
حزما

مقّدمة

حاجزبعدالثانيالخياريكونماعادًةالذيالعسكريّحزمابحاحزالمقدسيّنيمنالكثريعندحزمااسميرتبط

حاجز حزما أقّل زحامًا.قلندية لل�ور من رام هللا إلى القدس، وعادًة ما يكون

الموقع الجغرافيّ والمساحة

منتصففيكيلومرتات.8مسافةعنهاوتبعدالقدسمدينةمنالرشقيّالشمالإلىحزماقريةتقع

قدمًا2020ترتفعالغرب.منحنينابيتوأراضيالجنوب،منوعناتاوالرشق،الشمالمنجبعبنيالطريق

.1دونمًا10,438األصليةأراضيهامساحةوتبلغالبحر.سطحفوق

الكتاب من خالل صفحة حزما على موقع "فلسطني في الذاكرة"،الدباغ، مصطفى مراد، "بالدنا فلسطني"، يمكن مراجعة1

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.htm

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.html


أراضيمن%90يقاربمايقعو(ج).(ب)مناطقإلىحزمافياألراضيُقس�َمْتأوسلو،التفاقيةوفقًا

لسلطاتوالمدنيّةالعسكريّةاإلدارةتحتأنهايعينممادونم،9500يُعادلماأي(ج)منطقةفيالقرية

االحتالل.

التسمية وتاريخ القرية

يرّجحبينما2اإلدارة،وقوةوالحزمالعزيمةإلىمعناهاالقريةأهالييُرجعإذحزما،اسممعىنتأويالتتتعدّد

طويلة"بفتحةينتهيإنّهبقولهذلكويفّرسآراميّ،"حزما"قريةاسممبىنأّنخضريأبوالديننارصالباحث

عنال�تفعالمكانوهو"حزم"،كلمةمنالعربيّة،منمأخوذةتكونفقدالمذّكر،المفردتعريفعلىتدّل

الجزيرةوفيجانب،كلمنالصخريّةاألحزمُةبالقريةتُحيطإذالمكان؛يالئمماوهوالحجارة،الكثرياألودية،

فيالّطور""حزيمومنهالغليظة،بالحجارةالمليءال�تفعبمعىن"حزم"،اسمتحملعديدةأمكنةالعربية

.3المكانالعامية الفلسطينية"، وهو ما يؤكد الهوية العربيّة السم

الرتكيبة السّكانية

المأهولةالمنازلوعددنسمة،521يقاربماالماضيالقرنثالثينياتأوائلفيحزماقريةسّكانعددكان

.5فلسطيينآالف10يقاربماحزمافيسكناليوم،أما4مزنًال.91

كلمنتتفرّعأساسيّتنيحمولتنيإلىأصولهافيتعودعائالتعدةعلىاألصليّونالقريةسكانيتوزّع

حمولة خمس عائالت:

مبارك، أبو خليل، وجودة.حمولة صالح الدين، تتفرّع منها عائالت: سعيد، الع�ي،

6حلو، صبيح، وحسن.وحمولة الخطيب تتفرّع منها عائالت: عامر، زايد، أبو

حزما.في20.11.2019بتاريخمعهاأجريتمقابلةفي)،1938عامولدأنه(يُقدّرسعيدرشيدفّوازالّسيدروايةحسب6

.2018نيسان23بتاريخهللا،ضيفس�السيدةحزمابلديةرئيسةمعلقاءفي5

4Census of Palestine 1931. Population of villages, towns and administrative areas, E.Mills, page: 39.

نرش كذلك في موقع باب الوادخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب."أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو3

06.12.2016بتاريخ

أسماء قرى القدس، دراسة لغوية داللية

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل2

http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names


الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

مختارًاكانوالذيالدين،صالحالحصيينمحمداسمهمختارالقريةمخاتريمناشتهرالشفويّة،الروايةحسب

القرىمعالطيّبةوعالقاتهالشديدبكرمهوُعرفالماضي،القرنمناألولالنصففيمحددةفرتة

حزماحصيينمن"خافيقول:مثلمنهم-،السن-كبارالقريةأبناءبنيالمعروفةاألمثالومنالمجاورة.

7اللذان ُعرفا من القريتني.وذيب جبع وواوي الرام"، ذيب جبع وواوي الرام هم المختاران

حديثهمعرضفيإليهاأشاربركاتبشريالباحثأّننذكرالمجاورة،بالقرىحزماعالقةعنالحديثوبمناسبة

أبناءبنيتدبكانتنزاعاتإنوقالالعثماني،الحكمفرتةفيالقرىمنبغريهاشعفاطقريةعالقةعن

إذ،8بضائعأثمانبسدادالمطالبةأوالدواب،بعضملكيّةحولحزما،قريةمثلالقرى،منوغريهاشعفاط

األغنامرعيفيتعمُلالعائالتغالبيةوكانترزٍق،كمصدرِالحيوانيّةالرثوةعلىتاريخيًاحزما،اقتصاداعتمد

وإنتاج منتجات األلبان منها.

الشتاء،فصلفيأساسيّنيكمحصولنيوالشعريالقمحزراعةعلىالقريةاعتمدتالزراعةصعيدوعلى

منالحجرقّصهيالقريةفيانتشارًااألكرثالمهنةكانتالزراعة،إلىباإلضافةالصيف.فصلفيوالحبوب

9المحاجر.

القديمةالبلدةأحواشمنواحدحوشفيعائلٍةكل�سكنتالفلسطينية،القرىمنوكالكثريقديمًا،

البلدةمحيطمنبالخروجالناسوبدأتدريجيًا،بالتفّككبدأالمتالصقالسكينالنمطهذاأنإالللقرية.

القديمة والبناء حولها وأبعد عنها.

منومزيجاألصليةالقريةعائالتأبناءذلكيشملنسمة،آالف10منأكرثإلىاليومحزماسّكانعدديصل

العائالت الوافدة، خاصة عائالت من مدينة الخليل.

حزما.في20.11.2019بتاريخمعهاأجريتمقابلةفي)،1938عامولدأنه(يُقدّرسعيدرشيدفّوازالّسيدروايةحسب9

.88ص.2014اإلسالمية،البشائرداربركات،الغينعبدبشريالمقدس"،بيتتاريخفي"دراسات8

المصدر السابق.7



التعليم

حزمافيمدرسةأولتأّسستحىتالقريةجامعفيالكتاتيبفيتتعلّمالناسكانتالتعليم،صعيدعلى

فيهادرّسمعلّمأول10هللاراممدينةقضاءبيتنيقريةمنخليلمحمداألستاذوكان،1952-1951عاميّبني

-وهوأبناءهميرسلونالناسبعضكانكيفعسكر،خرييالسيدالقرية،منالسنكبارأحدويتذّكروأدارها.

بمدرسةالدراسةمناالنتهاءبعددراستهمالستكمالدّقو،بيتمدرسةإلىأقّل،بدرجةوبناتهممنهم-،

حنينابيتقريةفيالريفيةالمعلمنيدارإلىيذهبكانبالتعلّميست�ّأنأرادومن(االبتدائية)،القرية

11المجاورة لحزما.

الثانويةال�حلةحىتتدرّسانكالهمالإلناثواثنتانللذكوراثنتانمدارس،أربعاليومالقريةفيتوجد

حىتتُدرّسانمختلطتنيخاّصتنيمدرستنيإلىباإلضافةالفلسطينيّة،العاليوالتعليمالرتبيةوزارةوتديرهما

12ال�حلة األساسية.

المعالم

بأحداثارتبطماأوالقريب،بتاريخهاأوالشعيبّ،بالرتاثمنهاارتبطماسواءحزمامعالمأهّمهنانذكر

وأشخاص معارصين.

الفلسطينيّة)،القرىبقيةفييُسّمىكما(البلدجذرأيالقرية،فيالقديمةالبلدةوهيالحوشمنطقة

ع�يعودأثريةبيوتللقريةالقديمةالبلدةوفيالقرية.أهُلفيهسكنالذياألولالمكاَنتُعتربوتاريخيًّا

الشبابيالنادياآلنويشغلهخليلأبودارحوشمنهامنها.جزءرُمموقدعام،100منأكرثإلىبعضها

الحصيين صالح الدين (المذكور أعاله).اإلسالمي، ويرجع الحوش الى عائلة المختار المعروف محمد

:2014حزيرانفيإليهالوصولتمأريج،–التطبيقيةاألبحاثمعهدحزما،ملف12

دليلقريةحزما

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل11

.20.11.2019بتاريخحزما،من)1938عام(ولدسعيدرشيدفوازالسيدمعمقابلةخالل10

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Hizma_Ar.pdf


مساحَتهالقريةأهلوّسعوقدالعزيز،عبدبنع�جامعوهوالقريةفياألقدمالجامَعالبلدةتضّمكما

مسجدهي:مساجد،3توجدالمسجدهذاإلىوباإلضافة13واحد.دونمإلىووصلتاألخريةالسنواتفي

مرتًا450مساحتهوتصل،2013عامبُينالذيالحسنيمسجدوآخرهمالتابعني،ومسجدطالب،أبيبنجعفر

14مربعًا.

وفي حزما، كسائر قرى فلسطني، مقام لولي صالح، وهو:

حزماعائالتتخدم(اليتحزمامقربةداخليقعمنصورالشيخاسمهصالحلوليّمقاممنصور:الشيخمقام

النساءكانتفلسطينية،شعبيةلعادٍةاتّباعًاو.وتفاصيلهمنصورالشيخُهويةعنشيءيُعرفوالباألساس)،

يُشعلن األرسجة عند المقام آمالت بتحقيق أمنيّاتهّن.

https://bit.ly/34qYahM:2.7.2013بتاريخ48فلسطينيوموقععلىنرشالقواسمي،مىنحزما"،بقريةالحسنيمسجدوتشييدافتتاح"حفل14

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل13

https://bit.ly/34qYahM


القريةاحتاللقبلأياألردني،الحكمفرتةإلىتُعدّكانتواليتالغزيرة،المياهذاتفارةعُنيللقريةوتتبُع

منذالمدينةباتجاهمنهاالمياهتُسحبكانتإذالقدس،لمدينةالمياهمصادرمنمهمًامصدرًا،1967عام

عرشينيات القرن الماضي.

مسافةعلىأريحاغربإلىالقدسرشقمنيمتدّالذيالقلطواديوروافدعيونإحدىهيفارةوعني

السفوحمنوالعيوناألمطارمياهويحملاألردن،لنهرالغربيّةالروافدأحدهوالقلطوواديكم.45

رومانيّةقناةآثاررؤيةيمكنالواديمنكثريةمقاطعفيالنهر.باتجاهوالبريةالقدسلجبالالرشقيّة

والرهبانالنُّساكإليهايلجأكانالبزينطيّةللفرتةتعودوأديرةكهوفوفيهالمياه،تنقلكانتقديمة

للعزلة والتعبّد.

فيوباألخصالطبيعيّة،بالمناظرواالستمتاعوالمغامرةالمشيهواةلدىمرغوبًامقصدًاالوادييُشك�ل

واديمساروعلىفارةعنيعلىاإلرسائيليةوالحدائق"الطبيعة"سلطُةوتسيطروالربيع.الشتاءفصليّ

منحزماأهاليحرمانيعينمماللزائرين،دخوليةوتفرضإليهالدخولوتُنّظمبه،المحيطةواألراضيالقلط

أخرىناحيةمنعوائق.دونيوميًادخولهااعتادواواليتأراضيهمفيالواقعةالطبيعيّةالمعالمأهم

ومنهاالرعيمناطقالنحسارالقرية،فيالحيوانيّةالرثوةنموتراجعأسبابأهمأحدالوضعذلكيعكس

وادي القلط.

عنيخربةالشماليّة،ضفتهفوقالوادي،انحدارفيتوجداإلرسائيلية،والحدائق"الطبيعة"سلطةوحسب

أُجريالذياألثريالمسحفيالحديديّوالعرصالمتأخرالربونزيّالعرصمنآثارعلىالمكانفيوُعرثفارة،

1968.15عام

كتابوحسبالمكان،ذاتفيالُمغرمنمجموعةعنعبارةوهيفارةعنيشمالتقعالجي:مغارة

16اللطيف.المبهجالمكانوتعين"َجيّا"،الرسيانيةللكلمةتحريفًايكونقداسمهافإّنفلسطني""بالدنا

كانوقديمًاللقدس،يسلكهامنتُوصُلالمغارةهذهأنتحديدًا-منهمالسن-كبارالقريةأهاليبنييدور

القديمة في القدس.يُسمع منها أصوات رضب الحديد من سوق الحدادين في البلدة

المصدر السابق.16

عين فارةعن محمية عني فارة، لالّطالع عليه عرب الرابط:بطاقة تعريفية من سلطة الطبيعة والحدائق الصهيونية15

https://www.parks.org.il/wp-content/uploads/2017/08/brochureArab.pdf


أيضًا بمغارة "نجال".كما ذكر أبناء القرية مغارة تسّمى تني سعيد، وتُعرف

ذكرهااليتمرسّة"،"أبيخربةإلىباإلضافة،17"الخرّيعة"اسمهاخربةالقريةفيالموجودةالخربومن

18مصطفى مراد الدباغ وتقع في الجنوب الرشقيّ من القرية.

19أيضًا بخربة "عطورة".باإلضافة إلى خربة الخرابة: تقع شمال القرية وتُعرف

"بينتسميةالقريةأبناءبنييُتداولحزما،منالشماليالظاهرفيتقعرصين:بينأوإرسائيلبينقبور

األثريوجدالموقع،فيوالبحثبالتنقيب.20الربونزيالعرصإلىتعودأنهاال�ّجحمنرصيم/رصين".

Louis-Huguesفنسنتلويسالفرنيس Vincent21وفيالشكلمستطيلةمنحوتةصخريّةتكويناتخمسة

الربونزيالعرصفيرُح�لرُعاةأنشأهبتكويناتهالموقعأنإلىبحثهوَخلُصدفن،غرفةمنهاكلمركز

اسم الموقع أجابوا: "قبور بين رصين".مقربًة لدفن موتاهم. وعندما سأل فنسنت سّكان حزما عن

التاريخ النضاليّ

1936عامثورةفيحزما

فيإنجلزيجنود3قتلعسكر،كنعانعلياسمهحزمامنُعرفمناضًالأّنحزمافيشفويّةروايةتنقل

عامرعسيلةسليمورفيقهاختبأحيثالقلطواديإلىوعادالميت،البحرقربمنطقةفيالبوتاسمعمل

القريةأهاليَهّبثمفاستشهد.النارعليهأطلقواأنإلىاإلنجلزيوطاردهالفوار،واديقربمغارةفي

فيودفنوهحزماإلىرسًّاالجثماننقلوايومًاأربعنيوبعدالفوار،واديفيرسًّاودفنوهجثمانهوأخذوا

22مقربتها.

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل22

القدسفيالفرنسيةالمدرسةفيومعلمًاباحثًاوكاندرسالدومينيكاني،النمطعلىوراهبفرنيس،أثريهو)1960-1872(فنسنتلويس21

في فلسطني تحديدًا في فرتة االستعمار الربيطاني.لتعليم الكتاب المقدّس واآلثار ، ودرس معالم أثريّة

20Rachel Weeping: Jews, Christians, and Muslims at the Fortress Tomb, by Frederick M. Strickert, p:69.

من خالل صفحة حزما على موقع "فلسطني في الذاكرة"،الدباغ، مصطفى مراد، "بالدنا فلسطني"، يمكن مراجعة الكتاب19

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.htm

من خالل صفحة حزما على موقع "فلسطني في الذاكرة"،الدباغ، مصطفى مراد، "بالدنا فلسطني"، يمكن مراجعة الكتاب18

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.htm

.20.11.2019بتاريخالقرية،فياألجدادمساررسمفيومبادرقرويمجلسعضوعسكر،عودةمعمقابلةخالل17

http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.html
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Hizma_1172/ar/index.html


اللذينعوض،اللطيفوعبدكنعانالطبجيمحمدالثورةمعاركفيالمشاركنيحزماأهاليشهداءومن

فيالطبجيمحمدودُفنبالقنابل،قصفإثر،1938أيلول20بتاريخالواقعةالبريةمعركةفياستشهدا

23مقربة حزما بينما دُفن عبد اللطيف في دير دبوان.

إلىطريقهافيكانتصهيونيةعسكريةقافلةعلىالهجومفيحزماأهاليشاركالنكبة،معاركفرتةخالل

قرية شعفاط.مستع�ة عطروت شمال القدس، وقد وقع الهجوم في أراضي

حزما في النكسة

أغلبهاتعرّض-واليتلهاالمجاورةوالقرىحزماسّكانلجأ،1967عامالنكسةفيالقرىأغلبكحال

قريتهم.إلىبعدهاعادواثمألسبوعني،أسبوعمنامتدّتلفرتةفيهاومكثوافارة،عنيإلىللقصف-

وتطّوع24حزما.مقربةفيودفنواهويّتهمتُعرفلمأردنينيجنود3استشهادالنكسة،فرتةوشهدت

بعداألردنفياستقرّمنهمكثريينفإنعسكرخرييالسيدوحسباألردني،الجيشمعحزماشبّانمنالكثري

النكسة.

يعكوف"،"نفيهمثلالمجاورةالمستع�اتبناءلصالححزماأراضيمنأجزاءُصوِدرت،1967حرببعد

بارزًاتغّريًاالحرببعدالقريةفياالقتصاديّةالحياةوشهدتو"ألمون".بنيامني"،و"جعفاتزئيف"،و"بسجات

في-كالعملأخرىأعماٍلإلىالمواشي،تربيةعلىاعتمدواالذينالقرية،سّكانأغلبمهنةبتغّريتجلّى

إلىالقريةاحتاللبعدالرعيأراضيومصادرةاإلرسائيليالحصارسياساتأدّْتإذ،تحديدًا-المستع�ات

20بحوالي1967عامقبلالقريةفيالغنمرؤوسأعدادالبلديالمجلسأعضاُءويُقد�رُالنشاط.هذاتراجع

25فقط.غنمرأس1500بحوالياليومعددهايُقدّرونبينمارأس،ألف

صالحومؤيدثابتاألخوانبينهممنشهداء10منأكرثحزمافياستشهدالثانيةاالنتفاضةفرتةفي

وكانالرشقيةباقةبلدةفي2001عاماستشهدالذيمؤيدأخاهالحقًا،2006عامثابتاستشهدالدين.

.2018نيسان23بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدعليإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل25

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل24

.40ص،2004القدس،الرام،الحديثة،البيانمطبعةبشارات،شعبانراسمواإلنسان"،األرض"جبع23



بعد،2014شباطمنوالعرشينالثالثحىتعنهتفرجولمجثمانهاالحتاللسلطاتواحتجزتعامًا،24ع�ه

26استشهاده.منعامًا13

االستيطان

أراٍضعلىالمستع�اتبناءاألولأساسية:مظاهرثالثةإلىحزمافياالستيطانيالنشاطتقسيميمكن

الذي يحول ما بينها وبني مدينة القدس.تابعة للقرية، وجدار الضّم والتوّسع، والحاجز العسكري

أنشأ،1924عامالصهيوني،الكياندولةنشوءوقبلبدايًة،القرية:أراضيعلىالمبنيةللمستع�اتبالنسبة

وحزما،حنينابيتأراضيعلىالحقًا،يعكوف"بـ"نفيهتُعرفباتتاليتعربي""كفارمستع�ةالصهاينة

استيطانيةكتلةإلقامةالتخطيطالصهيونيةالحركةبدأتوبعدهادونمًا.385أراضيهامنصادرتواليت

القدسبلديةقرّرتأن"بعديعكوف)،(نفيهعربيوكفارعطروتمستع�تيّتضمالقدسشمال

بخّطالفرنسية""التلّةالسمارأرضمنطقةفيوصلهوتّمبالمياه،المستوطنَتْنيلزتويدخط�مدّ(اإلنجلزيية)

27هذا الخّط منذ تدشينه إلى هدٍف دائٍم للتخريب".المياه الرئيّيس، القادم من عني فارة إلى القدس، وتحّول

لبناءالقريةأراضياالستعماريةالقّوةصادرتالمنرصم،القرنثمانيناتوأواسطبدايةفيالحقًا،

وبسجاتزئيف،و"بسجاتدونم،500حواليحزماأراضيمنصادرتاليتبنيامني/آدم"،"جيفعمستع�ات

منهاصادرتاليت28(علمون)"ألمون/أناتوت"ومستع�ةدونم،1600منأكرثمنهاصادرتاليتعمري"

بنيتقعاليتعلمونخربةاسمعلىعلمونأسموهاالصهاينةأنالقريةسّكان-يذكر29دونم500حوالي

عناتا وحزما-.

االراضيأنذكرمعلوماته،وحسب.21.6.2020بتاريخمعهأجريتمكالمةفيحلو،أبومسلّمالسيدحزما،قرويمجلسرئيسمعلوماتحسب29

عليها.مبينغريخاليةأرض)،2020(عاماليومحىتزالتماأيللمستع�ة،التوسيعيالمخططضمنهيعلمون،مستع�ةلصالحالمصادرة

أو توراتية أو سياسية،في فلسطني إلى اعتبارات قد تكون ذات ارتباطات تاريخيةيميل الصهاينة عادًة  ب تسميتهم لألماكن والمستع�ات28

هذه المستع�ة على اسم خرابةالبالد الطويل وأهلها، حسب رواية أهل حزما، ُسّميتوفي أحياٍن أخرى تكون اعتباراتهم مجرد مماحكات لتاريخ

"علميت" الواقعة على أراضي حزما وعناتا.

،15.4.2019بتاريخالمقالنرشهللا،عودةخالدليفي""،"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":"مستوطنة27

ليفي"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":مستوطنة "

رفاتتشييعالتاليالخربلالّطالع:،24.2.2014بتاريخمعًاموقععلىنُرشالذيحزما"،فيالدينصالحمؤيدالشهيدرفاتتشييع"بعنوانخربمن26

الشهيد مؤيد صالح الدين في حزما

https://www.babelwad.com/ar/Atarot-Rami-Levi-100-Years-Of-Conflict
https://www.maannews.net/news/676380.html
https://www.maannews.net/news/676380.html


،437كشارعببعضها،مستع�اتهالربطالتفافيةطريقلشّقحزمامنمساحاتاالحتاللقواتوصادرت

جيفعبمستع�ةيعكوفوالنفيهزئيفبسغاتمستع�تيّويربطالقرية،مندونمات5.4صادرالذي

بنيامني (آدم).

منالقريةيحيطالذيالجدارلصالححزماأراضيمنمساحاتاالحتاللصادروالتوّسع،الضمجداريخّصوفيما

الجداريخرتقكماحزما،وحاجزوالتوسعالضّمبجدارالقريةمنالغربيّالجزءيحاط30والشمالية.الغربيةالجهة

"شعبحي،2004عامالجدار،بناءمناألولىال�حلةوعزلتللقرية.الشماليالجزءمنواسعةمساحات

البقعان""حوضحيعزلجرى2016عاموفيالقرية،عائالتمنفردمئةمنأكرثيسكنهالذيالحية"

31المحاذي.

البقعان"،"حوضحيحولالجدارمنجديدجزءبين2016عامففي،2004عامعندالجداربناءيتوقفولم

إلىأدّتالمكانفيناسفةعبوةانفجاربزعمالخطيب)،لعائلةمنازلعرشةمنمكّون(وهوالقريةجنوب

32بجدران عازلة ومكّعبات إسمنتية.إصابة جندي إرسائيلي. فأصبح الحي مغلقًا من ثالث جهات

القرية.مركزعنحزما،أراضيمن%40يُشّكلمادونم،4000عزلإلىالجدارأدّىالمجمل،في

القريةللسيارات-مسارات4منويتألّف2006عامأُقيم-الذيالعسكريّحزماحاجزيعزلللجدار،باإلضافة

عزلوبالمقابلالقدس،دخولمنالقريةأهاليومنعالحركةحريةتقييدإلىوأدّىالقدس،مدينةعن

وقعتشخصًا،120عنعددهميزيدالوالذينحزما،منالعائالتبعضأنكماالريفيّ.امتدادهاعنالمدينة

يعينمما،33زئيف""بسجاتمستع�ةمنوبالقربالجدار،مناإلرسائيليالطرفعلىالجداربناءبعدبيوتها

السيدمزنليقعالمثال،سبيلعلىحزما.قريةمركزفياألسايسالمجتمعيامتدادهاعنالعائالتتلكعزل

بنواالذينأقربائه،وبعضأخيهمزنلإلىباإلضافةزئيف،بسجاتمستع�ةقلبفياآلنعسكرخريي

34منازلهم قبل بناء المستع�ة.

.20.11.2019بتاريخحزما،فيالبلديالمجلسأعضاءأحد)،1942عامعسكر(ولدإبراهيمخرييالسيدمعمقابلةخالل34

دليلقريةحزما:2014حزيرانفيإليهالوصولتمأريج،–التطبيقيةاألبحاثمعهدحزما،ملف33

دليلقريةحزما:2014حزيرانفيإليهالوصولتمأريج،–التطبيقيةاألبحاثمعهدحزما،ملف32

https://bit.ly/2OQ8oS1:25.5.2016بتاريخالجزيرةموقععلىنُرشصادق،مريفتلسجن"،المقدسيةحزماتحولاالحتالل"جدران31

دليلقريةحزما:2014حزيرانفيإليهالوصولتمأريج،–التطبيقيةاألبحاثمعهدحزما،ملف30

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Hizma_Ar.pdf
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Hizma_Ar.pdf
https://bit.ly/2OQ8oS1
http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/Hizma_Ar.pdf


أهاليومْنعوالتواصل،الحركةحريةتقييدمنهاكبرية،اجتماعيةسلبيةآثارإلىالقدسعنحزماعزلوأدّى

يجدهمااآلثارتلكومنوالتعليمية.الصحيةالمدينةمرافقإلىالوصولومنالقدسدخولمنالقرية

فيللعملتصاريحاستصدارفيبالغةصعوبةمنالجدار،بناءمنترضرًاالقطاعاتأكرثوال�ارعون،العمال

ومن%،30يقاربماإلى2010عامحزمافيالبطالةنسبةوصلتهناومن،1948عامالمحتلةاألراضي

عزل القرية.المتوقع ارتفاعها نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة واست�ار

عنسّكانيًافصلهميتمالذيناألهالي،ألغلبيةيوميًارضرًاالجغرافيوالتقسيمالعزلسياساتمثّلتكما

35القرية.فيأخرىأحياءتعزلجديدةجدرانبناءلوقفقضائيةدعاوىفأقاموااالجتماعي،محيطهمباقي

فإنإيقافها،ومحاولةالممارساتتلكرفضعنللتعبريالوحيدالمسارهوالقضاءيكنلموبالطبع

قط، -سنفّصلها الحقًا-.مواجهات أهالي القرية مع الجيش اإلرسائيلي لم تتوّقف

خاتمة

علىالجغرافيلموقعهانظرًانشطةتجاريةمحّطةاإلرسائيليةوالعزلالتقسيملسياساتنتيجًةحزما،تعترب

النارواديطريقإلىالمؤديالطريقبمحاذاتهاوي�ّوجنوبها،الغربيةالضّفةشماليبنيالطرقمفرتق

السيارات.جنوبًا نحو الخليل، وعلى قّمة هذا النشاط يقع قطاع تصليح

تغلقكمامست�ّة،واعتقاالتدائمةاقتحاماتمنالقريةتعانيالفلسطينية،المناطقأغلبكحالوحالها

بعدأهلهاضدّردعكإجراءاالسمنتية،بالمكعباتللقريةالغربيالمدخلواآلخرالحنيبنياالحتاللسلطات

تلكنتيجةالشهداءآخروكاناتجاهها.الحجارةوإلقاءاالحتاللقواتضدّالمواجهاتفيمشاركاتهم

36االحتالل.برصاصإصابتهبعد2017تّموزفياستشهدالذيعامًا)26(كنعانفتحيمحمدالمواجهات

جثمانتشييعإليه:الرجوعيمكن،28.7.2017بتاريخاأليامصحيفةموقععلىنُرشحزما"،منكنعانفتحيمحمدالشهيدجثمانتقرير"تشييعمن36

الشهيد محمد كنعان في حزما

https://bit.ly/2OQ8oS1:25.5.2016بتاريخالجزيرةموقععلىنُرشصادق،مريفتلسجن"،المقدسيةحزماتحولاالحتالل"جدران35

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1231d568y305255784Y1231d568
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1231d568y305255784Y1231d568
https://bit.ly/2OQ8oS1


فيالقريةأهالييعملحزما،فيالمنشأةالتجاريةالمشاريعجانبوإلىاالقتصادية،للحياةبالنسبة

الموجودة في مدينة رام هللا.المستع�ات، وبنسبة أقل يشغلون الوظائف في المؤسسات

الشبابيةالمؤسساتمنهامؤّسسات،عدّةفيهاتنشطإذوالتعاونيالشبابيالعملمنحزماتخلووال

ثقافية،اجتماعيةشبابيةكجمعيةنفسهاوتُعرّفالمجتمع"وتطويرلتنمية"سواجمعيةمثلالتطّوعية،

جميعتستهدففعالياتبتنسيقالجمعيةوتعمل،2005عامحزمامنوشاباتشباببتأسيسهاتطّوع

باألنشطةيُعىنالذيالرياضي،حزماناديإلىباإلضافةالمجتمعية".للتنمية"حزماومؤسسةالفئات.

الرياضيّة.


