین 2.1966-1917
  لندن: هیئة أرض فلسطین، 2011.  ص 36.

  פז, יאיר, בן אריה, יהושע. (1992). רכישת קרקעות על ידי יהודים בסביבות ירושלים בין השנים 1932-1920. ص 3،19
 یصعب التأّكد من المساحة الدقیقة  لألراضي التي اشتراها الصهاینة في منطقة قلندیا من المصادر المحلّیة ألسباٍب ال تخفى على القارئ.
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بالستینا "أنجلو الفلسطیني"، اإلنكلیزي "البنك الصهیونّي البنك من          بتمویٍل
4  كومباني". 

 
الحقًا وأسموها البؤرة، هذه على قلندیا" "مستعمرة اسم الصهاینة أطلق البدایة،             في
یزعم والتي عقب، وكفر قلندیا بین ما تقع التي عطارة خربة إلى نسبًة               "عطروت"،

 الصهاینة أّن لها تاریخًا توراتیا.
 

بقیادة المستوطنة، إلى األولى الدائمة االستیطانّیة النواة وصلت ،1914 أّیار            وفي
مؤّسس أشكول"، و"لیفي همركزي"، "همشبیر مؤّسس روتبرغ"، "مائیر من           كلٍّ
المستوطنین طالئع وبدأت بعد. فیما للكیان الثالث الوزراء ورئیس العمل            حزب
تقلیدًا والزیتون والعنب التین أشجار وزراعة المستعمرة حدود بترسیم           األولى

  للفّالحین الفلسطینّیین في المحیط.
 

من كثیٍر في وتحّولت البدایة، منذ والفّالحین المستوطنین بین "التوّترات"            نشبت
أراضي مع المتداخلة المستعمرة أراضي حدود حول اشتباكاٍت إلى           األحیان
األراضي، خاللها من بت ُسرِّ التي الملتویة الطرق على الداّل األمر ولعّل             الفّالحین.
سببها كان االشتباكات من العدید أّن هو المخاتیر، وبعض السماسرة            بمعاونة
هذه ملكّیة انتقال من بالرغم محاصیلها، وجني أرضهم بفالحة الفّالحین            استمرار

 األراضي قانونیا للصهاینة.
  

وإّنما الجدد، المستوطنین مع المباشرة االشتباكات على المواجهة تقتصر لم            كما
أن دون المستوطنون، یزرعها كان التي األشجار وخلع التخریب لعملیات            تعّدتها
والقرى المستوطنین بین ما واالجتماعّیة االقتصادّیة العالقات غیاب ذلك           یعني

    דנון, רות. (2007). עטרות : מושב ראשון בהרי יהודה (אריאל ; 177-178). ירושלים: אריאל. ص 4.23
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المنتجات وبعض المحیطة، اآلبار من المیاه بیع موضوع في خاصًة            المحیطة،
  الزراعّیة والحیوانّیة، للمستوطنین.

 
من شفویٍّة روایاٍت من سمعُته ما مع الصهیونّیة الروایة تتقاطع الجانب، هذا               وفي
لمقاومة الشعبّیة اللجنة في نشاطي خالل المیدانّیة جوالتي أثناء المنطقة،            "ختیارّیة"
إحدى لألراضي الیهودّیة الملكّیات مسألة كانت حیث القدس، شمال في            الجدار

 االعتبارات في رسم مسار الجدار في المنطقة.
  

العمل "احتالل مرحلة خضّم في ُأنشئت "عطروت" أّن إلى هنا التنبیه             ویجدر
في المحیطة القرى من العربّیة العاملة األیدي تشغیل یتّم لم لذلك             العبرّي"،
اعتمدوا والذین المستوطنین، مع العداء حالة تعمیق في ساهم مّما            المستوطنة،
لضمان الردع من حالٍة لخلق مسعاهم في وأسلحتهم قّوتهم إظهار على             بدورهم

  أمنهم، ولكونهم "جزیرًة صغیرًة  في بحٍر من العرب"، بحسب وصفهم.
 

زیسمان"، "یوسف المستوطنة، في الحراسة مسؤول خرج ،1914 صیف           وفي
جّثته. على ُیعثر ولم الطریق في وُقتل القدس، مدینة نحو األقدام على مشیًا 5               مساًء

المحیطة القرى فّالحي مع الیومّیة االشتباكات وتیرة ازدیاد ومع الحادثة، هذه             بعد
القرار وقع الثاني، تشرین وفي االستیطانّیة. المجموعة استسلمْت          بالمستعمرة،
من الهارب بشعور قلندیا "غادرنا المستوطنین: أحد ویصفه المستوطنة،           بإخالء

6  المعركة". 

  
   كتب "لیفي أشكول" في یومّیاته:

نركب الذي العربّي المطیع، الهادئ بالعربّي فقط التقیُت قلندیا، إلى قدومي             "قبل
األولى للمرة التقیُت عطروت في ولكن الشاطئ، إلى القارب من لینقلنا أكتافه              على

  גולדשטין, יוסף. אשכול - ביוגרפיה. ירושלים: כטר 2003. الفصل الثالث.5
   مصدر سابق، ص 6.35
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فرصٍة أّول عن باحثًا والحجر (الهراوة) النّبوت بیدیه یحمل الذي العدائّي             بالعربّي
7  لیغرس السّكین في ظهري".  

والذي "عطروت"، لمستوطنة التذكارّي الكتاب یورده ما مع الروایة هذه تتناقض             
بعد تّم اإلخالء هذا وأّن األولى، العالمّیة الحرب نشوب إلى المستوطنة إخالء              یعزو

8  تأجیر أراضي المستوطنة للفّالحین مقابل  ثلث المحصول. 

 
 في العام 1914 كان خراب عطروت األّول …

 
  وجاء اإلنجلیز…

بعد الجیب، قریة جهة من قادمین قلندیا، قریة اإلنجلیز احتّل ،1917 العام شتاء               في
الجهة من القدس مفتاح صمویل، النبي جبل في العثمانّي الجیش مع طاحنٍة              معارك
مواتیًة الریاح هّبت لفلسطین، اإلنجلیزّي االحتالل ومع العصور. مّر على            الشمالّیة
القیادة لها حّددت "عطروت"، إلى جدیدًة استیطانیًة نواًة معها حاملًة            للصهاینة
لمواجهة األرض على الوجود وإثبات المستوطنة، بساتین بترمیم مهامها           الصهیونّیة
بناء ضرورة على المّرة هذه مشددة المستعمرة، أراضي على الفّالحین            "تعّدیات"
أمن على للحفاظ المحیطة القرى في الفّالحین مع وتعایٍش جواٍر حسن             عالقات
المستوطنة مساحة توسیع على للعمل العالقات هذه واستغالل المعزولة           المستوطنة
التوّسع هذا تركیز ضرورة مع دونٍم، 1500-1000 مساحة إلى بها            للوصول

  بمحاذاة شارع القدس - نابلس لقطع القدس عن عمقها الشمالّي.
 

لتطویرها، الكافیة المالّیة الموارد نقص من تعاني "عطروت" بقیت ذلك، كّل             ومع
أراضي ملكیة فیه انتقلت عندما ،1922 العام حتى باالنهیار مهددًة            وكانت
إلى "عطروت" مستعمرة لتتحّول الیهودّي"، القومّي "الصندوق إلى          المستوطنة

  ערמון, יצחק, & סתר, עדו. (1965). לוי אשכול. תל-אביב: עם עובד.7
   דנון, רות. (2007). עטרות : מושב ראשון בהרי יהודה (אריאל ; 177-178). ירושלים: אריאל. ص 8.25
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الصهیونّیة المؤسسات من الكامل بالدعم یحظى زراعيٍّ عّماليٍّ          "موشاف"
9 االستیطانّیة. 

 
عائلًة 18 على دونمًا 378 توزیع تّم "موشاف"، عطروت صارت أن             وبعد
الخشبّیة المستوطنة مساكن وُبنیت الواحدة. للعائلة دونمًا 20 بمعدل           مستوطنًة،
صغر إلى وبالنظر أمنیٍّة. عسكریٍّة العتباراٍت دائريٍّ مخطٍط على           باالعتماد
دائٍم مصدٍر وجود عدم إلیها مضافًا الوعرة، الصخرّیة األرض وطبیعة            المساحات
إنتاٍج كقطاع الحلیب وإنتاج األبقار تربیة إلى "الموشاف" مستوطنو توّجه            للمیاه،

ن من األبقار الهولندّیة.   رئیٍس في المستوطنة، بعد استیراد نوٍع محسٍّ
 

إنتاجها وأّما القدس. في "تنوفا" لمصنع للحلیب الرئیسّي الموّرد "عطروت"            كانت
"ختیارّیة" من سمعُته ومّما البریطانّي. الجیش لمعسكرات ُیباع فكان األلبان            من
"ِدّرة المحیط فّالحي وطمع حسد ُتثیر كانت الهولندّیة "عطروت" أبقار أّن             المنطقة
في طمعًا حظائرها على غاراتهم فكثرت األرض"، واصلة أهلها القابرة            البقرة

  الوفرة الهولندّیة.
 

إلى المدینة، جنوبّي البقعة، من القدس مطار نقل اإلنجلیز قّرر ،1922 العام              في
لمطار اإلنجلیز بناء من وأمنیا اقتصادیا المستوطنة استفادت وقد شمالها،            قلندیا
تشیید عملیة بونیه" "سولیل الصهیونّیة الشركة وتّولت المستوطنة. بجوار           القدس
المستوطنون باع ثّم ومن األمر، بادئ في للمستوطنین عمٍل فرص موفرة             المطار
القدس من الصهاینة قدوم أصبح والحقًا المطار، في اإلنجلیز للجنود ألبانهم             منتجات

 لمشاهدة الطائرات وهي تهبط وتقلع فرصًة استثماریة سیاحیة للمستوطنة.
  

  مصدر سابق، ص 9.33
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10  (مطار القدس األول في حّي البقعة، 1918)

 
مصر من نقلهم تّم إنجلیزیا، جندیا 17 من مكونٌة وحدٌة توّلت البراق، ثورة               خالل
عن الدفاَع قلندیا، مطار في وتمركزت فلسطین، في اإلنجلیزّیة القوات            لتعزیز
معظم من وُأخلَي الشمالّیة، جهته من الهجمات من للعدید تعّرض الذي             "الموشاف"
شهادات وتشیر عنه. للدفاع المقاتلین من مجموعٍة سوى فیه یبَق ولم             المستوطنین
النبي وموسم رمضان شهر في تتكّثف كانت الهجمات هذه أّن إلى             المستوطنین
كما ،1936 الـ ثورة في لـ"عطروت" حمایتهم في اإلنجلیز وسیستمّر            موسى،

  سنرى الحقًا.

   אלי שילר. קרדום: דו ירחון לידיעת הארץ - ירושלים הבלתי ידועה. מקום ההוצאה: ירושלים. שם ההוצאה: הוצאת ספרים אריאל. שנת10
 ההוצאה: תשמ"א - 1981. עמוד: 111.
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یة لمطار قلندیا ومستوطنة "عطروت"، 1946)  ( صورٌة جوٌّ

 
بـ"نفیه ُتعرف باتت التي عبري" "كفار مستوطنة الصهاینة أنشأ ،1924 العام             وفي
"عطروت". جنوبّي كم 2 ُبعد على وحزما، حنینا بیت أراضي على الحقًا              یعقوب"
تكتٍّل إقامة في جدیا بالتفكیر وبدأت الصهیونّیة الحركة شهیة بعدها            انفتحت
عبري"، و"كفار "عطروت" من كًال یضّم القدس، شمال استراتیجيٍّ           استیطانيٍّ
أن بعد خاصًة "عطروت"، شرقّي الكسارة"، في العاملین "قریة إلى            باإلضافة
أرض منطقة في وصله وتّم بالمیاه، المستوطنَتْین لتزوید خطٍّ مّد القدس بلدیة              قّررت
القدس، إلى فارة عین من القادم الرئیسّي المیاه بخّط الفرنسیة" التّلة "              السمار

  وسیتحّول هذا الخّط منذ تدشینه  إلى هدٍف دائٍم للتخریب.
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 ("ینِكل" مع حافلته برفقة أحد حراس المستوطنة، أرشیف مستوطنة "بني عطروت")

 
  "ینِكل": الریادّي في قطاع المواصالت یصُل "عطروت"

بـ المعروف جولدبرغر"، "یعقوب المستوطن قدم العشرینّیات، نهایة          في
بهدف "عطروت" إلى القدس، في الصهیونیة المواصالت قطاع في           "ینِكل"،الریادي
"عطروت" بین جدیٍد مواصالٍت خّط وتدشین الركاب نقل في أعماله            توسیع
إلى "عطروت" من یومیا الحلیب المصّفحة الحافلة حملت .17 رقم خّط             والقدس،
مستوطنة من المصنع في العاملین إلى باإلضافة القدس، في "تنوفا"            مصنع

  "عطروت".
 

الذاكرة في سیرتبط اسمه أّن إّال المستعمرة، في رسمیا قیادیا موقعًا "ینِكل" یحتّل               لم
عند أّما "عطروت". مستعمرة مع الدامي بالصراع المنطقة لفّالحي           الشعبّیة
الصعبة، الحیوّیة المهمة لتأدیته القومّي" عطروت "بطل كان فقد           المستوطنین،
بالوجود المعزولة المستعمرة ربط وهي بها؛ المستعمرة وجود استمرار ارتبط            والتي
عرب مع الدائمة المواجهة في الحربة رأس كان أنه إلى إضافًة القدس، في               الیهودّي

  المنطقة.
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صاحب "ینِكل"، عن بلدنا "ختیارّیة" من أسمُع وأنا الدنیا على وعّیي تفتح أن               فمنذ
من مسدسه ُمشهرًا یومیا، المصّفحة حافلته یقود كان الذي العریضة،            الشوارب

 النافذة، ومتجها من "عطروت" إلى مصنع "تنوفا" في القدس.
.  

طائرات وقیام المطار في البریطانّیة الحامیة لوجود ونظرًا ،36 الـ ثورة             في
الثّوار، قوات تحّركات عن "عطروت" مستوطني بإبالغ اإلنجلیزیة          االستطالع
في المصّفحة "ینِكل" قافلة مهاجمة في "عطروت" على الهجوم عملیات            ترّكزت
الرئیس المیاه خّط تخریب عملیات إلى باإلضافة القدس، إلى "عطروت" من             طریقها
إخالٍء إلى أّدى المستعمرة على حصاٍر فرض إلى وصوًال الهاتف، خطوط             وقطع

 شبه كليٍّ لها، ولم یتبَق فیها سوى حامیٍة واحدٍة من "الهاجاناة".
  

یطلق كان الذي "ینِكل" یتراكم؛ "ینِكل" مع الدم حساب بدأ األحداث، هذه               وخالل
فلسفٍة صاحب أّنه عنه ُعرف والذي الطریق، جانبْي على یتحّرك ما كّل على               النار

 للتعایش مع العرب تقول : "من أراد أن یعیش بین العرب علیه أن ُیخیف العرب".
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 (الشهید محمد فاطمة الحنیني)

 
حنینا بیت بین ما الممتّد المقطع في "ینِكل" حافلة على القنص عملیات تتوقف               لم
1936 حزیران في العملیات هذه إحدى لُتسفر نابلس، القدس- شارع من             وشعفاط،
المصّفحة المركبة من النزول على المستوطنون ُأجبر بعدما مستوطنْین، مقتل            عن

  بسبب الحواجز الحجرّیة التي ُوضعت على الطریق.
 

من كلٌّ ُقتل عندما ،1938 أیلول 17 في فجاءت للمستوطنة، الموجعة الضربة              أّما
النظامّیة مدرسة مقابل ) حنینا بیت في فیها، المیاه ومهندس المستوطنة             حارس
بیت باص على سائقًا یعمل كان الذي الحنیني، فاطمة محمد الشهید قام فقد               الیوم).

 



  مستوطنة "عطروت": 100 عام من الصراع ِمن "ِینكل" إلى"رامي لیفي"
 خالد عودة اهللا

 

طریقهما في المستوطنان یستقّلها كان التي النارّیة الدّراجة بصدم           حنینا-القدس،
العملّیة، بعد لإلنجلیز مطاردًا فاطمة محمد أصبح المستوطنة. میاه خّط            إلصالح
حتى اهللا، رام منطقة قائد المزرعاوّي، الفّتاح عبد الشیخ بفصیل مقاتًال             والتحق

  استشهاده  في قریة جالود قضاء نابلس.
 

خاللها أساسًا واعتمدت ،1936 عام ثورة أحداث خالل محاَصرًة "عطروت"            كانت
"عطروت" خرجت البریطانّي. الجیش مدّرعات تنقلها كانت التي اإلمدادات           على
نقل عن عجزها سّببه تجاريٍّ عجٍز بمیزان اقتصادیا، منهكًة 1936 الـ ثورة 11             من

االنقطاع عن فضًال لألبقار، علٍف توفیر وصعوبة للقدس، الحلیب من            إنتاجها
  المتكّرر للمیاه بسبب عملیات تخریب خط المیاه.

 
مستوطنة اختارت قد كانت الصهیونّیة الحركة أّن إلى ُنشیر السیاق، هذا             وفي
الملكّیة بیل لجنة لتقوم الیهودّي، لالستیطان اقتصادیا ناجٍح كنموذٍج           "عطروت"
ما فلسطین تقسیم بعد المقترحة الیهودّیة الدولة ألراضي ضّمها أمل على             بزیارتها

 بین العرب والیهود.
 

 حرب النكبة : خراب "عطروت" الثاني
 

بین ما األلغام الصهاینة زرع األفق، في نذرها كانت التي للمواجهة             استعدادًا
وتعزیز الدفاعّیة التحصینات بتحسین قاموا كما عقب، وكفر وقلندیا           "عطروت"
"الهاجاناة" قیادة وضعت بینما والذخائر. األسلحة من السّري "عطروت"           مخزون
حيٍّ أو مستوطنٍة أّي إخالء عدم القدس: في المرتقبة للمواجهة التالیة             الخطوط
بعملیاٍت القیام وإّنما بالدفاع االكتفاء وعدم الثمن، كان مهما القدس في             یهوديٍّ
مهاجمة لعدم ردٍع حالة لخلق العربّیة؛ المواصالت وسائل ضّد خاصًة            هجومیٍّة،

  סקירה, מאזן - עטרות, מושב עובדים להתישבות שתופית (1935-1937)11
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"عطروت" مستوطني تقّل التي خاصًة الحیوّیة، الصهیونیة المواصالت          وسائل
12  المعزولة. 

 
فرّدت ،1947 الثاني كانون شهر في "عطروت" على األّول الهجوم            كان
بیت حافلة وتفجیر شعفاط - حنینا بیت محور على ألغاٍم بزرع الصهیونیة              العصابات
أرسلت ،1948 شباط نهایة وفي المواصالت. طرق على الحرب ضمن            حنینا،
مقاتًال، عشرین من نة مكو لها التابعة المیدان سالح من صهیونیة وحدًة             "الهاجاناة"
عن" المدافعین لتعزیز الزراعیة، هكیرم" "بیت كلیة من جامعیون طالٌب            معظمهم

 عطروت".
 

19 خرج آذار، من الرابع فجر وفي الوحدة، وصول من األسبوع حوالي وبعد               
قیادة أوامر على بناًء شموئیل)، (عملیة ة خاصٍّ مهمٍة في الوحدة من             مقاتًال
إلى مّتجهین اهللا رام من عربًا عماال تحمل عربیٍّة حافلٍة الستهداف             "الهاجاناة"،
من الالتاتین خربة وقرب اللطرون. في البریطانّي للجیش معسكٍر في            عملهم
النجایم، تّل على العربّیة للحافلة الصهیونّیة الوحدة كمنت الجیب، قریة            أراضي
على تصیبها أن دون علیها، النار وأطلقت الحالي)، عوفر وسجن معسكر             (مقابل
الكمین بعد الوحدة لتنسحب بالكمین، أحس عندما سرعته زاد السائق ألّن             األغلب،

 الفاشل إلى "عطروت".

 דנון, רות. (2007). עטרות : מושב ראשון בהרי יהודה (אריאל ; 177-178). ירושלים: אריאל. ص 12155
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 ( تل النجایم من أراضي قریة الجیب، ویظهر في الصورة "معتقل عوفر "، خالد عودة اهللا، 2018)

 
الوحدة قائد اختار رافات، قریة وسط من للمرور وتجنبًا لالنسحاب، طریقها              وفي
روایة وبحسب رفات. حول یمّر لالنسحاب طویًال التفافیا طریقًا غروسمان"            "دافید
األسلم الطریق حول الوحدة داخل وقع خالفًا فإّن الكمین، في المشاركین             أحد
أوامر على عناصر ثالثة تمّرد أْن نتیجته كانت "عطروت"، إلى            لالنسحاب
بیر منطقة وفي رفات. أراضي خالل من مباشرًة المرور واختاروا            "غروسمان"،
إبادة نتیجته كان للثوار كمیٍن في الصهیونیة الوحدة وقعت رافات، شمالّي             الدیر
ألوامر االنصیاع رفضوا الذین الثالثة وأما .16 الـ أفرادها جمیع ومقتل 13           الوحدة

  "غروسمان"، فقد وصلوا المستعمرة مصابین حاملین معهم نبأ "المصیبة".
 

   للمزید من التفاصیل، ُانظر: نكبة فلسطین والفردوس المفقود لعارف العارف ج 1، ص 13.117

 



  مستوطنة "عطروت": 100 عام من الصراع ِمن "ِینكل" إلى"رامي لیفي"
 خالد عودة اهللا

 

 
 (صورة للمقاتلین العرب  مع جثث الصهاینة في معركة المصیون، أرشیف مستوطنة "بني عطروت")

 
أغرقت الوحدة "كارثة" فإّن "عطروت"، في مستوطنٍة مذّكرات          وبحسب
مرحًة روحًا الشاّبة الطالبّیة المجموعة بّثت إذ االكتئاب، سواد في            "عطروت"
من أیاٍم بعد هي وها المحاصرة، المستعمرة في الصمود بإمكانیة باألمل             وشعورًا
من النكبة حرب مؤّرخي وبحسب أبیها. بكرة عن ُتباد "عطروت" إلى             قدومها

14 الصهاینة، فإّن هذه العملیة كانت بدایة انهیار "عطروت" في حرب النكبة. 

 
خّطط .16 الـ " "كارثة من یومًا عشرین حوالي بعد "البوریم" المساخر عید               حّل
بأّننا للعرب "لنثبَت كبیٍر احتفاٍل إلى العید تحویل إلى "عطروت"            مستوطنو

  שטרייט-וורצל،אסתר.עטרות.2006.נתניה : עמיחי، ص 14.250
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"ینِكل" رجوع بانتظار الكبیرة للیلة معدا شيٍء كّل كان عالیة". ومعنویاتنا             صامدون
 بقافلته إلى "عطروت" لتبدأ الحفلة...

 

 
  ("یعقوب غولدبرغر- ینِكل"، أرشیف مستوطنة "بني عطروت")

 
الشیخ في الیوم األونروا (مقّر البریطانّیة الشرطة مدرسة من "ینِكل" حافلة             تحّركت
واإلمدادات بالذخائر لة محم القافلة كانت مصفحتْین. بعربتْین مصحوبًة          جراح)
"الهاجاناه" ضابط فلنكشتاین"، "إلیاهو تحمل كانت واألهم التحصین،          ومواد
إلعداد "الهاجاناه" قیادة أرسلته والذي القدس، قطاع في التحصینات           ومسؤول

  مستوطنتي "كفار عبري" و"عطروت" للمواجهة والصمود في حرب النكبة.
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 (صورٌة للمقاتلین العرب بعد معركة شعفاط، وأخرى  إلحدى مصّفحات القافلة بجوار مصفٍّحة لإلنجلیز )

 
شعفاط في الكازوز مصنع القافلة وصلت وعندما ،1948 عام آذار 24             وفي
وقعت شعفاط، بمعركة ُتعرف أصبحت وفیما الیوم)، القدس أبراج من            (بالقرب
جریحًا و11 "فلنكشتاین"، بینهم قتیًال، 14 أوقع محكٍم كمیٍن في عطروت"             "قافلة

15 أنقذهم اإلنجلیز في اللحظة األخیرة قبل اإلجهاز علیهم.

 وبدأت حفلة "ینِكل" …
 

تصفیة لحظة وحانت حنینا، وبیت شعفاط مسّلحي یدي بین "الشاطر" وقع 16            وأخیرا

سلخ تصفیته، بعد عامًا. عشرین من ألكثر الممتّد "ینِكل" مع الطویل الدم              حساب
یطلقون وهم البندقّیة سنجة على ورفعوها "ینِكل" شوارب وشعفاط حنینا بیت             مقاتلو

 األهازیج…
  

  عارف العارف ج 1، ص 15134-133
   یقول العدید من مستوطني "عطروت" األوائل إّن العرب المحیطین بها كانوا یلّقبون "ینِكل" بـ "الشاطر".16
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 (خراب "عطروت" بعد سقوطها في 15 أّیار 1948، أرشیف مستوطنة "بني عطروت")

 
 

 من عطروت إلى لفتا : " الجئون" في بیوت الالجئین
عبري" و"كفار "عطروت" ُمستعمرتا أصبحت "فلنكشتاین"، قافلة على القضاء           بعد
خاصًة تمامًا، المحاصرین عند المعنوّیة الروح وانهارت محاصرتْین، یعقوب)           (نفي
النبي جبل احتالل عملیة فشل عقب شعفاط، من "الهاجاناة" قوات انسحاب             بعد
ونقل كلیا "عطروت" بإخالء "الهاجاناة" قیادة من األوامر جاءت وهنا،            صمویل.
من إنجلیزيٍّ ضابٍط مع االتفاق وتّم عبري". "كفار عن للمدافعین لالنضمام             المقاتلین
"الهاجاناة" لُتسكنهم "عطروت"، خارج واألطفال النساء نقل على قلندیا مطار            حامیة

  في قریة لفتا المهّجرةـ
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على قادرًة أكن "لم مذّكراتها: في "عطروت" من المستوطنة كتبت لفتا،             وفي
17  استیعاب كیف ترك أهل لفتا قریتهم؟ ولكن اآلن ها نحن نترك عطروت مثلهم". 

 
أهلها، فراش على وناموا المهّجرة، لفتا قریة بیوت في "عطروت" مستوطنو             عاش
یافا بیوت في للسكن نقلهم یتّم أن قبل كامٍل شهٍر لمّدة طوابینها في طعامهم                وطهوا
بنیران "عطروت" سقطت ،1948 أّیار 15 في ." "بورما طریق عن             المهّجرة
في وتالها وحزما، حنینا بیت من ومقاتلین المقّدس والجهاد اإلنقاذ جیش             مجاهدي

  17 أّیار سقوط مستوطنة "كفار عبري" (نفي یعقوب) …
  

 النكسة: العودة إلى "عطروت"
احتالل لعدم غوریون" "بن عند واإلخفاق بالندم شعوٌر سرى النكبة، حرب نهایة              مع
(البكاء التلمودّي: بالمصطلح عنه وعّبر "عطروت"، إلى وصوًال الشرقّیة"           "القدس
إصالحه، ُیمكن ال متصال ضررًا یسّبب الذي الخطأ لدوروت"؛ "هبخیا 18           ألجیال)،

التصویت نتیجة على غوریون" "بن عّلق هكذا القادمة. األجیال علیه ستندم             والذي
الهدنة سریان وخالل 1948 أیلول 26 في الوزارّي، المجلس في مقترحه             ضّد
في األردنّي العربّي الفیلق موقع ضّد عسكریٍّة بعملیٍة للقیام النكبة، حرب في              الثانیة
نهر إلى وصوال "عطروت" إلى القدس شمال نحو شرقًا االتجاه ثّم ومن              اللطرون،

19 األردن. 

 
قتاٍل بدون اللطرون سقط حزیران، من السادس وفي واحٍد، لجیٍل "البكاء"             بعد
دون النكبة حرب في احتالله محاوالت في كثیرًا دمًا الصهاینة دفع أن بعد               تقریبًا،
قلندیا مطار نحو اللطرون من المؤّللة الرابعة الصهیونّیة الكتیبة واندفعت            جدوى.
الكوماندوز قوات من مشتٍّتة مجموعاٍت من سوى مقاومٍة دون           االستراتیجّي،

   שטרייט-וורצל،אסתר.עטרות.2006.נתניה : עמיחי. ص17338
  "הבכייה לדורות"18
   ُانظر : אביטל-אפשטיין, גדעון, גרין, שגיא, & חזנוביץ, רותי. (2017). 67', ירושלים, מלחמה. ص  19.195-196
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حّتى والتحتا الفوقا عور بیت لقیا- -بیت عمواس من الطریق طول على              المصرّیة
في الصهاینة حرقهم منهم 20 مقاتٍل، 100 حوالي منها واستشهد بیتونیا،             مفرق

20 حقٍل للحنطة. 

 
وقامت النكبة، حرب خالل جزئیًا ُدّمرت قد كانت التي "عطروت" الصهاینة              وصل
القدس مطار لتوسعة منها تبّقى ما بتدمیر الخمسینّیات بدایة في األردنّیة             السلطات
تحویله أمل على 1969 الثاني كانون في افتتاحه الصهاینة أعاد والذي             الدولّي،
لتصَل شماًال القدس بلدیة حدود وّسعوا قد الصهاینة كان لـ"العاصمة". دوليٍّ             لمطاٍر
الحقًا ُعرف وما قلندیا مطار ضّم أجل من خصیصًا؛ والبیرة اهللا رام              تخوم

 بـ"اإلصبع الشمالي".
  

   "عطروت" الجدیدة: من احتالل العمل إلى العمل عند االحتالل
السلطة سیاسات بدأت العسكرّي، الحكم تحت ووضعها الغربّیة الضّفة احتالل            بعد
هذه على فأصبح فشیئًا، شیئًا بالتبلور المحتلة األراضي سكان لحكم            االستعمارّیة
مسألة ضمنها ومن المستجّدة، واألمنّیة الحیاتّیة للمسائل حلوًال تقّدم أن            السیاسیات
البطالة معدل حیث حدیثًا، المحتّلة األراضي في االقتصادّي الوضع           تدهور
على المحافظة وضرورة جهٍة، من لذلك المحتملة األمنیة والمخاطر           المتصاعد
المسألة حول النقاشات تراوحت أخرى. جهٍة من الصهیوني العمل سوق            مصلحة
المتعّلق األیدیولوجّي السجال بین ما ،1968 العام بدایة في الفلسطینّیة            العّمالّیة
للضبط وسیلًة الفلسطینّیة العمالة واستخدام الصهیونّیة، العمل" "احتالل          بمقولة
مع الصراع في الفلسطینّیة العمالة استغالل إلى وصوًال للفلسطینّیین،           السیاسّي
األمنّي الهاجس النقاشات هذه كّل ویغلف األجور، معّدالت حول           "الهستدروت"

  لتشغیل العّمال الفلسطینّیین في أرضهم المحتّلة 1948.
 

   مرجع سابق، ص 20.349
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(قریة رحوفوت" "مجموعة علیها ُأطلق الصهاینة الباحثین من مجموعٌة نشطت            
من العدید ونّفذت لها، ا مقر للعلوم" وایزمان "معهد من واّتخذت الُمهجرة)،             دیران
من الغربّیة الضفة سّكان على 1973-1968 عامي بین ما واألبحاث            الدراسات
المحتّلة وغّزة الضفة بأراضي المتعّلقة الحكومة سیاسات رسم في المساهمة            أجل
في "عطروت" من الهارب أشكول" "لیفي الصهیوني الوزراء رئیس بمساندة            حدیثًا،
القرار صناعة في دورها هو هنا المجموعة هذه عمل في یهّمنا وما .1914               عام
حدود على "إیرز" وهما ،1970 عام في صناعّیتین منطقتین بإقامة            الصهیونّي
العاملة واألیدي الصهیونّیة العقلیة بتولیفة القدس، شمالّي و"عطروت"          القطاع

21 الفلسطینّیة الرخیصة .

 
بیوت في "التوطین" أعجبهم أن بعد إلیها بالعودة "عطروت" مستوطنو یطالب             لم
غّیروا والتي األلمانیة، ولهلما" "حمیدیة مستوطنة في الفسیحة األلمان 22          المستوطنین

مستوطنو لیتخّلى كافیًا واحٍد جیٍل مرور كان عطروت". "بني إلى            اسمها
اللجوء حول سردیًة طّوروا قد كانوا أن بعد إلیها، العودة" "حلم عن              "عطروت"

 والعودة ، عّبرت عنها المغّناة:
 

 "عطروت لنا
 هي لنا ولنا

 نحّبك یا عطروت
 سالم یا عطروت

 ذكراك ستفرحنا دائمًا
23  سنعود إلیك وإلى ذلك الحین إلى اللقاء". (ترجمة الكاتب) 

 

  בנבנשתי, מירון,  (1987). לקסיקון יהודה ושומרון : יישובים, מינהל וחברה. ירושלים: כנה. ص 21.135
  مستوطنٌة أقامها الهیكلیون األلمان على أراضي قریة العّباسّیة، قضاء یافا، في عام 1902، وسّمیت باسم السلطان عبد الحمید الثاني والقیصر22

  "ولهایم" الثاني.
    لالطالع على المغناة الكاملة باللغة العبرّیة ُانظر  هنا23

 

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=12360
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لمكان محاذیٍة منطقٍة في "عطروت" أسموها صناعیة منطقًة الصهاینة أقام            
قامت الصناعّیة) (المنطقة الجدیدة "عطروت" أّن والمفارقة األصلّي.          المستوطنة
مستوطنو اعتنقها والتي العبرّي"، العمل "احتالل لعقیدة النقیضة الفكرة           على
أحد لمحاسبة تأدیبیًة لجنًة شّكلوا قد كانوا حیث رادیكالیٍّة، بكٍل األوائل             "عطروت"
بساتین في قلندیا من حا فال یشّغل بأّنه علیه أحدهم وشى الذي المستوطنة              أعضاء

24 الكرمة التابعة للمستوطنة. 

أراضي من معظمها صودر دونمًا 1460 مساحة على الصناعّیة المنطقة قامت             
االستفادة طا مخط وكان والخرایب، والمواحل الرام وادي أحواض من حنینا،            بیت
شكل تبّدل الصناعّیة. المنطقة لمنتجات الجوّي للشحن المجاور المطار           من
في الوظیفّي دورها على حافظت الثانیة "عطروت" لكن "عطروت"، في            االستیطان
والمتمّثل عاٍم، 100 قبل أجله من ُأنشئت والذي القدس، في الصهیونّي الوجود              تقویة

  حینها بخلق عمٍق جغرافيٍّ دفاعيٍّ شمالّي عن القدس الیهودیة.
 

وعبر احتاللها، بعد القدس في األولى الصناعّیة المنطقة بصفتها المّرة هذه             ولكن
اقتصاد لتدعیم الفلسطینیة العمالة من القیمة فائض استخراج في االقتصادي            دورها
ما التناقض من نشأتها منذ عانت التي "العاصمة" هذه للكیان. كـ"عاصمٍة"             القدس
االقتصادي وضعها بین وما "عاصمٍة"، كـ "والقومّیة" التاریخّیة مكانتها           بین
وبالرغم "العاصمة"، هذه تزال فال دان". "غوش بمنطقة مقارنًة والمزمن            المترّدي
الداخلّیة؛ للهجرة سلبيٍّ بمیزاٍن للسكان، طاردًة منطقًة الحكومّي، الدعم مشاریع            من
خاصًة إلیها، المهاجرین عدد من أكبر القدس من المهاجرین المستوطنین عدد إن              إذ

  بین األزواج الشابة الصهیونّیة.
  
 

   דנון, רות. (2007). עטרות : מושב ראשון בהרי יהודה (אריאל ; 177-178). ירושלים: אריאל. ص 24.128
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 (صورٌة لمول "عطروت"، ویظهر بجانبه مجمع "همشبیر" القدیم الذي تحّول إلى مقرٍّ لقوات حرس

 الحدود الصهیونّیة)
 

 "رامي لیفي": "الحلوتس" الجدید *
 

"بن مقولة "لیفي" استخدم الحالي، العام مطلع في التجارّي المجّمع افتتاح حفل              في
مهّمته وصف في الصحراء)، إزهار (أّي هشمما"، "هفرخت          غوریون"
األیدیولوجّیة دوافعه "لیفي" یخفي ال "عطروت". في الجدیدة          االستیطانّیة
في فرعه افتتاح عند دوافعه قبل من ُیخِف لم كما الجدید، مشروعه في               االستیطانّیة
مشروع إلنقاذ تدّخله وكذلك مخماس، قریة أراضي على بنیامین" "شاعر            مستوطنة
اختزال یمكننا ال ذلك، ومع االنهیار. من المكّبر جبل في تصیون" "نفي              مستوطنة
ورجل االقتصادي الریادي لهذا االقتصادّیة الدوافع وإغفال باألیدیولوجّیا          دوافعه
في الصفر من والعقارّیة المالّیة إمبراطوریته بنى الذي "االستثنائي"، 25          األعمال

  سوق "محنیه یهودا".
 

   یتّم استضافته كمحاضٍر من "نوٍع مغایٍر" من خارج األكادیمیا في كلیات إدارة األعمال الصهیونّیة.25
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كونه "إسرائیل"، في اجتماعیا تأثیرًا األكثر الصهیونّي الرأسمالي هو "لیفي"            لعّل
دخل قد كان حیث األساسیة"، الشرائیة "السّلة أسعار تحدید مجال في رئیسًا              العبًا
كوكاكوال شركة (مثل الرأسمالّیة الشركات كبریات مع ناجحٍة طاحنٍة معارك            في
الطبقات لدعم األسعار خفض أجل من وغیرها) الخلیوي االتصال           وشركات
كان الذین بالدنا، في األوائل المستوطنین مثل مثله و"لیفي" الكیان. في             المسحوقة
ذاته الوقت وفي صهیونیٍة، ألیدیولوجیٍة تجسیدًا إلیهم بالنسبة فلسطین في            االستیطان
أهم "عطروت" وتعّد جدیدٍة". "بالٍد في أفضل شخصيٍّ مستقبٍل لصناعة            فرصًة
الضرائبّیة، االمتیازات حیث من خاٍص بوضٍع تتمّتع فهي ذلك، تجّسد التي             األمثلة
لصمودها ودعمًا تطویریٍّة، قومیٍّة أولویٍّة ذات كمنطقٍة العدّو حكومة إّیاها            منحتها
عملیتي وتسّجل والثانیة، األولى االنتفاضتین في إخالئها من المقاومة تمّكنت أن             بعد

والرابعة في تاریخها. 26 اإلخالء الثالثة 

  
وسیلًة كونه في یتمّثل "عطروت" في لمشروعه سیاسیا أمنیا ُبعدًا "لیفي" أضاف              
االقتصادیة مشاریعه جعل خالل من الموّحدة القدس على الصهیونّیة السیادة            لتمتین
"لیفي" یقول المقابالت، إحدى في . والیهود العرب بین ما الفعّلي للتعایش              وسیلًة
كیفیة في یكمن التحدي لكّن إسرائیل"، "شعب سیادة تحت ستبقى الموّحدة "القدس              إّن
المتدین- العلمانّي- الثالث بمكوناته المقدسّي المجتمع مكّونات بین الخالف           إدارة
متاجره في األرض على وُتحّل ُحّلْت الخالفات هذه أّن "لیفي" ویعتقد             والفلسطینّي".
خارج واألیدیولوجّیة السیاسّیة الخالفات وتبقى المعیشّیة، المصالح تلتقي          حیث

 المتجر.
 

الرأسمالّیة والطبقة الوطن بین ما التناقض یكون ما عادًة الوطني، التحّرر سیاق              في
ما تناقٌض هو لیفي" "رامي أمامه یضعنا الذي الكبیر التحدي ولكّن الكمبرادور، -             
بندورة كیلو عن "سوبرماركته" في الباحثة المسحوقة الطبقة ومصلحة الوطن            بین

  في االنتفاضة الثانیة، أنجزت المقاومة اإلخالء الثالث لـ"عطروت" بعد إغالق مطارها ونقل معظم المصانع مقّراتها  إلى26
 مستوطنة "بیت شیمش".

 



  مستوطنة "عطروت": 100 عام من الصراع ِمن "ِینكل" إلى"رامي لیفي"
 خالد عودة اهللا

 

الخطاب یكفي ال كهذا تحٍد وأمام الحسبة، في "شواكل" 10 مقابل في "شیكل"               بـ
  الوعظّي والتحشیدّي بالمقاطعة.

 
"رامي لـ الجدید التجاري المجّمع مشروع نعي أن علینا المرّكب السیاق هذا              ضمن
أمنیٍّة طبیعٍة ذو هنا التطبیع حیث فیه، السیاسّي التطبیعّي الجانب یتجاوز بما              لیفي"
یكاد فال ومعزوٍل. ُمعاٍد وسٍط في االقتصادي، االستیطاني المشروع هذا            لحمایة
أمنیٍّة، العتبارٍت "عطروت" منطقة یصلون القدس في الصهیونّیة األحیاء           مستوطنو
"الهمشبیر" مبنى تحویل أهّمها كان التي األمنّیة التعزیزات كّل من الرغم             على
وخاصًة الصناعّیة، المنطقة لحمایة الحدود حرس لسرّیة مقرٍّ إلى القدیم 27           التجارّي

70000 حوالي إلى خالله المسافرین عدد وصل الذي قلندیا، مطار إغالق             بعد
 مسافٍر قبل أن تغلقه االنتفاضة الثانیة.

  
الفلسطینّیة، العمالة من القیمة فائض الستخراج كموقٍع "عطروت" عن تحّدثنا قد             كنا
ضّخ إعادة دورة تقصیر خالل من االستغالل عملیة بإكمال أیضًا المجّمع یقوم              وهنا
"االقتصاد في أجوٍر، من "عطروت" في الفلسطینیون العّمال علیه یحصل 28           ما

  اإلسرائیلي" .
 

   من القسطل إلى "عطروت": العمارة االستعمارّیة في مشهدین
  

  المشهد األّول

  یمكننا القول إّن "مول رامي لیفي" الجدید في "عطروت"، هو وریث محاولة شركة "همشبیر" فتح مجمٍّع تجاريٍّ للعرب في "عطروت"، في أواسط27
 الثمانینّیات، ولكّنها فشلت بسبب اندالع االنتفاضة األولى، وحاول "تیدي كولیك" إعادة إحیاء المبنى خالل االنتفاضة بتأجیره لرجل أعماٍل عربيٍّ

  معروٍف بعالقاته الوطیدة مع االحتالل ولكّن المحاولة لم تخرج إلى حیز التنفیذ.
  بحسب إحصائیات العام 2015، فإّن 80 % من القوى العاملة "المقدسّیة" (الیهود والعرب) هم من فلسطینّیي ”القدس الشرقیة "، وهي28

 النسبة األعلى ما بین كل أماكن العمل في القدس. أنظر: שילוב תעסוקתי במציאות נפיצה، מריק שטרן (2015 )،  מכון ירושלים לחקר
  ישראל.
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 ( مول " رامي لیفي" على جبل القسطل،و تظهر في الخلفیة قلعة القسطل )

 
 
 

علیها یرفرف القسطل قلعة األفق خّط عند المشهد على تهیمن القسطل، جبل               على
من طویلٍة سلسلٍة وعبر القلعة، الصهاینة حّول النكبة، حرب ومنذ الصهیونّي.             العلم
في األهّم الصهیوني لالنتصار كبیٍر تذكاريٍّ نصٍب إلى المكانّیة، الهندسة            عملیات
بعلمها القلعة بقیت القدس. عن الحصار فّك ثّم ومن القسطل باحتالل النكبة              حرب
قبل لیفي"، "رامي شّید أن إلى وإلیها، القدس من الطریق في المشهد على               تهیمن
المعمارّیة بهندسته القسطل. على مفیتسیرت" "كنیون التجارّي مجّمعه          سنتین،
بعالمات عة ومرصٍّ ُمصمتٍة حجریٍّة ككتلٍة لیفي" رامي "مول یترّبع الحضور،            عنیفة
عن للتعویض یائسًة محاولًة یبدو الذي "إسرائیل" علم یعلوها التجارّیة،            الماركات

  حجب علم القلعة عن األفق، وتأكیدًا على هویٍّة شكلیٍّة لمبنًى بال هویٍّة وبال تاریٍخ.
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 المشهد الثاني

 
 ( واجهة مول "رامي لیفي" الرئیسّیة، خالد عودة اهللا، نیسان 2019)

نابلس - القدس طریق وعلى الُمصادرة، حنینا بیت أراضي من اِلعقود منطقة               في
المبنى یجاور القسطل، بعد الثاني التجاري مجّمعه لیفي" "رامي شّید            التاریخّي،
وأغلقته الثمانینّیات، أواسط في افُتتح الذي القدیم "الهمشبیر" مبنى           الحدیث
الواجهة یغطي توقیٍف. ومركز الحدود لحرس لمعسكٍر وتحّول األولى           االنتفاضة
في (الَرقش) "األرابیسك" اإلسالمّیة العربّیة الزخرفة من قناٌع للمول           الرئیسّیة
العدائّي، المحیط في االنغماس وظیفتها شكلیة عربیة هویة المبنى إلعطاء            محاولٍة
عملیاتهم في المستعربون فیها یتنكر التي العربّیة والمالمح المالبس مثل            تمامًا

  الدموّیة في عمق المناطق العربیة.
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 خاتمة
 

الوجود بأّن عدٌّة صهیونیٌّة أصواٌت تعالت لیفي"، "رامي مول افتتاح قرب             مع
وبأّن الجدار، بعد ما أمن ظّل في جدیٍد، من ینهض بدأ القدس شمال في                الیهودّي

  الوقت قد حان إلعادة بناء "عطروت" كمستوطنٍة على أرض المطار الُمغلق.
 في یوم االفتتاح، ُألقیت زجاجاٌت حارقٌة من فوق الجدار على مول "عطروت"،

مع عاٍم 100 منذ المستمّرة المعركة وُیبقَي االحتفال ُیفسد أن فلسطینيٌّ             أصّر
  "عطروت" مفتوحًة...

 
****  

 
 * "الحلوتس": مسّمى صهیونّي ُأطلق على المستوطنین الصهاینة األوائل في بالدنا فلسطین، ویعني
 المستوطن الُمبادر والُمجازف الذي یصُل أرضًا جدیدًة خربًة فیعّمرها ویتحّدى الصعاب ویذّللها كي

 یفتح الطریق لمن بعده.
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