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دير الراهبات  -مقدمة

هضبة شفاعمرو
تقع وسط السلسلة الشماليّة المعروفة بالشاغور ،ويض ّم القسم األعىل منها وادي إعبلني
وسخنني وكوكب وسهل عرّابة وديرحنا وهضبة عيلبون وغريها .أما الهضبة الغربية اليت
تقوم عليها شفاعمرو ،يبلغ ارتفاعها 165م وفقا لقياس مانسيل ضابط البحر يّة الملكيّة،
أما عرضها فيبلغ  336كم ،وهذا ً
أيضا ب ُعدها عن القاعدة اجلنوبيّة للسلسلة األ ّم ،حيث
العازل المايئ بني المقطع النعامني عند وادي ملك جنويب شفاعمرو ،وهناك تعلو قمة
رتا،
جبل اخلروبة  200مرت كما قاسها جريين ،شمال السلسلة تأيت عبلني عىل علو  160م ً
أما رشيق ّ شفاعمرو تنحدر الهضبة ً
قليل لتبدأ مرتفعات فتشت ّد عند صفور يّة وتسمى
تالل النارصة .وهي تقع عىل سبعة تالل ولذلك تلقب بروما الصغرى.

الموقع
خطوط الطول والعرض :تقع عندN (35.1710°)E)32.8051° ( :
تقع مدينة شفاعمرو يف اجلليل األسفل شمال فلسطني ،ويبلغ ارتفاعها  100مرت عن
الساحل ،وثماين كيلومرتات فقط بخطّ هوايئّ .كانت
سطح البحر وتقع عىل بعد  13كم عن ّ
تتبع يف عهد االنتداب الربيطاين لقضاء حيفا .تع ّد شفاعمرو مدينة مركز يّة يف اجلليل،
متوسطة يف شبه مثلث يض ّم مدينة النارصة
فهي من حيث الموقع اجلغرايف ّ تقع يف نقطة
ّ
ل واحدة من المدن المركز يّة المحيطة
وعكّا وحيفا .يبلغ البعد الواقع بني شفاعمرو وك ّ
حوايل  20كم ،وتأيت شفاعمرو يف منتصف الطريق العا ّم الّذي يربط حيفا والنارصة.
تقع شفاعمرو جنوب رشق عكّا ،وتحدّها مدينة حيفا من اجلهة الغربيّة ،والنارصة من
اجلهة اجلنوبيّة الرشقيّة .المستوطنات جلعام وكريات آتا المقامة عىل أنقاض قرية كفريتا
فهي غربهاً .
أيضأ یحدّها من الشمال الغريب جزء من سهل البطوف ووادي عبلني .من
الساحيل -سهل عكا .من اجلنوب مرج بن عامر جننی .من الرشق مجموعة
الغرب السهل
ّ
من الهضاب اليت ترتفع بشكل تدرييج ّ إىل أن تصل إىل المرتفعات اجلبلية لمدينة النارصة.
ويحدّها كذلك نهر النعامني ووادي الملك جنوبًا (أكرب روافد النهر المقطع) .وتحدّها
التالل من كل حدب وصوب ولكنها تقوم عىل تالل مرتفعة مما منحها موقع اإلرشاف عىل
ما حولها مما جعل الساحل من حيفا الكرمل للناقورة بقبضتها.1
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التسمية
يف اللّغة العربيّة اسمها شفاعمرو ويف اإلنجلزيية تس ّمى
(،)Šafā'amr - Shefa-'Amr, also Shfar’am
ويف العرب يّة تسمى ( ְ ׁ -Šəfar'am
שפַרְ עָם -تلفظ شفارعم).
جح إىل أ ّن من وضعه هو
أما االسم شفاعمرو هو اسم المدينة منذ العهد العثماينّ ،وير ّ
ظاهر العمر ،إذ كان االسم شفاعمرو ،وكان يكتب دون الواو ّ
حت الزمن القريب ،وقد كتبت
ألول مرة مع الواو عندما زارها الشيخ عبد الغين النابليس يف عام 1692م ،فقد أنشد
قصيدة يصف فيها شفاعمرو وخرياتها وكرم أهلها .ثم ذكرها المؤرخني دانفل الذي زار
عام 1770م بنفس االسم مع الواو.2
أما يف االدبيّات الشعبيّة اكتسبت شفاعمرو اسمها من القائد المسلم عمرو بن العاص ،إذ
ً
مريضا فرشب من نبعها المس ّمى بعني العافية وشفي من مرضه،
يقال إنه مرّ منها وكان
وهتف الناس شفي عمرو شفي عمرو ،فجاءت التسمية شفا عمرو.
1
2

الدباغ575-566 ،1987 ،
يف التسميّات اعتمدنا عىل :عراف 172-172 ،2005؛
الدرّ .23-17 ،2008 ،عبود .164 ،2013
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دير الراهبات

١

السامي ،السم العلم “عمر” الذي يحمل
اللغوي للتسميّة يمكن ردّها أللثل
يف التأصيل
ّ
ّ
دالالت كثرية مثل الوفرة واخلري والغمر ،كما يشتمل عىل معاين السكن والعمارة والعمران.
أما شفارعام يف العرب يّة ،شفار تعين احلسن واجلمال أو البوق وعام تعين الشعب ،وتعين
بوق الشعب .باإلضافة إىل تفسريات ومدلوالت سياسيّة وحضار يّة من كلمة شيفار
الساميّة ،أي بمعىن الساحل أو الشاطئ ،أو من الشيفيله بمعىن األرض المنخفضة أو
أسفيلة بمعىن مصايف.
ومن التسميات األخرى اليت عُرفت بها شفاعمرو “كاسرتوم سفار” يف االلتينيّة تعين يف
العربية قلعة السفر ،وهو مس ّمى َورد يف كتاب كوندر “مسح غرب فلسطني”.
من أسمائها جيبيا ،فقد أشار المؤرّخ دي هام إىل أ ّن جابا وجيبيا المذكورة يف التوراة،
هي شفاعمرو .كما و ُذكرت يف مصن ّف حياة فبالفبوي يوسيفوس ،عىل أنّها كانت معقل
المف ّوض الروماينّ ،الذي تويف عام 349م .ويف شفاعمرو ال تزال إىل يومنا هذا منطقة
باسم جباتا ،والّيت تعين معرصة الزيت بالرومانيّة ،ومعناها
السامي يرت ّد أللثل جبع “גבע”،
ّ
أي التالل ،وهو ما يشري إىل طبوغرافيّة شفاعمرو المعروفة بتاللها.

دير الراهبات
الناصرة شفاعمرو
أنشأت إرساليّة راهبات النارصة مدرسة يف الدير للبنات عام  ،1866كما افتتح كاهن
االلتني ،األب لزر ،مدرسة يف بيته قرب الدير عام 1857م .كانت مدرسة الراهبات الوحيدة
إللناث ،وأقبلت عليها الطوائف كا ّفة .يف عام  1931قال ميلز يف تقرير إحصايئ ّ عن الدروز
أ ّن لديهم بنسبة عالية من البنات المتعلّمات .كان يف الدير عيادة لعالج المرض تقع من
الناحية الرشقيّة للمدرسة ،فيها تعاجل أهايل البلدة والمنطقة .ض ّمت العيادة راهبات
جانًا عىل السكّان .بين الدير من احلجارة
وأطبّاء متط ّوعني ،ووز ّع الدواء من الصيدليّة م ّ
النار يّة المحلّية.

الكنيسة
بنيت الكنيسة (كنيسة مار فوقا) عىل أنقاض كنيسة صليبيّة تعود للقرن الرابع وتبلغ
داخيل يفيض للدير ومدخالن خارجيّان للشارع.
رتا مر ب ّ ًعا ،للكنيسة باب
مساحتها  88م ً
ّ
8
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المدرسة األسقفية

السوق القديم

3

طالب عام 1938

المدرسة األسقفية

مدرسة الكاثوليك (األسقفيّة) من أقدم المدارس يف شفاعمرو ،تل ّقت المدرسة عام
1872م هبة من أمري بريطاينّ .ويف عام  1910بنيت مدرسة الكاثوليك الضخمة اجلديدة
من حجارة القلعة ،وهناك مدرسة المكتب الرتكية احلكوميّة ،فاشتهر منها معلّمون من
النارصة :جريس احلاج مدير المكتب ،أي مدرسة احلكومة ،وعزيز حلّام مدير الكاثوليك
اليت اشتهر فيها نعمة الصباغ وبولس حبيب .أما نايف حمايت فكان معل ّ ًما يف المكتب
أزهري من عنبتا (محمد العنبتاوي) تز ّوج من
للرياضيات .كما وجاء إىل المكتب شيخ
ّ
شفاعمر يّة ،وعىل يديه ازدهرت اللغة العربيّة.4

السوق
القديم
يقع السوق القديم عىل الطريق الواصل شارع حيفا والنارصة وشفاعمرو ،عبّده فرسان
الهيكل المستعمرون األلمان لفلسطني يف فرتة الظاهر .ساهم هذا السوق يف تطوير
االقتصاد يف شفاعمرو اليت دخلت التجارة من باب بيع المنتجات عىل هذا اخلطّ اجلديد،
يف ظل خفوت نجم ميناء عكا مقابل علو نجم ميناء حيفا .اقرتن تط ّور التجارة يف حيفا
بتط ّور حركة التجارة يف شفاعمرو .كما ساهمت حركة السياحة الدينية بنم ّو وازدهار هذا
السوق .تشري الوثائق إىل وجود  27حانوتا يف شفاعمرو عشية احلرب العالمية األوىل ،أي
أكرث من المدن الكبرية المجاورة ،باإلضافة إىل 7مقا ٍه وأحد عرش بيتًا للصناعة ،منها معمل
نسيج كان مركزًا تجار يًّا مه ًّما للقرى المحيطة.3

3
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طالب عام 1936

בסול ,2012 ,עמ’33

ّ
الطلب عام  1929يف مدارس
توزيع
5
فلسطني وشفاعمرو
اخلاصة والعا ّمة :
ّ
خاصة عا ّمة
البلد
ّ
شفاعمرو 95 259
271
36
جنني
717 329
عكا
352 1088
صفد

4
5

المجموع
345
307
1046
1440

جدول يعود لعام  1931حول عدد مجيدي
ل ألف نسمة يف
القراءة والكتابة لك ّ
شفاعمرو بحسب الس ّن واجلنس:
عدد السكان ()2824
ن اإلناث الذكور
الس ّ
636 358 7-14
555 338 14-21
 21فوق 457 100

الدرّ ،1988 ،ص75
الدرّ117 ،2008 ،
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أماكن دينية
لبنات جميع الطوائف .ويذكر أن بيت اخلوري االلتيين القريب من الدير أصبح مدرسة
للصبيان تُدرّس احلساب والعربيّة والفرنسيّة.

الكنيس
يعود وجود اليهود يف شفاعمرو إىل زمن هجرة مجموعة من اليهود المغاربة عام 1887م،
وهناك مصادر تشري إىل أ ّن األموال اليهوديّة حاولت ما بني األعوام 1850-1840م
الضغط عىل يهود صفد الستيطان شفاعمرو فجاءت عائالت قليلة ،لكن ّها فشلت يف
النهاية ،ثم كرثت المستوطنات حول عكّا وحيفا وبقيت شفاعمرو عربيّة.

أماكن دينية
المسجد
بين أول مسجد يف شفاعمرو عام  ،1815خالل حكم سليمان باشا وايل عكا.

الكنيسة
وب ُنيت كنيسة الكاثوليك عام  1904عىل أنقاض أثر يّة ،وأعيد بناء الكنيسة عىل قواعد
البزينطي .يبلغ عرضها ثمانيّة
جح أنّه يعود إىل العهد
وأسس قديمة ،ذات طابع
بزينطي ير ّ
ّ
ّ
قياسا للجدار اجلنويبّ ،لها قبّة واحدة يف اجلهة الرشقيّة يبلغ
رتا ً
أمتار وطولها أحد عرش م ً
ّ
قطرها خمسة أمتار ،ويتخللها عمود قائم يف الزاوية اجلنوبيّة الغربيّة .وب ُنيت كنيسة مار
بولس للربوتستانت عام ،1873

بين الكنيس عل يد احلاخام حاييم أبو العافية (الثاين) يف عهد ظاهر العمر الذي أعطى
اإلذن لليهود بتشييده .يدّعي بعض المؤرّخني بأن السنهدرين مكث يف شفاعمرو يف
عهد اإلمرباطور ماركوس أوريليوس ،ويعتقد أ ّن الكنيس احلايل (بين  150للميالد) بين يف
موقع كنيس قديم .تو ّقفت القاعة المنفردة عن العمل يف عرشينيّات القرن المايض عندما
غادر آخر اليهود المدينة وسلّموا مفاتيحه لعائلة مسلمة تعيش بجواره ،ما زال الكنيس
موجودا ويف عام  1988أُعيد ترميمه.

الخلوة
اخللوة ألبناء الطائفة الدرزية يف المدينة بنيت قبل  600عام ،اعتربت من أقدم اخللوات
وأعرقها يف البالد ،فقد ب ُنيت يف فرتة تاريخية قديمة ،وبدأت من مغارة محفورة بداخل
لي ،ويُعتقد أنها منذ عهد الدعوة .وكانت هذه اخللوة مك ّونة من
صخر طباشريي جريي ّ
غرفتني ،شمالية كبرية ،طولها ثماين أمتار /وعرضها أربع أمتار ،منحوتة يف الصخر كانت
هذه النواة ،ويُعتقد أنها استعملت حىت عهد الدولة العثمانية .ويف عام  1972أقيمت
يف اجلهة الغربية ،قاعة مأتم ،وهو أول بيت يف الطائفة ،يُستعمل مأتما للجنازات بدل
استعمال اخللوات ،كما هو متبع.

ينقل الراهب دي هام الذي زار شفاعمرو عام 1898م ،أ ّن الكنيسة ودير الراهبات أقيما
عىل أنقاض كنيسة مار لوقا القديمة اليت ر ّممتها إرساليّة راهبات النارصة عام  ،1866اليت
ً
جميل يف الساحة الرشقيّة ،ث ّم افتتحت مدرسة
جاءت للمنطقة عام  1845فبنت ديرًا
12

13
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القلعة ومحيطها
قلعة شفاعمرو:

القلعة
القلعة تعود للفرتة العثمانيّة ظاهر العمر الزيداين ّ (ولد عام .)1688
من هو ظاهر العمر ساكن القلعة
تتضارب الروايات حول أصل وجود الزيادنة يف فلسطني ،تفيد رواية ميخائيل الصبّاغ
بأ ّن الزيادنة عائلة نزلت يف بين أسد حول معرّة النعمان بني الشام وحلب .كانت تدّعي أنها
عيل بن أيب طالب .ولسبب ما هاجرت العائلة إىل طرب يّا واستقرّت
من أرشاف بين زيد بن ّ
فيها .أ ّما بحسب رواية معلوف ،فهم منسوبون إىل زيدان ،وهو من قبائل عرب الطائف
يف احلجاز ،جاؤوا إىل فلسطني وسكنوا منطقة عرّابة البطّ وف .ظهرت عائلة ظاهر العمر
الزيداين ّ عىل مرسح األحداث يف فلسطني كملزتمي رضائب ومشايخ .ولد ظاهر ،أصغرهم،
شب كان قد أتقن علوم القرآن وف ّن الفروسيّة.
يف عرّابة البطّ وف سنة  ،1687وحني ّ
برز ظاهر و ُعرِف أكرث بعد أن استنجد به أهايل البعنة لص ّد هجوم احلاكم الرتيك ّ عليهم،
وكذلك يف العام الّذي يليه ،1721 ،استعان به شيخ صفد إلخضاع بعض القبائل البدويّة
يف المنطقة .أ ّما األمر الّذي أرىس مكانته وذاع صيته وشكّل بداية تكوين إمارته ،كان يف
ّ
المحل يف طربية ض ّد احلاكم الرتيكّ ،وقد حسم ظاهر
عام  ،1725حني استعان به الزعيم
الرصاع لصاحله وسيّطر عىل طربية بعد أن طرد حاكمها ،وكانت طربية عاصمته األ ّوىل ،ث ّم
جه للسيطرة عىل مناطق أخرى يف اجلليل.6
تو ّ
امت ّد نفوذ ظاهر العمر من منطقة صفد ،التابعة لوالية صيداّ ،
حت منطقة عكّا ،واحلديث
مقسمة لتنظيمات إدار يّة وألوية ،فكانت المنطقة
عن الفرتة الّيت أصبحت فيها فلسطنيّ ،
مقسمة بني سنجقي اللّجون وصفد ملحقة كلها بوالية صيدا.
الشماليّة من فلسطني ّ
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تقع القلعة عىل تلّة يف اجلهة اجلنوبيّة من شفاعمرو ،ويعتقد بأنّها ب ُنيت عىل أنقاض
بناء ذا طراز عريب ّ قديم كان مقرًّا حلاكم البلدة .القلعة بناء ضخم ومتني يعود بناؤه إىل
عام 1768م عىل يد عثمان ،ابن ظاهر العمر الّذي كان عال ًما وشاعرًا بلي ًغا وأديبًا محبوبًا،
فنىج من قبضة السلطان حسن الباشا .من اآلثار المنقولة حجر حُفر عليه أبيات من
قصيدة تؤرّخ البناء .تع ّد القلعة أضخم اآلثار الزيدانيّة المتبقية يف فلسطني ،إذ تتك ّون
ً
اسطبل يتّسع ألربع مئة حصان ،والطابق
فيل الّذي أع ّد ليكون
من طابقني :الطابق ّ
الس ّ
العلوي رسايا ومسكنًا .كما تحتوي القلعة عىل ساحة واسعة يف إحدى زواياها مقصلة
ّ
ما زالت موجودة إىل اليوم ،وقنطرة وإيوان عريض .هدمت أجزاء من القلعة يف عام 1910
واستعلمت لبناء المدرسة اجلديدة.7
ويمكن أن ترى من عىل سطحها المستوي منظر ّأخاذ يكشف سهل عكّا واجلبال والساحل
إىل رأس الناقورة .لذلك أراد نابليون احتالل عكّا وقال“ :هي المكان الذي ال ب ّد من احتالله
للهيمنة عىل وسط فلسطني” ،لذا كانت شفاعمرو نقطة جغرافيّة تاريخيّة مه ّمة إلحكام
احلي يف
سيطرته عىل مدن مثل عكا وحيفا والنارصة .كان لظاهر العمر تأثري بالغ عىل ّ
جع الفالحني عىل فالحة األرايض .يُذكر عن
شفاعمرو ،فقد أرىس األمان يف البلد وش ّ
ل األديان.
حا مع ك ّ
الظاهر أنّه كان متسام ً
الشعر المنحوت عىل حجارة القلعة:

قف عىل دار ِ الحسىن

تجلّت بالزيادة

دار البدر بِها اللي ـ ـ

ث استوى والعود عادة

اإلحسان
شا َدها عثما ُن ذو
ِ
ً
سهل
فانظر تاريخ

َمن أعطي الزيادة
هذه دار السعادة

6
7

مع ّمر ،1979 ،ص ب-ج.
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المقابر البزينطية
عالقة شفاعمرو بالجزار 1804-1775
وخصوصا يف مجال القطن الّذي
احتكر اجلزار التجارة يف اجلليل ،أي أنّه كان التاجر الوحيد،
ً
جار الفرنسيّني من عكّا ،األمر الذي أثرّ
كان مطلوبًا يف السوق األورويبّ .كما أنّه طرد الت ّ
جار ،إذ بعد طردهم
سلبًا عىل الشفاعمر يّني ،الذين كانوا يبيعون محصول القمح لهؤالء الت ّ
هاجر الكثري من سكّان شفاعمرو إىل لبنان .نتيجة لهذه السياسات ،غضب المزارعون
ّ
وتجل هذا الغضب بحدثني :ففي عام 1789م أمر اجلزّار أحد ضباطه
الشفاعمر يّون،
(سليم) بقمع التمرّدات يف جبل الدروز يف لبنان ،لك ّن سليم تحالف معهم ومع حكّام
شفاعمرو ض ّد اجلزّار .واحلدث الثاين هو مساندتهم لنابليون بونابرت الذي قال :شفاعمرو
مفتاح فلسطني .إذ وصلت حملة نابليون السور يّة إىل ضوايح عكّا يف  ،18.3.1799وكانت
تحت حكم اجلزّار منذ  ،1776فكان جرىح اجليش الفرنيس ّ يصلون إىل دير الكرمل يف
شفاعمرو لتل ّقي العالج ،وانضم جزء من الشفاعمريني جليش نابليون كمتط ّوعني ،اغرتا ًرا
بوعوده ّ
ل الطوائف اليت لم تكن راضية عن حكّام البالد
اخللبة ومحاولته يف اجتذاب ك ّ
يف حينه .انض ّم كذلك عبّاس ابن ظاهر العمر الزيداين جليش نابليون ،وذلك لنقمته عىل
خصمه اجلزّارالذي قىض عىل والده.8
أرسل نابليون ق ّواده مثل كليرب وجونو إىل مرج ابن عامر ،ولك ّن اجلحافل العثمانيّة كانت
لهم بالمرصاد وأحلقت أرضا ًرأ فادحة بالفرنسيّني ،ونتيجة لذلك احتلّوا عبلني وشفاعمرو
النارصة والعفولة ،بعد هزيمة نابليون ونتيجة لبطش اجلزّار واضطهاده للمسيحيّني،
هاجرت الكثري من العائالت المسيحية من شفاعمرو.

المقابر البيزنطية
المدافن هي عبارة عن خمسة مغر منحوتة
بالصخر واستعملت قبو ًرا أيام البزينطيني
نقشت عليها صور طيور وأسود وعنب
ونباتات
تصنف المقابر يف شمايل ّ فلسطني ضمن
ثالثة أنواع:
أقدمها المغاور ،القبور المنحوتة بالصخر
والمغطاة بحجر ،والمقاصري كلها مبنية
بمدخل واحد مع تفرّعات خلاليا جانبيّة،
صخري
يوضع فيها الناووس تابوت
ّ
مزخرف ومجهّز جلثتني.
النوع السائد يف شفاعمرو هو المقاصري
الصخر يّة باخلاليا اجلانبيّة الّيت تعود
للفرتة البزينطيّة ،واخللي ّة هي حفرة فوقها
قنطرة طولها وعمقها مرتان ،وعرضها مرت
محفورة يف نهاية المقصورة عىل اجلانبني.
يوضع يف المقصورة تابوت او الناووس
وتكون اجلثة بوضعيّة معيّنة عىل اجلنب
واألقدام يف مركز المقصورة.9
تصميم القرب
درجتان عند المدخل ،قوس مقنطر وثالث
خاليا جانبيّة ،األعمدة مزخرفة بنقوش
الكرمة والعنب ،مخبّأ بينها طري بني الزوايا،
ث ّم دائرتان عند انحناء القوس فيها صلبان
التينيّة.

8
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داخل المدفن هناك أسدان عىل اجلدار
الشمايل ّ واليمني باإلضافة للطري ،وهذا
النحت يشبه األشكال الموجودة عىل
النقود البزينطيّة من القرن اخلامس
والسادس الميالدي .وال تشبه األشكال
10
الموجودة عىل جرس باب الكنيس
مغارة بنات يعقوب
تقع جنوب غرب شفاعمرو ،حيث
ّسا (وهو المزار
أمىس اليوم مقا ًما مقد ً
االستياطاين الذي يحاول المستوطنون
ترميمه يف المدينة) ،أل ّن المغارة تض ّم
رضيح الرايب يهودا بن ببا وخمسة من
تالميذه الذين قتلوا قرب هوشة خالل
تمرّد باركوخبا عىل اإلمرباطور هدريان.
مقامات األولياء
وجدت يف شفاعمرو أرضحة أللولياء
ّ
جا ومزارا لطلب
كانت لفرتة معيّنة مح ًّ
الربكة ،لكن ّها اندثرت وقامت عليها بيوت،
مثل رضيح الشيخ مح ّمد العزني ،وعليه
بيت شكري مبارييك .أما جنوب شفاعمرو،
فيوجد مقام الشيخ مح ّمد أبو عربية هو
رجل ناسك سكن شفاعمرو يف القرن
ل الطاعون يف
السابع عرش وحني ح ّ
شفاعمرو.11
9
10
11

عبود165 ،2013 ،
الدرّ295 ،2008 ،
عبود165 ،2013 ،
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الربج

7

البرج
بنيت األبراج يف الفرتة البزينطية يك يراقب منها البزينطيون حلماية طريق احلج وللدفتع عن
عكا هدمت األبراج بعد انتصار صالح الدين يف معركة حطني.
الفرتة المملوكية صالح الدين – الخروبية
بعد معركة حطني \13تموز -يوليو عام  1178م ،تقدّم السلطان نحو عكا مرو ًرا بشفاعمرو
ّ
وتخل عن صور
جه نحو القدس،
حا وتو ّ
ولكنه لم يكمل خطته وترك الساحل مفتو ً
فدخل منها الغزاة حلصار عكّا يف  27آب-أغسطس ،وعندها بدأت احلملة الصليبية الثالثة
بقيادة ريتشارد قلب األسد وفيليب هرني الفرنيسّ.
وخالل حصار دام سنتني أقام السلطان يف شفاعمرو وأخذت حينها شفاعمرو مكان ًة
مه ّمة وعىل جبل اخلروبيّة يف شفاعمرو أقام السلطان صالح الدين ،الموقع بالتحديد
صخري يقوم
تالل جبل اخلروبة المنيعة المرشفة عىل عكا ،وقواعد تلك التالل هي قاطع
ّ
بني نهر المقطع ،ونهر النعامني ،وتبعد كيلومرتين ونصف الكيلومرت عن شفاعمرو جنوب
غرب ،وامت ّد المعسكر إىل سهل وتل كيسان وهو تل أثري أقامه الهكسوس يف القرنني
الثامن والسابع عرش قبل الميالد وهو أكشاف القديمة اليت أسمها الفراعنة أكسافو وهي
عالمي.
واقعة عىل طريق دويل
ّ
جرة إىل تل كيسان اليوم هي الدامون اليت تقع شمال رشق التل وشفاعمرو
أقرب قرية مه ّ
تقع إىل جنوبه بحوايل  7كيلومرت .وتل الكردانة يف اجلهة الغربية اجلنوبيّة للتل .من عىل
التل ترى طمرة ،والرويس ،وعكا.
وكذلك أقام السلطان عىل تل العياضة جانب الربوة ويبعد عن شفاعمرو 14كم .بالقرب
من التل حدثت معركة انترص فيها صالح الدين ،حيث انزتع النرص من بني فيك الهزيمة.
المقابر البزينطية
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وأقامت القوات الصليبية عىل تل الفخار يبعد ربع كم عن السور.
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البريطاني
االنتداب
ّ
ثورة 1936
مفلح عيل حمادة
قسامي وُلد يف بلدة شفاعمرو شمايل فلسطني قضاء حيفا ،وتل ّقى تعليمه
مناضل
ّ
واإلعدادي يف مدرسة الربج اإلسالميّة يف حيفا.
االبتدايئ ّ يف بلده،
ّ
الكشفي يف
جادة
شارك سنة 1935م يف ثورة القسام ،ويف سنة 1936م ترأّس تنظيم الن ّ
ّ
شفاعمرو .كما كان أحد عنارص “فيصل شفاعمرو” بقيادة مفلح عيل حمادة ،وقد ش ّن هذا
الفيصل غارات عسكر يّة عىل مستعمرات “كفار يوحنان” إىل اجلنوب الغريب ّ من شفاعمرو،
و”كفار عطا” و “كفار حاييم” والشيخ بريك يف مرج ابن عامر وغريها .شارك مفلح حمادة
يف معركة ترشيحا الكربى ،وأُلقي القبض عليه مع آخرين ،وحُكم عليه باإلعدام ،لك ّن
سلطات االنتداب الربيطاين ّ أطلقت رساحه مع عدد كبري من المحكومني عقب االنتصارات
عىل الناز يّة يف أوروبا.
حارب وشارك يف جيش اإلنقاذ العريب ّ (سنة 1948-1947م) كضابط ضمن لواء كان
يقوده أديب الشيشكيل من سوريا والذي أصبح فيما بعد رئيس جمهور يّة سوريا.
نزح صبيح ياسني عقب نكبة 1948م إىل لبنان ،ث ّم إىل دمشق ،ويف منتصف اخلمسينات
ك ّون وقاد مجموعة صغرية حملت اسم “خالد بن الوليد” من المتسللني يف األرد ّن وقطاع
غزة .كما ودرّب مجموعة من الفدائيّني الذين قاموا بعمليات داخل فلسطني المحتلّة.
وكانت ( المنظمة) مرتبطة باالستخبارات العسكر يّة المرص يّة قبل أن يلجأ إىل سوريا،
وكونه نارصيا متشددا فقد اتّهم بالمشاركة يف المحاولة االنقالبيّة اليت وقعت يف دمشق
يف 1963/7/18م .لذا نُفي إىل القاهرة بعد أن أمىض فرتة يف السجن .ويف الفرتة بني
ّ
ّ
“منظمة طالئع الفداء” وتمكّن من تجنيد عدد محدود من الطلب
أسس
(1963-1959م) ّ
ّ
والموظفني يف مرص.
وبعد عدوان حزيران 1967م ذهب إىل األردن ،واقام لمجموعته “ منظمة طالئع الفداء”
قاعدة يف أحراش جرش ،ويف سنة 1968م انضمت منظمة طالئع الفداء مع قوات
العاصفة التابعة حلركة فتح ،لكنه اغتيل بعد ذلك بأشهر يف ظروف غامضة باألردن ،يف
أوضاع دلت عىل وجود خالف أو تنافس مع أحد قادة فتح .وقد استمدت هذه المعلومات
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من مصادر عدة بينها “يحىي حبش” ،الذي كان عضو قيادة إقليم األردن يف حركة فتح،
ومن فؤاد ياسني ،الذي كان عضوا قياديا يف “منظمة طالئع الفداء” يف منتصف الستينات
(وهو ال يمت بصلة قرابة إىل صبيح ياسني) .ومن احمد رصصور الذي كان ضابطا يف
جبهة تحرير فلسطني آنذاك .وكان يوم اغتياله يف 1968/10/19م ،ونقل جثمانه إىل
القاهرة ،حيث شيع باحتفال مهيب ،ودفن يف مقابر الشهداء.
كان صبيح ياسني يرى وجوب رسية العمل الفدايئ وتوزع قياداته وفصائله تنظيما،
وارتباطه فكرا وتخطيطا ضمن قيادة عليا ،وان يكون لكل مجموعة فدائية منطقة عمل ال
جل آراءه
تتجاوزها إىل غريها ،وذلك احتياطا من رضبات االستعمار والصهيونية ،وقد س ّ
هذه يف كتابني هما “الثورة العربية الكربى يف فلسطني” و”حرب العصابات يف فلسطني”.

االحتالل الصهيوني 1948
معركة الفوار
معارك عام  1948عشية النكبة
جرت المعارك األوىل ض ّد اليهود بعد قرار التقسيم يف ترشين الثاين عام  ،1947يف شهر
آذار  ،1948إذ جاءت حامية عربيّة انش ّقت عن القيادة يف مدينة حيفا لتستقرّ بشفاعمرو
والمركزي ،فهي ب ّوابة اجلليل الغريبّ .كانت احلامية بقيادة عبد ّ
احلق
ّ
لموقعها االسرتاتييج ّ
ً
عزاوي ،وقوامها من  50-25رجل مدرّ بًا تدريبًا عسكر يًّا ممتاز ًا ،من بينهم يوغسالفيّان.
استقرّت هذه احلاميّة يف منطقة الف ّوار ،الواقعة شمايل ّ شفاعمرو والّيت ض ّمت بيتًا واحدًا
يف حينه .كانت احلامية مستقلّة واعتمدت عىل االكتفاء الذايت ّ يف المأكل والمرشب ،إذ
هاجمت عصابة صهيونيّة متمركزة يف موقع صهيوين ّ يدعى “ السلمون” ،عىل بعد خمس
كم غرب شفاعمرو ،وأوقعت بهم خسائر فادحة .نتيجة لذلك ،تسلّلت ق ّوة كوماندوز
للمو ّقع ،لكن يقظة أحد حراس احلاميّة حالت دون وصولهم ،فقد أيقظ بايق وتصدّوا لهم
وأوقعوا بصفوف الكوماندوز الكثري من اخلسائر .غادرت احلامية يف ما بعد ،لتستقرّ يف
كفركن ّا القريبة ،وهناك انض ّم لها فصيل مناضلني من النارصة تحت قيادة دياب الفاهوم
وابن ع ّمه عبد اللطيف ،كما وانض ّم لهم شكيب عبد الوهّاب ،أحد القادة العسكر يّنب
للثورة الدرز يّة يف عهد االنتداب الفرنيس ّ بسوريا .تمكّنت احلامية اجلديدة من ص ّد هجوم
جرتان يف جنوب شفاعمرو ،لك ّن احلامية تفكّكت
عن هوشة والكساير ،وهي قريتان مه ّ
الطائفي الذي كان سائدًا يف شفاعمرو والمنطقة .سقطت
وانسحبت بسبب االختالف
ّ
21

قريتا هوشة والكساير وتقدّم اليهود بعد ذلك صوب شفاعمرو ،فاستنجد سكان
شفاعمرو بالمناضلني من صفور يّة النارصة وكفركن ّا والقرى المجاورة األخرى ،فاستجابت
احلاميّة مج ّد ًدا وراحت تقاتل وتص ّد الصهاينة .خالل المعركة ،اسرت ّد العرب هضبيت
اخلشب والبستان ،فتف ّوقوا عىل الصهاينة وقتلوا جميع قادة الوحدات الصهيونيّة
المحاربة ،فانسحبت القوات الصهيونية من المكان ،ولكن الق ّوات العربيّة انسحبت هي
األخرى من المكان ،فعادت العصابات الصهيونيّة ضمن عمليّة دكل إىل شفاعمرو واحتلّتها
13
يف .15.7.1948

ل سقوط
الق ّوة الصهيونيّة راجمة قذائف عيار  ٥٢ملم ،واليت أحدثت أرضا ًرا جسيمة ،يف ظ ّ
عدد من الشهداء جرّاء القصف .استطاعت الق ّوة الصهيونيّة أن تتقدّم ّ
حت مركز الرشطة
واحتلّته دون وقوع إصابات بني جنودها .فصيل صهيوين ّ آخر تقدّم إىل اجلهة الرشقيّة
للقرية مستعينًا بالمدرّعات ،وبذلك منعت س ّد الطريق عىل مناضيل القرية باتّجاه
النارصة .باإلضافة إىل فصيل صهيوين ّ آخر تقدّم باتّجاه حارة المسلمني ،واحتلها بدون
مقاومة تذكر ،بسبب هروب عدد كبري من سكّان احلي إىل خارج البلدة بسبب القصف
المدفعي الشديد.
ّ

قرّرت قيادة حملة “ديكل” أن تهاجم بلدة شفاعمرو من الناحية الشماليّة-الغربيّة ،وأن
تقوم بذلك الكتيبة  ٢١من مشاة لواء “كرميل” ،والكتيبة  ٧١من مشاة لواء “شيڤاع”،
والكتيبة المدرّعة  ٧٩من نفس اللواء .تشري الرواية الصهيونيّة إىل تعاون مع بعض
قيادات الطائفة الدرز يّة يف البلدة ،إذ عقد اتفاق مع هذه القيادات عىل أن يطلق
المقاتلون من الطائفة الدرز يّة النار يف الهواء عند تقدّم الق ّوات الصهيونيّة إىل شفاعمرو،
ومن ثم رفع األعالم البيضاء عىل جميع البيوت ،ريثما يصل اجلنود المحتلّون إىل البلدة،
وذلك من أجل إرباك بايق سكّان البلدة ،وخلق حالة من االستسالم.

طلعت شمس الرابع عرش من ت ّموز وشفاعمرو محتلّة بالكامل .كان رئيس بلديتها جبور
يوسف جبور ،متواجدا يف بيته بعد أن أيقن أن البلدة قد احتلّت ال محالة ،ورسعان ما
جاء القائد الصهيوين دوڤ يرميا إىل بيته ومعه مجموعة من جنوده تبحث عن األسلحة.
طلب من رئيس البلدية أن يرافقه إىل قلعة شفاعمرو ،وهناك التقى بقائد القوة المهاجمة
بنيامني دنكلمان ،وت ّم توقيع اتّفاقية استسالم البلدة ،وبذلك سقطت شفاعمرو رسميًّا
الساعة الثانية ظهرًا من نفس اليوم ،تقدّمت الق ّوة المدرّعة من كتيبة ٧٩
بالكامل .ويف ّ
ّ
من لواء “شيڤاع” ،واحتلت قرية عبلني بدون أية مقاومة تذكر.

جهت المدفعيّة الصهيونيّة عيار 65
يف ليلة  14-13تموز عام  ،1948وبعد منتصف الليل ،و ّ
ملم مدافعها إىل الناحية الشماليّة للبلدة ،وبدأت قص ًفا مدفعيًّا عشوائيًّا من أجل إحداث
أكرب األرضار الممكنة يف األرواح والممتلكات وإفزاع المواطنني وإجبارهم عىل الفرار إىل
خارج البلدة ال يلوون عىل يشء .يف نفس الوقت تقدّم المشاة من الكتيبة  21والكتيبة 79
من معسكر “مشمار هيام” بمرافقة بعض المدرّعات وجرّافة كبرية من أجل إزالة احلواجز
العربيّة ،باتّجاه البلدة ،بينما تقدّمت ق ّوة مدرّعة أخرى باتّجاه مفرق شفاعمرو-الربوة،
لمنع أي ّ
تدخل عريب ّ من الشمال .كان الهدف األ ّول للق ّوة الصهيونيّة هو احتالل مركز
الرشطة يف البلدة ،ومن ث ّم السيطرة عىل بايق مراكزها وأحيائها.

يف اليوم التايل ،الموافق  15تموز /يوليو ،حدثت مناوشات بني الطرفني ،لك ّن العرب
أصبحوا يف وضع صعب ،بعد األخبار عن احتالل شفاعمرو وتقدّم حملة “ديكل” غربا
نحو النارصة ،ولذلك ورغم محاوالت تمويه الصهاينة بمحاوالت تنفيذ هجوم آخر عىل
مستعمرة “سجرة” ،إال أ ّن ذلك لم يت ّمّ ،
ّ
المتأخرة .يف الساعة احلادية
حت ساعات المساء
عرشة ّ
جه الصهاينة مدافعهم نحو القرى العربيّة يف المنطقة،
وحت منتصف الليل ،و ّ
وقصفوها قص ًفا شديدًا ،يشمل عني ماهل وطرعان وخربة مسكنة ،وكذلك قام الطريان
مدفعي
الصهيوين ّ بطلعات ج ّوية وقصف لنفس القرى العربية .ر ّد جيش اإلنقاذ بقصف
ّ
عىل مستعمرة “سجرة” من مدافعه يف نمرين.14

كانت يف شفاعمرو حامية صغرية جدًّا مك ّونة من بعض جنود جيش اإلنقاذ ،إذ أ ّن
غالبيّتهم تركوا البلدة للمشاركة يف معارك بلدة الشجرة .انسحبت حامية جيش اإلنقاذ
المدفعي ،فلم يكن جلنود احلامية القدرة الكافية لمقاومة
من البلدة ،مع اشتداد القصف
ّ
الق ّوة الكبرية المتقدّمة الحتالل البلدة .ومع اقرتاب الق ّوة إىل شفاعمرو ،فتح المناضلون
نريان بنادقهم باتّجاهها ،وكانت النريان كثيفة ،لكّنها غري دقيقة ولَم تستطع وقف وال
ص ّد تقدّم المدرّعات الصهيونيّة اليت سبقت الق ّوة الصهيونيّة وخلفها المشاة .استعملت
المدرّعات نريان مدافعها الرشاشة وأطلقت نريانها صوب بيوت المواطنني ،كما واستعملت
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دوار شهداء المجزرة
بديعة شعبان
بعد اكرثمن اسبوع عىل جريمة شفاعمرو االرهابية تشارف ندوب بديعة شعبان عىل
الشفاء ولكن يبدو انها ستحتاج شهورا ً وربما سنوات لمداواة جراحها النفسية واإلفالت
من الصدمة المهولة بعد ان رأت زميالتها يذبحن كاخلراف داخل احلافلة .وبديعة هي
طالبة كلية الهندسة يف “ التخنيون” واليت كانت انقضت عىل المجرم نتان زادة وعىل
بندقيته الرشاشة الملتهبة كاجلمر بيدين عاريتني ولها الفضل يف وقف حمام الدم.

دوار شهداء المجزرة
يوم اخلميس  4آب  2005الساعة  ،17:45دخل اجلندي المستوطن اإلرهايب الصهيوين،
ناتان زادة ،إىل مدينة شفاعمرو يف باص إيجد خطّ  165طلع عىل الباص من كريات آتا
(كُفرتا) َدخل عىل شفاعمرو ،لما وصل الباص عند ما يُسمى بحارة الدروز ،فتّح النار
ببندقية الـ M 16يف البداية عىل شوفري الباص ميشيل بحوث استشهد كان عُمره وقتها
 56سنة وهو ابن مدينة شفاعمرو ،واستشهدت الشقيقتني هزار ودينة عادل تريك (21
و 23عاما) ،ونادر حايك ابن الـ 52سنة.
أصيب  19شخصا آخرين بإصابات متفاوتة توقفت احلافلة ،تدفق أهايل شفاعمرو بألوفهم
إىل المكان حارصوا احلافلة قبل بعد أن خانته الذخرية اليت أفرغها المجرم اإلرهايب الذي
عاش يف مستوطنة تبواح بعد تمرده عىل اخلدمة العسكرية بسبب خطوة فك االرتباط مع
غزة.
ُقلنا إنه مجزرة إطالق النار صارت عىل الـ ،17:45فقط عىل الساعة  23:00يعين بعد 5
ساعات وربع قدرت الرشطة تُخرج من الباص بجثة اإلرهايب نتان زادة ،لمدة  3ساعات
ونصف تقريبا الرشطة ( 30رشطيا) ،داخل الباص بيحاول يحافظوا عىل جثة المستوطن.
وبكل هذا الوقت قوات الرشطة ما كانت قادرة تدخل عىل البلد.
24

بديعة اليت غادرت المستشفى اىل مزنلها حدثت عما جرى الفتة انه بعد انتهاء دورة
احلاسوب يف اجلامعة وكالعادة استقلت يف ذاك اخلميس االسود حافلة رقم  165ولم تكن
تتخيل يف افظع كوابيسها ان ترى الموت يدهمها مرسعا عىل قدميه وعىل مسافة عرشات
االمتار من بيتها .وعن ذلك قالت“ :صعدت يومها اىل احلافلة اليت استقلها مرتني كل
اسبوع .جلست وحدي يف مقعد يف وسط احلافلة ويف مفرق مسعدة عىل مشارف حيفا،
صعد المجرم واستقر يف احد المقاعد اخللفية وكان منظره اخلاريج مريبا ً ومثريا ً اللشمزئاز
ما اثار مخاويف”.
وظلت احلافلة تسري يف مسارها المألوف بني مدينيت حيفا وشفاعمرو اىل ان بلغت االخرية
وكان فيها نحو  20مسافرا كما ترجح بديعة اليت اوضحت ان سائق احلافلة استدعاه
بصوت عال لكنه لم يستجب واضافت“ :يف المحطة الثالثة داخل شفاعمرو توقفت
احلافلة كالعادة وعندها انتقل المجرم نحو االمام وهم باخلروج من الباب اخللفي ،وفجأة
استدار وافرغ عدة رصاصات يف رأس السائق وقتل الشقيقتني هزار ودينا اجلالستني قبالة
السائق ،اضافة اىل نادر حايك ورشع باطالق النار بشكل عشوايئ”.
وافادت بديعة انها يف تلك اللحظة سارعت اىل االختباء تحت مقعدها بصورة ال ارادية
فيما كانت العيارات النارية تتواىل من حولهم وأجج تطاير النوافذ الزجاجية حالة الرعب
واضافت “وفجأة خيم هدوء لبضع ثوان ولما رفعت رأيس وجدت القاتل قبايل يصوب
بندقيته من نوع “ام  ”16نحو عنقي لكن عطال حال دون خروج الرصاص فاستوعبت انين
اقف امام حلظة مواتية فنهضت مندفعة بقوة نحوه وامسكت ماسورة البندقية بيدي رغم
سخونتها فيما اجتهد اللفالت مين وهو يرتاجع للخلف ويجرين معه لكنين كنت مصممة
عىل التمسك بها”
ويف هذه االثناء نهض الشاب هايل جنحاوي الذي كان يجلس خلف بديعة ووجه لكمة
قوية لوجه المجرم واخذ يتصارع معه داعيا بديعة للهرب حىت طرحه ارضا واخذ بندقيته
واخذ من تبقى من المسافرين بإخضاعه .يف تلك اللحظة كانت بديعة أنهت مهمتها وفرت
من الباب اخللفي بعدما وجدت الباب االمامي مغلقا ً راعها مشهد القتىل الذين غرقوا يف
بركة دماء ولم تنتبه اىل يديها المحروقتني إال عندما سارع والدها اىل المكان.
25

هبة الباصات
()1961
ّ
نستشف بساطة شعبنا،
من التسمية
طوشة هي ليست طوشة يف المعىن
احلريف ّ للكلمة ،فكلمة طوشة باللّهجة
الفلسطينيّة تعين عِراك .ولك ّن هنا ترتبط
مع أحداث أقرب النتفاضة أو هبّة شعبيّة
اشتبك فيها ع ّمال المياومة مع الرشطة
اإلرسائيليّة.
إرسائيلكنظام يصنع اإلرهاب ويغض النظر عنه
اجلندي فر من اجليش شهرين قبل العملية واحتفظ بسالحه معه.
الرشطة و(الشاباك) كانوا عىل علم أن اجلندي عضو فعال بحركة “كاخ” االرهابية.
(المؤسس مئري كاهانا).
اجلندي أقام يف مستوطنة “تبواح” بعد فراره من اخلدمة يف اجليش ،وبالرغم من
علم اجليش اال انهم لم يحاولوا القبض عليه.
الرشطة العسكرية طالبت بإتخاذ جميع اإلجراءات إلسرتجاع السالح اال انه لم
تتخذ أي إجراءات بهذا الشأن.
إرسائيل وقيادتها العسكرية والسياسية منها كانت عىل علم بخطورة هذا
الشخص ولكنه لم يُعتقل.
حكم
أرسى شفاعمرو األبطال ايل صاروا محررين اليوم ،باسل قدري ،جميل صفوري _أبو
أنيس ،وباسل خطيب ونعمان بحوث حوكموا وأُدانهم االحتالل بالقيام بأعمال عنيفة.15
15

26

عرب https://bit.ly/3jIMsJp :48

ومالئم لعدد الع ّمال الكبري ،م ّما أدّى لتذ ّمر
وسخط الع ّمال عىل الرشكة.
عىل أثر ذلك ،اتّخذ الع ّمال خطوات
احتجاجيّة يف تاريخ  ،8.11.1959فامتنعوا
عن ركوب الباصات وأغلقوا شارع البلد
جا عىل عدد
الرئييس ّ باحلجارة ،احتجا ً
الباصات القليل وعىل اإلخالل بمواعيدها
وعدم االلزتام بإنزالهم يف محطّ ات الركوب.
عىل إثر ذلك استنجدت الرشكة بالرشطة،
فأرسلت ق ّوة كبرية لقمع االحتجاج،
اشتدّت األحداث ووصلت إىل االشتباك
مع الرشطة ،والّيت استعملت الرصاص
احلي لتفريق هبّة الع ّمال ،وطاردت الع ّمال
ّ
الغاضبني بني كروم الزيتون.

فقد عاىن الداخل الفلسطيين ّ عقب
عسكري جائر ،فيه احتاج
النكبة من حكم
ّ
حا عسكر يًّا
اإلنسان الفلسطيين ّ ترصي ً
للتن ّقل يف وطنه .يف كان يف شفاعمرو
حافلة رقمها  ،11تربطها مع مدينة حيفا
والمدن المحيطة ،وكان يملك هذا اخلطّ
مساهمون شفاعمر يّون اضطرّتهم النكبة
لنقل باصاتهم إىل لبنان خو ًفا من نهبها
أو إحراقها .استعاد هؤالء المساهمون
باصاتهم بعد االحتالل ،بمساعدة المطران
حكيم والسيّد جبّور جبّور ،وقد أدركوا
بأ ّن حماية الباصات من االستيالء بعد
أن استولت رشكة “شاحر” عىل خطوط
الباصات الفلسطينية يف البالد ،تقيض بأن
يدخلوا بتسوية معهم .لم تكن المفاوضات
ل
مع رشكة “شاحر” سهلة وبالنهاية مُنح ك ّ
ً
كامل.
منهم سه ًما

تمكّنت هذه احلادثة من توحيد شفاعمرو،
كذلك بعد هذه الهبّة بدأ تنظيم الباصات
وخروج باصات من البلد .من اجلدير بالذكر
جه
بأ ّن ابن الشهيد محمد أبو رعد تو ّ
عدّة مرّات للبديّة اللعرتاف بوالده شهيدًا،
لك ّن البلديّة رفضت ألسباب بريوقراطيّة.
تركت هذه األحداث ،واستشهاد مح ّمد أبو
رعد ،أثرا بال ًغا عند أبناء الطائفة الدرز يّة
احلس
القومي الوطين ّ لديهم.16
وع ّمقت ّ
ّ

عىل الرغم من ازدياد عدد المسافرين
من ع ّمال المياومة من شفاعمرو والقرى
تسي رشكة “شاحر”،
المحيطة بها ،لم ّ
رشكة “إيجد” اليوم ،عدد باصات كافٍ

عرب  ،48خالد عنبتاوي “ :طوشة الباصات”
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https://bit.ly/3HC1DNT - https://bit.ly/3GD3GjE

عقب هذه الهبة استشهاد مح ّمد أبو
الدرزي ،وإصابة العديد من الع ّمال
رعد
ّ
ّ
اآلخرين ،الذي وصل عددهم العرشات،
باإلضافة إىل اعتقال العرشات ،ولد لمحمد
أبو رعد ولد وسمي عىل اسم والده محمد.
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9

بوظة شفاعمرو

معلومات أخرى
المحيط االستعماري والبلد اليوم

بوظة شفاعمرو:
نكهة شامية ّ
مكونة
المستكة والحليب

أسسته اجلدة ،ويديره اليوم أحفاد اجليل الثالث المكان .
تأسس المحل أواخر الثالثيناتّ ،
ّ
كانت البوظة هي مصدر رزق ألوالدها ،فقد أخذت معلوماتها حول صنيع البوظة وتطوير
المذاقات من األخوة السور يّني الذين زاروا البالد يف تلك الفرتة.
بدأت تنترش وتشتهر تحت االسم “بوظة زيتون” لكن زيتون هو اسم أحد أبناء األخوين
إلياس وسامي مشيعل ،ولذلك تقرّر تغيري االسم إىل “بوظة شفاعمرو” لّن موطن صناعة
الممية هو شفاعمرو .جاءت الفكرة من عمل العائلة يف تصنيع احللويات
هذه البوظة
ّ
توسعت وتط ّورت الفكرة والعمل إلنشاء مصنع بوظة.
مثل السحلب والبوظة اليدوية ثم ّ
الممي ،صناعة البوظة
المؤسس لهذا المنتج
تعلّم السيّد إلياس مشيعل أبو زيتون،
ّ
ّ
ل مرة .وانتقل إىل
يدويًّا من والدته وبدأ العمل فيه عام  1950مع تصنيع حوايل  5لرت يف ك ّ
قصة البوظة إىل
تصنيعه كهربائيًّا عندما وصلت الكهرباء اىل شفاعمرو عام  .1958تعود ّ
اجلدّة اليت كانت أ ّول من صنع البوظة اليدويّة يف العام  ،1939واألوالد من بعدها يف العام
ريا اليوم العمل مريح أكرث بوجود
 1948أخذوا المهنة وبارشوا البيع“ .التعب األ ّول كان كب ً
الماكينات فقد كان يستغرق ساعات طويلة يف صنع قالب من البوظة” يقول أبو زيتون.
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كانت أقرب مستعمرة إىل شفاعمرو
مستعمرة كريات أتا اليت أقيمت عام
1925م وكانت تسمى قديما “كفرتا” تقع
غريب ّ شفاعمرو ،باإلضافة إىل مستوطنة
ل
عمال الّيت تض ّم العديد من اآلثار مثل ت ّ
الكردانة ،وكانت قرية عربيّة تسمى “كفرتا”.
مستوطنة عادي “עדי” ،الواقعة جنوب
رشق شفاعمرو ،ومستوطنة جفعات
ألونيم الزراعية الواقعة غريب شفاعمرو،
باإلضافة إىل مستوطنة أفيك الواقعة عىل
الساحيل غريب شفاعمرو .مقربة
السهل
ّ
يهودية تقع عىل طرف شفاعمرو الشمايل
الغريب ،يح ّد المدينة شارع  70الممت ّد من
اللّجون ّ
حت الكابري ،ويحدّها من اجلهة
اجلنوبيّة شارع  79الذي يربط الساحل
مستوطنة كريات بيالك ّ
حت المشهد.
سياسة التنظيم والبناء
يح أم السحايل ويح عثمان مهددة بخطر
الهدم والتهجري يف شفاعمرو إضافة لبناء
مزار استيطاين ّ يف المدينة دون رقيب
ودون رخصة تنظيم وبناء.
يعاين أهايل يح ّ أم السحايل الواقع جنويب
احلي
شفاعمرو من مخطّ ط يرمي لتهجري ّ
احلي معركة
وهدم بيوته ،ويخوض أهايل ّ
المسكن واالعرتاف باحلي منذ عام .1992
احلي مهددة بالمصادرة لصاحل
أرايض ّ
المستوطنة القريبة المجلس اإلقليمي

احلي بأ ّن سكان
مرج بن عامر .يقول سكّان ّ
المستوطنات اليهوديّة المقامة حديثًا
يحصلون عىل تراخيص البناء مىت شاؤوا،
بينما السكان الشفاعمريني األصليّني
احلي من قبل قيام الدولة
المقيمني يف ّ
يعيشون كأنّهم الجئني .يضيفون بأنّهم
صامدون ولن يربحوا المكان.17
مزار استيطاين يف يح عثمان
يشكو عدد من أهايل شفاعمرو من
الممارسات العنرص يّة والتميزي من
السلطات تجاههم ،ففي حني تصدر
الرتاخيص لرتميم مزار استيطاين ّ يف يح
عثمان الواقع بزعم أنّه قرب حلاخام يُدعى
يهودا بن بابا ،يصدر أمر هدم مزنل يف
مدخل احلي بمنطقة اخلروبية .يسبّب
المستوطنون الوافدون إىل المكان اإلزعاج
ألهايل احلي ،إذ يطلقون الموسيقى
الصاخبة ورصاخهم يف ساعات الليل
المتأخرة لغاية ساعات الفجر .كذلك
يح
يقومون بإغالق الشارع يف مدخل ّ
عثمان بإيقاف سيارتهم يف منتصف
الطريق ،األمر الذي يعيق حركة السري
أمام أهايل احلي .ال يكتفون بهذا ،بل يلقون
النفايات يف الشارع وترتاكم عىل مداخل
بيوت سكّان احلي .وفقا لشهادات سكّان
احلي ،إن يح عثمان يعاين من وطأة أوامر
الهدم المتكرّرة والمتواصلة ،ويع ّد من
18
األحياء غري المعرتف بها يف شفاعمرو.

17
18

عرب https://bit.ly/3tdu9PH :48
عرب https://bit.ly/3tdu9PH :48
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معلومات أخرى

المياه
األمطار والمياه الجوف ّية:
الساحيل حيث تقع شفاعمرو يتخزّن داخل جوف األرض
مخزون المياه رشيق ّ السهل
ّ
رتا ،محصورة بني طبقات صلصال ال يرشح ،يعود إىل عرص بليوسني
عىل عمق  122-18م ً
قبل  11مليون سنة ويس ّمى الصلصال “الساقية” .باإلضافة إىل صخور كلسيّة ترشح
نتيجة الشقوق الزلزاليّة عىل حا ّفة السهل ،م ّما يرفع المياه إىل السطح مشكّلة عيون
ماء ،كالكردانة ونبع النعامني وعيون الكابري ورأس العني قرب وادي الملك .وهناك الكثري
من األودية يف شفاعمرو مثل :وادي الشعري ،وادي البالق ،وادي التينة ،وادي احلرامية ،واد
الصقيع ،وادي الصنع ،وادي الطرباين ،وادي قريع ،وادي هوشة ،وادي المغر ،عني سعيد،
عيون أم حميد ،عني اجللمة ،عني العافية ،رأس العني ،عني قنبيط ،أشلول الدروز ،برك
الرهو ،الف ّوار ،الزنازة ،الشبعانة.20

التضاريس

تقوم سلطة اآلثار عىل أعمال الرتميم ،وتدّعي بأنّها تقوم بتجديدات خلدمة السكّان
أثري ،وهذا يعفي بلدية شفاعمرو من مسؤوليّاتها والزتاماتها تجاه
وحفظ مكان تارييخ ّ ّ
الشفاعمريني.

لمحة جيولوجية:
نشأت جبال فلسطني وتاللها خالل الطور األخري من ظهور جبال األرض ،أي يف احلقبة
عرص بليوسني الذي بدأ قبل  11مليون سنة .انعزلت جبال فلسطني عن بعضها نتيجة
ً
شمال وجنوبًا ،يصاحبها ضغط غريب ّ ورشيقّ ،وتخلّلتها
للتحرّكات الزالليّة اليت امتدّت
وديان وسهول مرتفعة عن سطح البحر ،وغريها من أحواض وتضاريس نعرفها اليوم.
كجبل الكرمل ومرج ابن عامر\تالل النارصة وسهل طرعان وجبالها وسهل البطّ وف وسهل
سخنني وجبل الديدبة وسهل مجد الكروم وجبل البقيعة وغريها.19
يرد ذكر شفاعمرو يف المسح الّذي أجراه “كُ ْن ُدر” يف بعثته عام 1875م لتضاريس المنطقة
الممتدّة بني منطقيتْ النارصة والكرمل ،واصفا تالل شفاعمرو بأنّها تنحدر من سهل
ً
الساحيل جنوبًا ،أي أنّها تقع بني سهلني.
شمال إىل السهل
البطوف
ّ
وخاصة يف قسمها الغريبّ ،إذ تمت ّد ّ
حت أطراف السهل
تكرث تالل الزيتون يف محيط القرية،
ّ
ّ
الساحيل .أ ّما التالل الشماليّة فنجدها غري مزروعة ،والتالل اجلنوبيّة والرشقية أقلها
ّ
استوا ًء وأخ ّفها انحدا ًرا يكرث فيها البلوط قرب اخلالدية.
19

30

الدرّ78-12 ،2008 ،

اعتاد السكّان عىل حفر آبار المياه يف ساحات منازلهم لتخرين مياه األمطار الشتويّة،
باإلضافة إىل هذه اآلبار هناك الكثري من عيون الماء:21
عني العافيّة :اليت رشب منها عمرو بن العاص وشفي.
صفتعاوي
عني
ّ
عني شفاعمرو (العني)
عني الف ّوار
عيون األرايض المجاورة :عني أم قنبيط ،عني أم حميد ،عني الز يّات ،عني التينة.
عني الطيبة
النبعة مكان بري المكسور
البص
ّ
الكردانة
راس العني
ودي الملك
20
21

صبح.45 ،2015 ،
صبح .40 ،2005
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الوديان
يحدّها من الشمال وادي النعامني من اجلهة النابع من تل الكردانة الّذي يبعد ثماين
كيلومرتات عن شفاعمرو .من روافد النعامني؛ وادي احللزون قرب قرية شعب ،ووادي
عبلني ،ووديان شفاعمرو :وادي أبو عفن ،ووادي الصقيع ،أشلول الدروز ويحدّها من
اجلنوب ووادي المقطّ ع :طوله  37كم ،روافده وادي الملك يصب يف وادي هوشة وجدول
عني السعادة يف شفاعمرو.23

أغاني االستسقاء
يا كنيسة مار بطرس
يا كنيس اليهود

ّ
قصة عين العافية

يارب يا ربنا

القصة الشعبيّة لسبب تسمية
تنبع عني العافية من تالل إعبلني ،ويرتبط اسمها مع ّ
شفاعمرو بهذا االسم ،والّذي يعود للقائد المسلم عمرو بن العاص ،إذ يقال أنّه مرّ منها
ً
مريضا فرشب من نبعها المس ّمى بعني العافية وشفي من مرضه ،وهتف الناس:
وكان
شفي عمرو شفي عمرو ،فجاءت التسمية شفا عمرو.
استولت “إرسائيل” من خالل سلطة اآلثار عىل عني العافية واألرايض المحيطة بها ،ومن
حا ومزروعات
جملتها أراض لسيّدة عجوز تسكن بجانب العني ،إذ كانت تزرعها السيّدة قم ً
موسميّة ،وعندما استولت عليها سلطة اآلثار أصيبت السيّدة بنوبة قلبيّة وهي تعاين
صح ّ صعب.22
اليوم من وضع ّ

22
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خلينا بالمي نغطس

رواية شفهيّة سمعناها عىل لسان األهايل حني زرنا الموقع 24.3.2021

يا ريب بله بله

خلينا بالمي نعود
جيب

الشتا عىل بالدنا

وت نسقي الزرع كله

اليوم _ ومن سخرية القدر أن تعطش شفاعمرو ،رغم وجود اآلبار والمياه اجلوفية
واألودية المحيطة بها ،ففي عهد االنتداب بقيت ترشب شفاعمرو من عني ماء عند
مدخلها اجلنويبّ ،وبعد عام  1948وصلت المدينة بخطّ مكوروت التابع لمرشوع مكوروت
اإلرسائييل.
االستعماري
ّ
ّ

23

صبح80 ،2015 ،
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األراضي وأسماؤها

ّ
الخلت:

تعود تسميات األرايض يف شفاعمرو باألساس إىل الطبيعة والتضاريس ،وكذلك تشري
إىل العالقة بني اإلنسان األرض واللغة .كما أ ّن التسميات يف معظمها وُضعت من قِبل
المسلمني وبلهجتهم كونهم كانوا يعملون بالفالحة.24
قانون األرايض ( )1858وتأثريه عىل شفاعمرو
يقيض القانون بتوزيع األرايض عىل السكّان ألسباب اقتصادية ومن أجل إحكام السيطرة
جل
ل من سكن عىل أرض لمدّة  15عا ًما واستصلحها ،أن تس ّ
عىل األرايض ،إذ يمكّن ك ّ
الملكيّة له طابو .تُفرض عىل أصحاب األرض رضيبة مقابل زراعة األرض واستصالحها.
جار والمسؤولني العثمانيّني الرسميّني .نقل ملكيّة
يسمح القانون بتمليك ٍ
أراض لكبار الت ّ
خاصة ساهم يف تنمية وزراعة بساتني اخلوخ واجلرانك واللوز والت ّفاح
األرايض لملكية ّ
واإلجاص والر ّمان والتني والمشمش.
أسماء األرايض
تسميات منسوبة ألسماء العلم
البريمي ،جورة أبو خليل ،عيون أم حميد ،أبو راشد ،خلّة مشيعل،
أبو ثابت ،بري أبو حسني،
ّ
ّ
ّ
وخلّة زيدان ،خلّة شبل ،وخلة عازر ،خلة فارس ،أبو قرضاب ،عني إسعيد ،ظهر حسن ،ظهر
رشيف ،مرج ألونة.
تسميات نسبة إىل الطوائف وطبقة اجتماع ّية
جواكري الدروز ،خلّة اليهود ،طاحونة الراهب ،زتون اليهود ،طبق الدروز ،أشلول الدروز،
خاليل الن ّور ،الغوارنة ،البدويّات....
تسميات منسوبة لعوامل جغراف ّية
أبو مزحلق ،اجللمة :مكان مرتفع وسط سهل أو مرج ،جليدان :أي األرض الغليظة الصلبة
المستوية ،جوار احلىص ،جورة أبو خليل ،جدارة احلبىل ،احلنوة :،وهو موقع انحناء وادي
الملك.

24
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خلّة األتون :األتون حفرة كبرية أسطوانيّة تبىن فيها حجارة ويوقد تحتها إىل أن تتح ّول
إىل كلس (تشبارة بلهجة أهل المثلث) ،خلّة اجلامع ،خلّة الديك ،خلّة زيدان ،خلّة شبل،
خلّة العبهر ،خلّة الغراب ،خلّة الرهو المكان المنخفض أو المرتفع.
الظهور :ظهر رشتا ،ظهر الكنيس.
ل الزبدة
ل الفار ،ت ّ
الفِجاح :مرج الذهب ،مرج العني ،ت ّ
اجلب أي
جباتا :كلمة آرامية تعين الت ّ
ل المرتفع وهذا اسم قديم لشفاعمرو ،ممكن أن تعين ّ
التجويف والتقعّر ،أو غباتا بمعىن الغابة.
تسميات متأ ثّرة بالحيوانات والطيور والنباتات:
األرنبيّات ،أم الرخم ،أم السحايلّ ،خلّة الديك.
النباتات:
البصيلة ،وادي التينة ،تني هالل ،أم احلمامص ،رباع اخلروبة ،أم رمانة ،وادي الشعري،
ّ
ّ
الشومر ،خلة العبهر ،العدسيّة ،الكرمل الشمايلّ ،النجاصة ،وعرة الرسيس.
تسميات متأ ثّرة بمصادر المياه
وادي الشعري ،وادي البالق ،وادي التينة ،وادي احلرامية ،واد الصقيع ،وادي الصنع ،وادي
الطرباين ،وادي قريع ،وادي هوشة ،وادي المغر ،عني سعيد ،عيون أم حميد ،عني اجللمة،
عني العافية ،رأس العني ،عني قنبيط ،أشلول الدروز ،برك الرهو ،الف ّوار ،الزنازة ،الشبعانة.
تسميات متأثرة بالرتبة الخشنة.
الخرّامة :منطقة مليئة باحلجارة ذات الثقوب ،يف أرايض شفاعمرو هناك خرّامتان ،خرّامة
ّ
الشق ،اخلرامة آلة تشبه المخرز اليت
مسيح ،خرامة الدروز (النكد).واخلرّامة :من ُخرم أي
يثقب بها الورق .احلمرية :لون الرتبة أحمر .الناعمة تربة سهليّة ناعمة إرباشة من قرقباس.
كوم الرصار.
تسميات تشري إىل استخدام األرايض يف الزراعة
الحريق :إحراق مساحة من الوعرة للزراعة .احلواكري :حواكري الدروز .الشكارة :شكارة قمح
(حقل صغري)

المصدر السابق.
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تسميات مرتبطة بذاكرة المكان التاريخ ّية
القراقميش ،وهي  RMCآر إم يس ،وهي أرض اتّخذها جيش نابليون معسكرًا ،وح ّولها
الفالحون لقراقميش .صفتاعادي :تسمية كنعانية قديمة.
تسميات األرايض باللهجة الفلسطينية:
الخلّة :األرض المستوية ،األشلول :نبع أو شالل ،اجلورة :منطقة سهلية منخفضة،
جات :مروج الظهر :منطقة مستوية عىل تلّة أو جبل.
الف ّ
الجلمة :مكان مرتفع وسط سهل.25

األشجار البر ّّية
والنباتات البرّية الموجودة
ينترش بلّوط الطور يف التالل الغربية اجلنوبية وهو ما يعرف علميّا باسم (Quercus
الرومي ،فشجر البلّوط هو أحد أنواع السنديان .أ ّما التالل
 )ithaburensisأو السنديان
ّ
ّ
الشماليّة فكانت مغطّ اة بشجر العليق الكثيف ويكرث فيها الزعرور وأشباهه.
حالة بجمال الزهور يف شفاعمرو ،أحدهم الدكتور كالرك الذي قام
ت ّغىن الكثري من الر ّ
برحلة طويلة بني األعوام  ،1799-1803أي قبل وفاة اجلزّار بقليل ،إذ قال :األرض غري
مزروعة ،شأنها كأكرث ممتلكات اجلزّار ،لكن ّها خصبة جدًّا ،يغطّ يها بكثافة نبات بزهر أبيض،
أي “نبات اخللّة” ،وذكر كذلك وجود اخلصوان البنفسيج ّ (القصوان) وهو من األشواك اليت
تد ّل عىل خصوبة األرض.26

الحيوانات البرية يف المكان
اجللييل والبوم الصغري ،وكذلك حيوانات برّ يّة
والدوري والسنونو
النسور والصقر والبلبل
ّ
ّ
مثل الضباع والواويّات.

25
26
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الزراعة والنباتات ،المشهد البيئي،
سياسات تشجير وإبادة بيئيّ ة
الزراعي يف شفاعمرو مرتّبًا
كان العمل
ّ
السنة تب ًعا لفصولها،
وموز ّ ًعا عىل شهور ّ
وذلك عىل النحو اآليت:
كانون الثاين :حرث األرض وزرع األعالف
للبهائم والقمح والشعري.
شباط  :استمرار احلرث وزرع سائر احلقول،
بالقمح والشعري والذرة.
آذار  :تحضري قطعة من األرض للزراعة
البعليّة واحل ّمص ،كما واحلرث بني أشجار
الزيتون.نیسان :بدء تحضري األرض
لموسم الصيف ،وزراعة سائر قطع
األرايض ش ّمام وبطيخ وكوسا
ابتدا ًء من  28.4غاية  5.5ال يعمل ّ
الفلح
يف احلقل.
أيار :زراعة السمسم والبندورة والكوسا.
 13.5يوافق بدء موسم حصاد القمح
والشعري 27.5 .بدء العزق يف احلقول اليت
زرعت بندورة وشماما وبطيخا.
األنواع		

المساحة المزروعة

حمضيات وموز

63

مزارع		

5115

حبوب		

44،093

حزيران  :نقل الغلّة إىل البيدر عىل ظهر
اجلمال واحلمري ،يُشار إىل أ ّن البيدر كان
يشكّل مركز النشاط خالل هذا الشهر.
ت ّموز  :يبدأ الفالح حساباته يف تقسيم
المحصول إىل ما هو مع ّد اللستهالك
ال ّذايت ّ وإىل ما هو لتسديد الدين.
عند انتصاف ت ّموز ّ
حت نهاية آب :العمل
يف حقول البطيخ والش ّمام ،يشمل تفريد
األشتال وتنظيف األرض .مع العلم أ ّن يف
بداية آب يبدأ موسم البطيخ ،فيت ّم قطفه
وبيعه ألهايل شفاعمرو ،حيفا ،عكا ،طربيا،
والقدس.
أيلول :بدء موسم قطف الزيتون.
ترشين األول :قطف الزيتون  ،باإلضافة
إىل عرص الزيتون يف المعارص ّ
حت نهاية
الشهر.ترشين الثاين :اسرتاحة الفالح من
عنائه طوال العام  .التفرغ أللمور العائليّة
والزيارات والمناسبات االجتماعيّة .
كانون األ ّول :احلراثة وتحضري األرض
لزراعة القمح والشعري.27

27
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سياسات مصادرة األرايض :صادرت “إرسائيل”  31,219دون ًما.

الشوارع والطرق

سياسات التشجري واالقتالع

المدخل الغريب لشفاعمرو عىل طريق العني :يبدو المدخل اليوم حديثًا أل ّن الشوارع
مُعبّدة باألسفلت اليت اشت ّقت كروم الزيتون والر ّمان ساب ًقا ،المدخل الغريب ّيبعد 8
كيلومرتات عن البحر يف خطة هوايئ ،و 13كيلومرتا عرب الطرقات.

امتدّت سياسات االقتالع من غابات جبال نابلس ّ
حت اجلليل من حقبة إىل أخرى ،فقد
د ّمر الصليبيّون غابات البلّوط الممت ّد من الساحل إىل نابلس ،وتبعهم المماليك يف القرن
الثالث عرش ،فاقتلعوا البلّوط والزيتون م ًعا .ومن ث ّم نابليون الذي حرق غابات الساحل،
ومن بعده اإلنجلزي الذين حرقوا البالد بالكامل ،وال سيّما شجر التوت .بعد ذلك جاءت
الصهيونيّة ويف حوزتها سياسات استعمار يّة يف االقتالع والتدمري شبيهة بمن سبقها،
رب يّة ،فقد غرسوا أشجار أوروبيّة خللق مشهد
لكن ّها استهدفت شجر الزيتون والنباتات ال ّ
أوريب ّ الذي اعتاد عليه يهود أوروبا ،ولتخفي معالم المكان األصيلة.
ما بقي من الزراعة اليوم
اختفت الزّراعة تدريجيّا شأنها كشأن بايق القرى العربيّة يف الداخل الفلسطيين ّ ونتيجة
لمصادرة األرايض وسياسات التضييق.
حدود األرايض
تمت ّد أرايض شفاعمرو رش ًقا إىل جوار وادي اخلالدية (طريق صفور يّة والنارصة).
ويحدّها غر بًا كفر عطا -كفر آتا وبيالك وكردانة ،ومن الشمال أرايض إعبلّني وطمرة.
من اجلنوب يحدّها طبعون وقصقص وقرية أم العمد المهجرة وبيت حلم يف مرج ابن عامر.
وقرية احلارثيّة من اجلهة اجلنوبيّة الغربيّة.
قرى اندثرت

خربة الطرية :كانت طريقا دوليًّا يف عكّا قطعته اجلحافل الرومانيّة إىل داخل البالد باتّجاه
طربيا وغريها .تُعرف اليوم بمفرق برئ الطرية القريب من مدينة طمرة ،وعىل ما يبدو أ ّن
خربة الطرية كانت طري ًقا يبدأ من مدينة طمرة اليوم ويقطع قرية عبلني ثم يتسلّل إىل
مدخل شفاعمرو الشمايلّ.
ساحيل ،الذي ّ
شق المقطع األوسط بني يافا
ّ
غريب ّ شفاعمرو :يقع شارع  ،4شارع تارييخ ّ
وحيفا يف فرتة الثورة العربيّة الكربى لربط القدس مع بايق المدن الفلسطينيّة .يف عام
منافسا خلطوط القطارّ ،
 1927جاءت فكرة ّ
حت
جل يك ال يكون
شق الشارع ولك ّن التنفيذ أ ُ ّ
ً
ّ
عام  ،1936وصل الشارع من اللد حت اخلضرية وعام  1937اكتمل المقطع من حيفا إىل
اخلضرية وافتتح بنفس العام.
لم تكن شفاعمرو يو ًما مزا ًرا للحجيج ،ولم تكن هد ًفا للحجيج كذلك ،ألنها لم تقع
ضمن من ساح به المسيح يف فلسطني ،وكذلك لم تكن جز ًءا من ما استوطنته القبائل
اإلرسائيليّة القديمة ،أل ّن الطريق الواصل بني عكّا والنارصة وطربيا ،كان يمرّ يف كفرمندا
وصفور يّة ،أو بمرج بن عامر واللجون.
هرني موندورك الذي زار عكّا عام 1697م ،تجن ّب شفاعمرو ذهابًا وإيابًا ويُرجع ذلك إىل
جع
الفنت القائمة بني األعراب يف شفاعمرو والمنطقة ويرئج األمر لسياسة تركيّة تش ّ
الفنت والنعرات لمنع اتّحاد الناس وخلع الظلم الرتيك ّ عن البالد .وكذلك هناك سبب
إضايف ّ آخر هو مرور الطريق إليها بالنهر ،المقطع الذي استصعبت جيوش كثرية اجتيازه
حالة واحلجيج.
وكذلك الر ّ

تمت ّد أرايض شفاعمرو رش ًقا إىل جوار وادي اخلالدية (طريق صفور يّة والنارصة).
ويحدّها غر بًا كفر عطا -كفر آتا وبيالك وكردانة ،ومن الشمال أرايض إعبلّني وطمرة.
من اجلنوب يحدّها طبعون وقصقص وقرية أم العمد المهجرة وبيت حلم يف مرج ابن عامر.
وقرية احلارثيّة من اجلهة اجلنوبيّة الغربيّة.
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العائالت والحمائل
والطوائف
العائالت والحمائل:
أبو سعدة
ابوعبيد
أبو قرشني
أبو شاح
أبو الهيجاء
أبو الزلف
أبو العال
أبو العردات
أبو الفول
أبو جليل
أبو حجول
أبو حمود
أبو عبيد
أبو داهود
أبو حرب
أبو النيات
أبو سمرة
أبو عطية
أبو رحمة
أبو رعد
قدومي
األطرش
أيوب

احلاج
الياس
المر
اسطفان
اسليم
ارميل
اشقر
بابا
بهيج
بحوث
بلعاوي
برهوم
بركة
جبور
جربان
جمال
جعفري
جروس
داموين
الدرّ
الديك
أبو دالل
الدعقة

هواري
الوين
خازم
خوري
خالد
خورية
خطيب
خنيفس
حداد
حسني
حرصي
حمادي
حمدي
حسون
طحيمر
طربيه
ياسني
كركب
مبارييك
مشيعل
ناطور
نجار
نرصالله

نخلة
نكد
نعوم
نفاع
صديق
صبح
صلباق
صليبا
عوادية
عوكل
عزام
عليان
عنبتاوي
قادرية
قصقيص
قرطام
قسيس
شاهني
شاعر
شهاب
شوفانية
شعبان
شعيب

تلحمي
ياسني
خالدي
حسني
بشارات
يوسفني
نارص
قدري
سواعد
أبو داود
أبو العال
يعقوب
حجريات
الهواري
شفاعمري
شعبان
أبو عجاج
أبو داود
حمدان
قديري
حاج

من عائالت قرية كفر اتا :اخلرض ،الناطور ،أبو العرادات ،الشحربي واحلنفي.
جر إىل لبنان).
(يسكن قسم منهم شفاعمرو وقسم منهم ُه ّ
40
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الطوائف

توزّعت النسب بني سكّان البلدة ّ
حت نهاية القرن العرشين ،إذ شكّل المسلمون
نسبة  42%والمسيحيون  38%والدروز  .19%ذكرت المصادر نو ًعا من الهجرة
اإلسالميّة إىل شفاعمرو والّيت جاءت من صفور يّة.29

جمعت الدروز والمسلمني عالقة رصاع ونزاع عنيف بلغ أوجه عام  ،1936ونتيجة لذلك
اإلسالمي إىل أحيّاء درز يّة ،ومنذ ذلك احلني
احلي
ّ
نزحت عائالت درز يّة سكنت لسنوات يف ّ
حالة وجود طائفة يهوديّة قليلة،
بدأت األحياء تتّخذ صبغة طائفيّة .يذكر الكثري من الر ّ
ويقال أ ّن آخر عائلة يهوديّة تركت شفاعمرو كانت عام 1921م.
أ ّما العالقات اليت جمعت المسلمني والمسحيّني تع ّد عالقة جوار جيّدة ،إذ كان
المسيحيّون أصحاب العقارات وكان المسلمون القوى العاملة األجرية .انتمى المسيحيّون
للطبقات المرموقة المث ّقفة ،بينما كان الدروز والمسلمون من طبقة الفالحني وأصحاب
المهن يف الغالب.

ّ
السكان والتاريخ
االجتماعي والطوائف
ّ

الطائفة		

1922

1931

1944

الزيادة المئويّة

دروز		

402

496

690

72%

مسلمون		

623

1306 1006

نصارى		

1265

المجموع		

2823 2288

1321

1560

122%
24%

59% 3630

من ناحية عدد السكّان اليوم ،فيشكّل المسلمون النسبة األعىل من السكّان
 60%المسيح  25%و 15%دروز .وعليه يكون رئيس البلدية مسل ًما والنائب
مسييح واآلخر درزي.

والطائفي ،إذ يسكنها المسلمون والمسيحيّون والدروز
تمتاز شفاعمرو بالتعدّد الديين ّ
ّ
وقد سكنها اليهود ّ
حت نهاية العقد الثاين من القرن العرشين .يف البداية كانت شفاعمرو
28
مأهولة بالمسيحني والدروز ثم أىت إليها المسلمون مع قجوم ظاهر العمر إليها .
السنة
1922
1931
1944
1954
1964
1948

فلسطني
شفاعمرو
757،182
2228
1،035،821
2824
 1،765،000مع المستعمرين اليهود
3640
5000
8400
- )24000( 19000
28,29
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األحياء
والتركيبة الطائفية
الدرزي .رغم
احلي
احلي
ّ
احلي المسييحّّ ،
اإلسالميّ ،
ّ
يف شفاعمرو ثالثة أحيّاء مركز يّة كربىّ :
المسافة القريبة بني األحياء ّإل أن األحياء تنعزل عن بعضها اجتماعيًّا ،إذ حفظ ك ّ
ل يح ّ
تغي احلال اليوم وشهدت المدينة
ل طائفة لهجتها
ّ
اخلاصةّ .
عىل لهجته األصليّة ،وعليه فلك ّ
توز ّ ًعا أكرب للطوائف وبالتايل الكثري من األحياء المختلطة.
الطائفي نجد كذلك توزيعات فرعيّة وتقسيمات أخرى مثل:
باإلضافة إىل التعدّد
ّ
البدو :حلّوا يف شفاعمرو يف القرن التاسع عرش ،وذلك لوفرة المراعي وبتسهيالت
ومساهمات من الدولة العثمانية بتوطينهم أطراف المدينة ،حيث المراعي لمواشيهم.
حلقهم قبائل بدوية أخرى أتت شفاعمرو يف ثالثينيّات القرن العرشين وسكنت فيها.
ُ
الخربية -أهل الخرب :هم من أهل اخلرب التابعة للمدعو رسسق ّ
ملك األرايض المعروف،
وهو نفسه الذي باع عام  1925جز ًءا من أرايض الفلسطينيّني للحركة الصهيونيّة مقابل
تعويضهم ،الفالحني ،بمبالغ ماليّة بسيطة.
ُ
الغرب ّية :هذه الفئة جاءت من القرى المجاورة لشفاعمرو ومعظمهم من ّ
الفلحني
أصحاب اخلربة يف الزراعة.
دروز الحوارنة أو دروز الجبل :هم م ّمن قدم مع شكيب وهّاب عام  1948عىل رأس حملة
عسكر يّة للمشاركة بحرب الن ّكبة ،لكن ّهم عادوا إىل جبل حوران بعد انسحاب اجليوش
العربيّة ،باستثناء مئة واحد منهم ظلّوا يف شفاعمرو وتز ّوجوا من درز يّات فلسطينيّات
اإلرسائييل فيما بعد.
وانخرطوا بجيش االحتالل
ّ

أشخاص
وموطن يوحنا ويعقوب ابين زبدى ..وهما من تالمذة المسيح عليه السالم .شفاعمرو
اليت أنجبت البطريرك كليمنضوس بحوث ،القس اسعد منصور اجللييل ،األديب الكبري
الراحل أميل حبييب المولود ألب شفاعمري ،القايض جميل حبييب :قايض صفد سنة 1926
وقايض المحكمة المركز يّة عام  ،1937الكاتب والثائر صبيح ياسني :صاحب الدراسات
الفكر يّة والثور يّة المعروفة ،الدكتور جاد خوري وابنه فؤاد :صاحب مستشفى بريوت،
الدكتور وديع نرص ابن شبل الشفاعمري وابنه فؤاد :خبري المفاصل وأستاذ اجلامعة
األمريكية يف بريوت ،د .منصور فريد أرميل :أشهر أطبّاء العيون يف العالم .د .فؤاد سليم
فرح :خبري األمراض اجللديّة ،المطران رفيق فرح ،والمطران شفيق فرح ،والكاتب والمريب
المختص
اجلامعي
نايج فرح ،وثالثتهم من المغرتبني ،د .رجا يوسف عصفور :األستاذ
ّ
ّ
بشؤون التغذية ،جوزيف تلحمي :القنصل الربيطاين ساب ًقا يف ع ّمان ،جوزيف سلباق
حة يف
خبري الكومبيوتر  ،األديب رشيد اخلوري ،الدكتور حليم أبو رحمة :أ ّول وزير للص ّ
الرشعي المغرتب
إمارة رشق األردن ،الربوفيسور محمد يوسف صديق ،الشيخ القايض
ّ
أحمد مح ّمد إبراهيم صديق ،الربوفيسور ماجد احلاج .والمشايخ والمخاتري ورجال العلم
األفاضل :الشيخ أحمد إبراهيم خطيب ،الشيخ سليمان أحمد سعد أبو عبيد ،جبّور جبور،
داوود التلحمي ،إبراهيم نمر حسن ،المختار مح ّمد حمادة ،المختار حسني نمر ،المختار
يوسف عصفور ،المختار حسني نكد ،المختار يوسف جبور ّ
احللق ثم ابنه جبور ،الشيخ
المرب جبور عبود ،المحامي حن ّا عصفور ،األساتذة
حسني عليان ،المفتّش عاطف خطيب،
ّ
فؤاد صاحل سابا ،نقوال سابا.

بدران جميل مشيعل
درس بدران احلقوق يف جامعة القدس يف سنوات الستينيّات ،وارتبط يف حينه بحركة
القوميّني العرب .ويف يوم من األيّام وهو يف طريقه عىل منت القطار عائدًا إىل المزنل،
أُلقي به من عربات القطار .قيل يف حينه أ ّن بدران تويف يف حادث غامض ،ولكن يمكننا
الشاب كان مالح ًقا بفعل نشاطه الوطين ّ والسيايسّ ،وأ ّن “إرسائيل” وأجهزتها
القول بأ ّن
ّ
ُ
األمنيّة قد اغتالته .شيّع بدان يف شفاعمرو وكانت جنازته واحدة من اجلنازات المهيبة يف
المدينة.30
30
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شهادة شفهية أثناء زيارة قمنا بها لشفاعمرو24.3.21 ،
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المكانة االقتصادية
االجتماعيّ ة
ً
عامل حاس ًما يف تحديد المكانة االقتصاديّة
شكّل عامل معيار امتالك األرايض
واالجتماعيّة .امتلك المسيحيّون نصف األرايض وحصل الدروز عىل  ،38%رغم أن نسبتهم
ال تتعدّى  17%بينما امتلك المسلمون  12%من األرايض رغم أنّهم شكّلوا  38%من
السكّان.
البلدي .ال ّن القانون
انعكست الهيمنة االقتصاديّة بالهيمنة السياسيّة يف المجلس
ّ
ل .لذا لم يكن غريبًا
العثماين ّ اشرتط االنتخاب لرئاسة البلديّة ،بامتالك فدّانني عىل األق ّ
أن ّ
ّ
ل
يتول العضوية خمسة أعضاء مسيحيّني من أصل سبعة .أ ّما حق االقرتاع فكان لك ّ
مواطن بلغ اخلامسة والعرشين ويدفع الرضائب للبلديّة ،م ّما حرم  75%من المواطنني
ّ
حق االقرتاع.
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جمعية الشباب العرب بلدنا
جمعيّة الشباب العرب “بلدنا” هي ّ
منظمة شبابيّة عربية فلسطينيّةُ ،قطر يّة ،مستقلّة.
تنشط اجلمعية يف مجال العمل الشبايبّ ،اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا وتربويًا ،عىل
المحيل والدويلّ ،وتسعى إىل تطوير قيادات شبابيّة وتعزيز الهويّة العربيّة
المستوى
ّ
الفلسطينيّة ،عىل أسس ديموقراطيّة ،واإلسهام يف بناء مجتمع متن ّور.
تم تأسيس جمعية الشباب العرب-بلدنا كجمعية أهليّة مسجلة عام  2001عىل يد
مجموعة من الشباب الفلسطيين ّ الناشط داخل مناطق الـ .48يأيت التسجيل يف هذا
التوقيت بالذات ،عشية االنتفاضة الفلسطينيّة الثانية ،وبروز أهمية االستثمار يف وعي
الشباب العرب وطنيًا وتحصينهم من كافة محاوالت األرسلة المخططة والمرتدة.
انطلق تأسيس اجلمعية من رضورة تأسيس إطار عمل مستقل مع رشيحة الشباب ،بحيث
يكون إطا ًرا غري محمل أيديولوجيا ً وإنما إطار وطين ّ يتسع ويستقطب جميع الرشائح
الشبابية من مختلف اخللفيات والمشارب .ومن جهة أخرى ،إطار ال يندرج تحت أي من
مجية اىل المصاحل
الوزارات أو األطر اإلرسائيلية اليت تدأب عىل تنظيم مشاريع شبابية ّ
واألجندات السياسية اإلرسائيلية.
تُعتَ َب جمعية الشباب العرب-بلدنا ،اجلمعية القطرية الوحيدة يف الداخل الفلسطيين ّ
اليت تضع الشباب العرب جمهور وقضية عمل ذات أولوية حرص يّة وأوىل .وبذلك تُشكل
اجلمعية مرجعا ً وعنوانا ً للعمل مع الشباب الناشط ،احلركات الشبابية واألطر المهنية
الفاعلة يف احلزي الشبايب.
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مشروع تجوال

خاتمة

تم اعتماد التجوال يف أرض فلسطني ،كمنهجية تريد إرساء عالقة معرفة وعاطفة مع
المكان فلسطني ،وهو احلزي الذي سعت إرسائيل جاهدة اىل تغريبه وتغيري معالمه ،كما
سعت وبموازاة ذلك إىل تغريبنا عنه ،لنخلص إىل واقع يرى فيه الشباب قراهم ومدنهم
عىل أنها فنادق مسلوبة التاريخ والمعىن والذاكرة .يف هذا السياق ،عملنا يف جمعية
بلدنا عىل استقطاب فريق من الشباب والصبايا ليتم تدريبهم عىل مدار العام ليصبحوا
مؤهلني ألن يكونوا مرشدو تجوال قادرين عىل تمرير جوالت تعريفية يف القرى والمدن
الفلسطينية ضمن برنامج “ تجوال” يف مرشوع هوية .يقوم هذا الكادر ببناء مسارات
تجوال يف هذه البلدات ،تتطرق هذه المسارات اىل معلومات تاريخية وسياسية
واجتماعية وجغرافية حول األماكن اليت يتم زيارتها.

ان المحاولة المستمرة لسلخنا عن هويتنا هي واحدة من الصريورات األساسية اليت ينتهجها المستعمر منذ النكبة,
من أجل اقتالعنا من أرضنا ومن اجلغرافيا احلية لفلسطني .هذه اجلغرافيا اليت تجمعنا مشعب واحد له مصري
مشرتك .إذ يسهم هذا االنسالخ عن المكان يف تغييب رسديّتنا وتشويش الذاكرة؛ فاالرض وتضاريسها ,ماضيها
وحارضها ,هي مفتاح احلكاية وخريطة الحداثها .وعندما تقىص األرض عن مخيال الفلسطيين وتهمش جغرافيا
المكان ,تضيع الرسديّة .يف التجوال ,يعود الفلسطيين للتكامل مع ذاته ,أي مع األرض اليت تروي قصصه وأوجاعه
واجلغرافيا اليت ترسد حكايته وتاريخه .خالل البحث تجولنا يف القرية ويف ذاكرة أهلها .سمعنا عن القرية وقصصها
من أبنائها المهجرين يف لبنان وكندا واسبانيا .وقلبنا الصخور وصفحات الكتب ومواقع المؤرخني ومدونات االلجئني
عىل االنرتنت يف سعينا بأن نبحث ,خالل هذه التجربة ,عن اإلنسان الذي ع ّمر هذه األرض وفلح الرتاب ورصف احلجارة
ل.
وزخرف احليطان وانشد االغاين و قاوم المستعمر وحمل معه حنينه اىل بيته أينما ح ّ
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