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 قرية أسيرة في الحديقة الوطنية  قصة –النبي صموئيل 

 

المركز و األثريمن أكبر الحدائق في الضفة الغربية. أصبح الموقع  واحدةالحديقة الوطنية النبي صموئيل هي 

 علنمعظم أراضي القرية أ وبما أنالفلسطينيين.  يُستخدمان كأداة مقاومة ضد سكان القرية الموجودان فيهاالديني 

 مستقبل القرية في خطر.أصبح فقد  إلى موقع أثري،  وتحولت ةألصلياقرية حديقة وطنية ودمرت ال عنها 

 

 

 الموقع األثري في النبي صموئيل والمسجد

 

 3102يونيو 
 ليمانيوالكتابة: يونتان مزراحي وجدعون س

 يدر فليماني، آنا والبحث: جدعون س
 تحرير: داليا تسلر

 إفراتي  : شايرسم الخرائط
 

 
 

 arch.org-www.alt|  arch.org-info@alt|  )צ“חל(עמק שווה © 
 
في  رىنالفلسطيني. إننا  -في الصراع اإلسرائيلي تناول دور اآلثار في المجتمع وعيمق شبيه" هي منظمة ت"

 - الصراع اإلسرائيلي ير على ديناميكيةثالتأبين الشعوب والثقافات و الهوة والتقاربجسر اآلثار وسيلة ل

 لمنطقة بأسرها.سكان االفلسطيني، من أجل مستقبل أفضل ل

 

 

 

 

http://www.alt-arch.org/
mailto:info@alt-arch.org
mailto:info@alt-arch.org


2 

 

 
 

 الفهرست
 
 
 
 

 3.............................................................................................. الموقع

 

 5..................................................................................... األهمية األثرية

 

 7.............................................. ...................................التقاليد والمعتقدات

 

 8.......................................................................... تعريف الجمهور بالموقع

 

 9..................................................................................... اآلثار والسكان

 

  01......................................................................... يقة الوطنية والسكانالحد

 

 03................................................. "هذه هي المشكلة، أنك تسكن في أجمل مكان"

 

 05................................................................................. اإلسرائيلي الحضور

 

 01............................................................................................. الملخص

 

  07.................................. ..........................................................التوصيات

 



3 

 

 الموقع

حي  واحد إلى الشمال من على بعد كيلومتر، نطاقها البلديمن القدس وخارج  إلى الشمالتقع قرية النبي صموئيل 

ي شرقال في الشمالفوق سطح البحر.  امتر 091ترتفع وموقع أثري يحمل نفس االسم تقع هذه القرية بجوار  راموت.

في ون، وعغيفوجفعات زئيف ي منه توجد مستوطنتا غربال وفي الشمالالجيب،  فلسطينيةالقرية لهذا الموقع تقع ال

ب إلى النبي نسيُ  الذي قبرالمسجد والحول  رية النبي صموئيل على قمة التل،بلدة بيت اكسا. بنيت قتقع غرب ال

 صموئيل.

 

ية الطرق الرئيس واحدة من االتجاهات والسيطرة على في جميعواسعة  في أعلى التل مراقبةقرية الموقع يتيح 

 ففي. اياستراتيج اعسكري اموقع نا هذايومعلى مر التاريخ وحتى  موقعهذا اليعتبر لى القدس. المؤدية من الساحل إ

 وفي الحربالمدينة.  حتاللالنبي صموئيل في طريقهم ال من ألّول مرةشاهد الصليبيون القدَس  00 -ال القرن

 البلماح قام 0990حرب في و ،الجيش البريطانيي والجيش الترك بينمعارك حاسمة  دارت هناكالعالمية األولى 

 .0990أبريل  32-33في ليلة  وقع( الحتالل المةشلا)ف بمحاولة

 0910، لكن معظمهم فروا خالل حرب األيام الستة. في عام سكن القرية أكثر من ألف شخص، 0991حتى عام 

لموقع. كز امرتل، إلى الشرق من القريبة من إلى منطقة  سكانالإجالء ة من قبل الجيش اإلسرائيلي وتم تدمير القري

 نسمة. 351نحو اآلن يعيش فيها  1

 

األثري، موقع ال الحديقة تضمّ . دونم 2511 حواليتبلغ مساحتها موقع حديقة وطنية عن الأعلن  0995في عام 

هي ن مكاالا عن يقانون المسئول. الزراعية التابعة التي تمتدّ على آالف الدونمات واألراضي يةالسكانوالمنازل 

هي وطنية لاحديقة النبي صموئيل  المسئول عن. اآلثار ضابط قسم يهاجريهناك والحفريات األثرية  ،اإلدارة المدنية

 .Cكمنطقة  أوسلو في اتفاقية  وقد تم تعريف المنطقة سلطة حماية الطبيعة

                                                 
1 Committee to Report of the Special  session, th67United Nations General Assembly, 

Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other 
, 14 September 2012, Paragraph 46Arabs of the Occupied Territories 

http://unispal.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/b2fb1b5b6e9f663285257a9c004b5271?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/b2fb1b5b6e9f663285257a9c004b5271?OpenDocument
http://unispal.un.org/unispal.nsf/eed216406b50bf6485256ce10072f637/b2fb1b5b6e9f663285257a9c004b5271?OpenDocument
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 ومحيطها خريطة الحديقة الوطنية النبي صموئيل

 

 

 موقع أثارات

 الخط األخضر

 عائق مبني

 عائق مرخص

 الحدود البلدية للقدس

 خط ارتفاع

 منطقة مبنية )بلدة فلسطينية(

 منطقة مبنية )مستوطنة(

 منطقة حديقة وطنية 

 الجيب

 آثار قديمة جفعون

 جفعون

 البلد-بيت حنينا

 النبي صموئيل -الحديقة الوطنية

 حروتي

 النبي صموئيل

 جبل شموئيل

 القدس )راموت ألون(

 بيت إكسا
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 األهمية األثرية

مذكورة في ال ربط هذا الموقع ببلدة ِمتْْسِبهينبغي  كانما إذا  طرح السؤالإسرائيل البحوث األثرية ألرض بداية منذ 

 الربطلم يثبت هذا   2(. و-ه ،أ ، ز ،)صموئيل بني إسرائيلالنبي صموئيل  التوراة على أنها المكان الذي جمع فيه

 في، موئيلص النبي أي فترة وجودقبل الميالد،  00 -ال القرن على أثار من لم يتم العثوروللموقع حتى اآلن، 

 الموقع.

أن  موظفي سلطة اآلثارعلى يد  0999-0993خالل السنوات مكان ال التي أجريت في الحفريات األثرية أظهرت

القرن  إلى استمرتالتي ملوك يهوذا  فترة السادس قبل الميالد، نهايةوالسابع  بدأ بين القرن االستيطان في المكان

 يةينفترة الهلخالل الهنا في القرن الرابع إلى القرن األول قبل الميالد،  ووجدتالخامس قبل الميالد، الفترة الفارسية. 

 شة عملرامس إلى القرن السادس الميالدي، تم العثور على والخآثار لقرية كبيرة. أما الفترة البيزنطية، ومن القرن 

 .سكنيةمنازل و كبيرة

ات أهم االكتشاف. القرن الثامن إلى العاشر ، فيلقديمةا االسالميةخالل الفترة  قريةورشة العمل وال وجوداستمر 

-09القرن الفترة المملوكية )في . الميالدي 03-ال القرن –األبرز هي القلعة والخندق من الفترة الصليبية  واآلثار

 3 .هحولحيث تم بناء مسجد وازدهرت القرية  واصل المسلمون العيش في الموقع( 09-31القرن ) ة( والعثماني02

التناوب من ب تجرى في الموقع حفريات . وخالل العامين الماضيينةالقرية الفلسطينية بنيت على طبقات سابق آثار

 عن نتائج هذه الحفريات حتى اآلن.الكامل تقرير النشر ار. ولم يتم اآلث موظفي سلطة قبل

 

 

 وطنيةالحديقة الفي  آثار أقدموالقرية منازل آثار 

                                                 
 .3 صفحة ،5891 تسفي، بن يد إصدار ،(ج)يهودا إسرائيل، أرض وصف جرن،.  و 2
وأيضا ي.ماجين، م.دادون، "قبر النبي صموئيل"،  ,77-26 صفحة ،5889 ،559كدمونيوت صموئيل، النبي" دادون،.م ماجين،.ي 3

  .96-56 صفحة 0991, 201-501أريئيل 
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 91 ـالتي تم حفرها في سنوات المنطقة موقع اآلثار 

 

 التقاليد والمعتقدات

ه في هذا فندالمعلومات عن هنا.  قبر النبي صموئيل تعترف بوجود ةمسيحيالو اإلسالميةالتقاليد اليهودية، 

صادر مالفي موجودة أيضا لعبادة ومكان ا قريةالفترة البيزنطية. األدلة على وجود ال المكان معروفة منذ

سة تشير إلى ممارالمسيحيين واليهود  الثامن إلى العاشر )المقدسي(. شهادات الحجاج القرن نم اإلسالمية

دفن  يدةاستقرت في التراث عقأثناء الفترة الصليبية  انه ألجيال. يظهرعلى مر ا حول القبر تعبدوال الحج

جنود الوصل  0199القدس من قبل الصليبيين في عام  احتاللأثناء  أي أنه. في هذا المكانالنبي صموئيل 

المكان  ومن حينها سّموا  4 األولى. منذ ذلك الحين اكتشفوا المدينة للمرة، والصليبين إلى النبي صموئيل

ي في العهد المملوك. في هذا المكانللصالة  اليهود توجه وما بعدها". من الفترة الصليبية جبل األفراح"

فقط للمسلمين  في الموقع وسمحالصالة  تم منع اليهود من 00 -ال في القرنو سجدفي المكان م بني

 5 .فيهبالصالة 

 

 

 

 

                                                 
 .89-51 صفحة ،5891 ،35 كتيدرا ،"صموئيل النبي تراث منبع" أليتسور،.ي 4
  .92 صفحة ،6992 همؤحاد، هكيبوتس صموئيل، النبي دوف، بن.ي 5
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صالة قام تمكان منفصل للنساء.  فيه تخصيصتم لليهود صالة مكان الطابق السفلي من المسجد في هناك يوجد اليوم 

قدرات تمكن  ،عين حنه الذي يدعى، ومنه القريب والنبعقبر صموئيل ل ليداتقال تعزومسلمين في الطابق األرضي. ال

 .البنين ات من إنجابميلعقالنساء ا

 

 

 المبنى المعروف بقبر النبي صموئيل

 

 مكان صالة المسلمين
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 تعريف الجمهور بالموقع 

يُستخدم  الموقع أساسا لصالة ليهود والمسلمين. كما يستعمل للزيارات السياحية. الدخول إلى الموقع مجاني،  

ولكن المكان هو قيد اإلنشاء والتطوير ليصبح موقعاً غير مجاني. مسار الرحلة في الموقع يتركز في منطقة 

التي توزع عند الدخول إلى الموقع تعرض بقايا  المسجد والحفريات األثرية المحيطة بها. في استمارة المعلومات

القلعة، الخندق ومباني من فترات سابقة، خصوصا من الحقبة الهيلينية )القرن الثاني قبل الميالد(. في الجهة 

الشمالية يمكن النزول إلى عين حنا، وهي عين ماء، تنبع من كهف دفن قديمة تم حفرها في الصخر )على ما يبدو 

لرومانية القديمة(. بالقرب من منطقة الحفريات من الناحية الشمالية توجد المقبرة اإلسالمية للقرية، من الفترة ا

 وهي محاطة بجدار.

 

ال و. قطف مسيحيةمن مصادر يهودية وتاريخية الدخول للموقع تشمل اقتباسات زع عند توّ  استمارة المعلومات التي

لسطيني فالقرية التاريخ المسجد. ال توجد أي إشارة إلى تاريخ ناء للموقع، باستث الرواية اإلسالمية فيها تظهر

 القديمة، والزائر اآلثارصف مدمجة مع و قتباساتاال 6 المنطقة. بقاياها ظاهرة في ، على الرغم من أنهاومصير

 لليهود والمسيحيين فقط.يأخذ فكرة عن أهمية المكان 

 

 

 اآلثار والسكان

ريات كما حدث في حفوفي السنوات األخيرة، تجددت كما ذكرنا الحفريات في الموقع األثري في النبي صموئيل. 

فان جزء من اآلثار هي مباني ومرافق للقرية الفلسطينية المدمرة، التي بنيت على آثار أقدم.  ،91 -سنوات ال

مة : بسبب حاجة السكان للقعبثي وضع  يطرأ بعض من الذين يقومون بالحفر هم من سكان القرية أنفسهم. وهكذا

من اآلثار الباقية منها. يعمل السكان جنبا إلى جنب مع علماء  االعيش فإنهم يحفرون قريتهم األصلية ويزيلون جزء

 اآلثار لبناء الموقع السياحي في هذا المكان.

 

 لميعويتم عرضها كنشاط ببطء  تتم الحفرياتإال أن يوم واحد، خالل دمر القرية أن الجيش اإلسرائيلي في حين 

أن القرية لم تدمر بسبب  يمكن االفتراض. جذّاباو انشط اسياحي امكان موقعالا في جعل ا هام  ل عنصرً وهي تشكّ 

فة الغربية على الضطل ياستراتيجي مرتفع  لجيش اإلسرائيلي في السيطرة على مكانبسبب رغبة ا إنمااآلثار، و

ى إل لعودةمن اأي إمكانية للسكان  تحول دونسياحي الموقع الالحفريات وفان وجود ن اليوم، لكوشمال القدس. 

 قريتهم.

 

                                                 
 .والحدائق الطبيعة سلطة سيمحاه، هار شموئيل، جبل صموئيل، النبي الوطنية الحديقة معلومات نشرة 6
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 لحي راموت المقدسيوطنية المتاخمة الحديقة منطقة ال

 

 الحديقة الوطنية والسكان

القرية والمنطقة المحيطة  من دونم 2511كما ذكرنا عن مساحة أعلنت دولة إسرائيل  0995 سنة سبتمبرفي شهر 

 وأهمية اآلثار -البحر األبيض المتوسط  أحراش حوض –نباتات حماية الإلى عالن اإلاستند  7 حديقة وطنية.كبها 

مكان لاعلى الرغم من إعالن لجمهور الزائرين.  مفتوح هابعض الينابيع، بعض من منطقة الحديقة تنبع. في المكان

 .إلى قسمين نةالحديقة المعلمنطقة  مقسّ  9/3115 عام  جدار الفاصل فيبناء الكحديقة وطنية، فان 

كن أي أصحابها، ول بملكيةفيها األراضي  بقىحالة تإلى  أدّتحديقة وطنية ك المكان قانون الحدائق الوطنية وإعالن

ديد، اآلثار. إجراءات مثل البناء الجمراقب حماية الطبيعة ومسئولي سلطة موافقة  المعلنة يتطلبمنطقة ال فينشاط 

  8 .واإلدارة المدنية سلطة حماية الطبيعةموافقة م بعد يجب أن تتاألغنام رعي ، النشاط الزراعي وبناءالإضافات 

 رةفان الحظيعلى سبيل المثال، هكذا وطنية واآلثار. الحديقة بالضرار اإل بدعوىهذه الطلبات،  تُرفضعادة ما 

قة(، )انظر الصورة المرف صدر حكم بهدمهامن الحكومة الفرنسية، بدعم ، مبنيةبنيت في المناطق ال ة التيمؤقتال

 ق)انظر المالح بقلعهاأوامر  تسلمواهم الخاصة أراضيفواكه في أشجار الوأشجار الزيتون  السكان الذين زرعواو

                                                 
يعتمد تاريخ اإلعالن على محادثة هاتفية مع طاقم سلطة الطبيعة والحدائق، بعد أن لم توجد في السجالت الحكومية شهادة على تاريخ  7

 إعالن الحديقة الوطنية.
 ((.5889) تخليد، ومواقع وطنية مواقع الطبيعية، المحميات الوطنية، الحدائق قانون)(8
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 ، رغميةالطبيعأن يعيشوا حياتهم  من لسكانالوطنية احديقة المنع في الواقع حماية المواقع األثرية والمصورة(. ت

 النباتات الفريدة.بأو  اإلضرار باآلثارال تنطوي على  أن معظم أنشطتهم

 

طات، القانونية على قرارات هذه السل بالطرقلطعن ال يسمح تقريبا باقانون اآلثار وقانون سلطة الطبيعة والحدائق 

اآلثار، في  طضاب)أو  تابعة لصالحيات سلطة اآلثاراآلثار والطبيعية القرارات المتعلقة بحماية  يعتبر القانون ألن

 .سلطة حماية الطبيعة والحدائقحالة اإلدارة المدنية( و

أكبر مساحة  نعالطبيعة والحدائق  حماية سلطة فقد أعلنتذلك ورغم . دونما   21حوالي  ثارموقع اآلتبلغ مساحة 

البحر األبيض فريد من نوعه في منطقة حوض  منظر طبيعيو نباتات بإدعاء وجود، كحديقة وطنية مائة مرةب

بالتأكيد وفي هذه األراضي،  نباتات تقريبا عدم وجودبوضوح  يظهروطنية الحديقة الأراضي . عند زيارة المتوسط

طنية، وكحديقة  المكان نه ال مبرر لإلعالن عنحسب اعتقادنا فإمن نوعها. عدم وجود نباتات بحر متوسطية فريدة 

 0،011لي تبلغ مساحتها حواأسوار القدس بلمقارنة، فإن منطقة الحديقة الوطنية المحيطة باستثناء الموقع األثري. ل

 أعلن عن مساحة عين جديوفي ، دونم 309 وطنية سبسطية في الضفة الغربية هي حواليمساحة الحديقة الدونم، 

لة األمث من خالل .ذي تم اكتشافهالمعبد اليهودي القديم ال آثارحديقة وطنية لحماية كفقط  دونم 0تبلغ حوالي 

مع حماية المناظر  السكان عملالمناطق السكنية وأماكن دمج  يمكن فيهاأن هناك أماكن  نعرفالمذكورة أعاله، 

 الطبيعية واآلثار.
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 حديقة وطنيةك التي أعلنتالنبي صموئيل أراضي 
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 فاكهة أشجار زراعة  - ضرروصف ال أمر إخالء:
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 من الحكومة الفرنسية تبرع -معدة للهدم حظيرة ماعز 

 

 "هذه هي المشكلة، أنك تعيش في أجمل مكان"

منزل  ليسكن فيمرة أخرى  عاد، 0910عام  السكان طرد عندالذي كان طفال و، من سكان القرية، بركاتعيد 

العودة لسكان بل هو يعرف انه لن يُسمحاكسا. والجيب وبيت  -قرى ا في فيه عاشبعد تسع سنوات  3119والده في 

ي التصورة اللبناء على أراضيهم. من المهم السماح لهم على األقل باموقع اآلثار، ولكن  منطقة إلى منازلهم في

لعمل في اسكان من دخول إسرائيل وال من ناحية يمنعقرية: لل بالنسبةظهر بوضوح السياسة اإلسرائيلية يرسمها ت

لسفر يتطلب اقرى الجيب وبيت اكسا أخرى فإن االنتقال إلى من ناحية ومن سكان الضفة الغربية،  مألنهالقدس 

 لتفافية.ة في الطرق االطويللمسافة 

ن ، ولكممنوع قطع األشجار انأنا أعلم تمنع فيه من زراعة األشجار في أرضك. مكان في العالم  عن أي لم أسمع"

اول خاصة. حال قطعة أرضه في التي زرعهاأشجار الفاكهة  التي تلقاها لقلع وامراأل كرد علىعيد  يقول؟" غرسها

ً . منها ليعتاشمدخل موقع اآلثار بجانب الستفادة من األراضي التي يملكها عيد عدة مرات ا غسل ل لقد أقام هناك مكانا

 وحتى وضعأيضا؛  ت هيالتي أنشأها أغلق وقوف السياراتساحة من قبل اإلدارة المدنية؛  قهغالتم إالسيارات، 

نه يريد الحصول على رخصة تجارية، ولكن أعيد  منوع. يدعيب ماالهدايا التذكارية أو الشرو عربة لبيع الطعام

 ةفرص أي أنبذلك.  ال تنوي السماح وسلطة حماية الطبيعة والحدائق أثبتت أن اإلدارة المدنية الماضي خبرة

 السكان. ممنوعة هي أيضا علىاح، السيّ ، أي مصدر المعيشة المتبقيالستفادة من ا

ضفة. يعتقد قرى ال من للعيش في قرية الجيب أو غيرها على االنتقالمعظم الشباب  تجبرمشكلة العمالة ومنع البناء 

وعقبة في حياة السكان: "هذه هي  اخطرأصبحت عيد، أن المنظر الذي يرى من أعلى القرية وأهمية الموقع الدينية 

 تعيش في أجمل مكان".المشكلة، أنك 
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 مدخل قرية النبي صموئيل اليوم

 

 0901صورة من سنة   –النبي صموئيل 

 

 اإلسرائيلي الحضور

على ، موقع المكان، عندما تقرر إخالء سكان القرية وتدمير منازلهم. 0910عام  بدأ فياإلسرائيلي الحضور تأثير 

 ىتجعل من السهل علالمدينة،  وإمكانية الوصول المريحة منإلى الشمال من القدس،  تقريبا واحد مسافة كيلومتر

 د المتزمتوناليهوالزوار يشكل الجزء األكبر من . ين الوصول إلى النبي صموئيلآالف المصلين والزوار اإلسرائيلي

قام في ي يل، الذصموئي النبياالحتفال بذكري  األعياد وأيام االحتفاالت، مثل في قبر النبي. الذين يأتون للصالة في
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أنشأت المدرسة الدينية "النبي موقع اآلالف من المصلين. عند مدخل الحديقة الوطنية ال يزورالربيع،  أشهر

ثكنة  وجدتفلسطينية وموقع اآلثار القرية ال. بين مدخل هاحتياجاتكرفان( المؤقت ) مبنىستخدم صموئيل" التي ت

 بها جدار خرساني. حيطتحتوي على هوائيات للجيش وكاميرات، ويعسكرية، 

 

 

تأثير ك سكان النبي صموئيل، فان ال، بما في ذلCالمنطقة  في سكانال المسئولة عناإلدارة المدنية،  باإلضافة إلى

ي . في الطرف الجنوبفي فصل آخر()انظر حديقة وطنية ك أراضيهمإعالن  هوعلى حياة السكان  األهم يسرائيلاإل

معه تمرة مسيشير السكان إلى حدوث اشتباكات . يضامستوطن إسرائيلي، يدعي ملكية جزء من األر يعيشللقرية 

 إغالقوطنية والحديقة ال منطقة فيمنه جزء  611502الذي بني في  جدار الفصل 9 .في المكانأي منهم  يّمر مرة كل  

 الضفة الغربية. اصل معالتوالجيب تجعل من الصعب ية مباشرةً إلى قريتي بيت اكسا والطرق المؤد

 

 هوائيات الجيش وغيرها على خلفية آثار الموقع

  

                                                 
 المستوطن، بيت قرب الترابية الطريق في سيرنا وأثناء ،6953 أيار 66 في للموقع شبيه عمق طاقم زيارة خالل: المثال سبيل على 9

 .المكان مغادرة والتهديدات، والصراخ الشتائم خالل من منا عمره،وطلب من الستين حوالى في رجل باتجاهنا خرج
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 ملخص

قانون حماية الحدائق الوطنية انعدام فرص العمل، قراض. هجرة الشباب، االنب مهددةالنبي صموئيل هي قرية 

موقع  صموئيل هو النبي ،. تاريخياالقرية لتطورتترك أي أمل أو إمكانية  ال السلطات والصعوبات التي تضعها

 آثار القلعة هم فيه هواأل واالكتشافسنة،  3511استيطان متقطع عمرة نحو إلى  الذي يشير صغير نسبياأثري 

 المسلمين.بحرية العبادة لليهود و وتسمحالموقع مع التقاليد الدينية  اآلثار في دمجتوالمسجد. السلطات اإلسرائيلية 

ً تتضرر على الرغم من أن الحرية الدينية لم  . لمينمن التعايش بين اليهود والمس نشأت حالة غير متوازنةفقد  ظاهريا

ي ال وضعهم القانونو، يتهمقروال يسمح لهم ببناء وتطوير ، بيوتهمأن المسلمين طردوا من  عدم التوازن هذا سببه

ً لاإلسرائيليين، وال  معتساوى ي  خالل منويتركز وجودهم حصريا تاريخ الموقع،  دورهم فييوجد ذكر تقريبا

ية محو الهومن جزءا كبيرا  التي تشكلاآلثار والحفريات األثرية،  في هذا الوضع تنهض. الصالة في المسجد

جب عة للمكان. يالمعقدالقصة  علىالزائر  أن يطلع دون –ينيًا ود اسياحيً  امركزً باعتباره المكان للقرية، بالفلسطينية 

 .التي دمرت فلسطينيةالقرية المباني اآلثار، وال يدركون أن العديد منها هي أجزاء من الزوار من 

ي . حادث مماثل وقع فأثريموقع يقيمون على ألنهم  ليست القرية الوحيدة التي طرد سكانها النبي صموئيل هي

. مماثل لسببالخليل  جبل جنوب خربهسكان وأمرت اإلدارة المدنية مؤخرا بإجالء  جنوب جبل الخليل،قرية سوسيا 

رائيلية من قبل السلطات اإلسيطرد سكانها حالة النبي صموئيل فريدة من نوعها، كونها أول قرية في الضفة الغربية 

جدا  ةمساحة كبير التي شملت تخصيصبرز األحالة الأيضا  هذه هي. أثريموقع  حويلها إلىتهم بهدف منازلتدمر و

 .مقنع وذلك دون تفسير مهنيحديقة وطنية بموجب قانون الحدائق الوطنية، لية أراضي القرمن 

 

يبدو أن  ،مفتشي البناء في الحكم العسكري ومفتشي الطبيعة والحدائقبمن خالل وصف حياة السكان وعالقتهم 

يادة ة، ربما لزلتوسيع سيطرتها على المنطق دولة إسرائيل ترى في قانون اآلثار وقانون الحدائق الوطنية أداةً 

المساحة اإلسرائيلية شمال القدس وتكوين تواصل إسرائيلي بين القدس ومستوطنات غيفعون وجفعات زئيف. 

ألهداف السياسية لاآلثار والنباتات فحسب، وإنما أو ينظر إلى السكان كعائق ليس بالضرورة للطبيعة، 

 اإلسرائيلية.

  



17 

 

 توصيات

ي إلى موقع أثرموقع ال ه مثل تحويلأن تدمير القرية هو أمر واقع، مثل فهمالتوصيات المقدمة هنا على  تعتمد

إيجاد حل سياسي الذي يجب أن يرافق التوصيات حتى  ،مقترح هو مؤقتزد على ذلك أن كل حل . وسياحي

 .المقترحة

 ،ظائرح. بناء الالمناطق المبنية التي تحت ملكيتهمفي  منازلهمبناء وتوسيع يجب السماح للسكان ب .1

 أوثار آيمكن أن يتم في العديد من المناطق التي ال يوجد فيها وتعبيد الطرق الذي اكه وزراعة أشجار الف

 نباتات مهددة باالنقراض.

 .الموقع األثري في القرية وبجانب بتطوير األعماليجب السماح للسكان  .2

الجانبان  ريشي. اإلسالميةالنبي صموئيل هو مكان للصالة والتقاليد اليهودية جنبا إلى جنب مع التقاليد  .3

 يز فيالترك. والدين اتالمعتقدبفضل احترام  –على أساس ديني  صراعاتتقريبا هنا  ه ال يوجدعلى أن

سمح يفين وسياسي بين الطرالتوتر ال من شأنه أن يقلل منالوضع الراهن على األهمية الدينية للموقع 

 ع.لموقبالنسبة لإلى اتفاق سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين  حتى التوصل حياة كريمةب

  .قدر اإلمكانتقليل مساحتها بحديقة وطنية وعن المنطقة كهناك حاجة إلعادة النظر في اإلعالن  .4

الفتات لاأيضا بواسطة المعلومات و في استمارة ، صموئيلقرية النبي ب جمهور الزائرين تعريفينبغي  .5

 في الموقع.

ينبغي أن يدمج التطوير السياحي للموقع سكان القرية والسماح لهم باالستفادة من الفرص االقتصادية من  .6

 ة.يالحركة السياح

  للقرية.لبنية التحتية األثري تطوير للموقع ينبغي أن يشمل تطوير البنية التحتية ل .7

 للجمهور. عرضةوطريقة  سكان القرية مع موقعالينبغي تنسيق تطوير  .8

 

 

 

 

 

 

 


