
الرّام

مقّدمة

أّنإالالقدس،شماليلسّكانخاّصةتجاريًّا،مركزًابكونهاالحديثةالمقدسيةالذاكرةفيالرامقريُةارتبطت

وعزلتهاالقرية،أوصاّلوالتوّسعالضّمجداربفعلاإلرسائيليّةالعزلسياساُتقّطعتإذطويًاليدملمذلك

عن عمقها التاريخيّ واالقتصاديّ في مدينة القدس.



الموقع الجغرافيّ والمساحة

الّرشقمنَتحدّهادونمًا،5598األصليّةمساحتهاوتبلغالقدس،منالشمالإلىكم7بعدعلىالرامتقع

1قريتا كفر عقب وقلندية،  ومن الغرب قرية برينباال.قرية جبع، ومن الجنوب أراضي بيت حنينا، ومن الّشمال

2276التاليّ:التّصنيفعلىمّوزعةدونمًا5577للرامفإّنالفلسطينيّة،المحليّالحكموزارةمعطياتبحسب

بلديةنفوذضمندونمًا655وأوسلو،التفاقيةوفقًا(ج)تصنيفضمندونمًا2646(ب)،تصنيفضمندونمًا

.2االحتالل في القدس

التسمية وتاريخ القرية

وفي.3ال�تفعالمكانأيّ"الرامة"،باسمالرومانيّالعهدفيوُعرفتالرومانيّ،العرصإلىالرامجذورتمتدّ

روم،الجذرمنالكلمةأصلوينحدرُاألرض،منال�تفعأوالتّلّةرامتاراما/كلمةتعيناليهوديةاآلرامية

4الطبوغرافيّة للقرية.الذي يدّل على العلو واالرتفاع، وهو ما يتماثل مع الطبيعة

الرتكيبة السّكانية

هما: غزاونة، وراميّة.يتوزع أهالي القرية األصليون إلى حمولتني أساسيتني،

فيعددُهموصلثّم،5مأهوًالمزنًال51فينسمة،262الرامفييعيشكان،1931عامإحصاءاتوحسب

تلكفيالمنخفضةالسّكانيةالرامكثافةاألرقامهذهتُظهرنسمة.769إلىتحديدًا)1961(عامالستّينيات

منوذلكالماضي،القرننهايةإلىمنتصفمنإليهاالسّكانتوافدبدأإذذلك،بعدارتفعتأنهاإالالفرتة،

وآخرالقدسفيبيتًايمتلكونالمقدسينيأغلبإّنقيلحىتالخليل،ومدينةالقدس،منمختلفةمناطق

5Census of Palestine 1931. Population of villages, towns and administrative areas, E.Mills, page: 42.

نرش كذلك في موقع باب الواد بتاريخخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب.أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو4

06.12.2016

أسماء قرى القدس، دراسة لغوية داللية

المصدر السابق.3

األساسية: الرام وضاحيةالمعيشية في األحياء الفقرية في القدس، تقييم االحتياجات"تفعيل دور التعبئة المجتمعية من أجل تحسني الظروف2

.2016العربي،الفكريوالملتقىUN-Habitatالبرشيةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامجإصدار:الربيد"،

الذاكرةفيفلسطني-القدس-الراّم-al-Ramالذاكرة"،في"فلسطنيصفحةمراجعةيمكنفلسطني"،"بالدنامراد،مصطفىالدباغ،1

http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/al_Ram_2089/ar/index.html


عنوعزلهابالجدار،تطويقهاقبلوذلكوتجاريّةمدينيٍّةسّكانيٍةكضاحيٍةنشأتأنهاخاصة6الرام،في

القدس.

األصليةالرامعائالتمنكثريونهاجرفيماالغربيّة،الضّفةمناطقمختلفمنفلسطينينياليومالبلدةتضّم

جهازتقديربحسبفلسطيّينألف24حوالياليومالرامسكانعددويبلغاألمريكية.المتحدةالوالياتإلى

رقميّبنيالفجوةهذهترجعقد8فلسطيين.ألف60بحواليالرامبلديةتقدّرهبينما،7الفلسطييناإلحصاء

مكانعناإلبالغعنيمتنعونالرامفيالمقيمنيالمقدسينيمنكثريينأّنإلىوالبلديةاإلحصاءمركز

فييعيشونكانواإنخاّصةمنهم،اإلرسائيليةاإلقامةبطاقةسحبتهديداتمنخوفًاالفعليّ،إقامتهم

المناطق اليت تقع خارج نفوذ بلدية االحتالل.

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

األغنامرعيفيتعمُلالعائالتغالبيةوكانترزٍق،كمصدرِالحيوانيّةالرثوةعلىتاريخيًّاالراماقتصادُاعتمد

كزراعةالغذائيّاستهالكهمعصبشّكلتاليتالمحاصيلالرامأهاليزرعكمامنها.األلبانمنتجاتوإنتاج

في فصل الصيف.القمح والشعري كمحصولني أساسيّني في فصل الشتاء، والخرضاوات

اآلبارحفرواالماءمنحاجتهمولتوفري(البعليّة).المطريّةالزراعةعلىالقريةفيالزراعي�النشاُطواعتمد

9مختلف العائالت هي برئ العصافري.في بيوتهم، إضافة إلى برئ رئيسة في القرية استخدمتها

البلدةوفيالقديمة).(البلدةالقريةجذرفيمتالصقةأحواشفيقديمًااألصليةالرامعائالُتسكنت

10االجتماعيّة.مناسباتهمإلقامةعندهايجتمعونالناسكانالقديم،القريةجامعمنقريبةساحةالقديمة

القديمةالبلدةمحيطمنبالخروجالناسوبدأتدريجيًّا،بالتفّككبدأالمتالصقالسكينالنمطهذاأنإال

أخرى من القدس والخليل إليها.والبناء بعيدًا عنها، خاصة مع توافد السّكان من مناطق

احكيلي عن زمان - بلدة الرام"إحكيلي عن زمان-بلدة الرام"، المنشور على يوتيوب:حسب السيّد حسين رامية من قرية الرام، ُورد في تقرير10

احكيلي عن زمان - بلدة الرام"إحكيلي عن زمان-بلدة الرام"، المنشور على يوتيوب:حسب السيّد حسين رامية من قرية الرام، ُورد في تقرير9

.3رقمالمصدرراجع8

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerusa.htm،2016لعامالفلسطيين،لإلحصاءال�كزيّالجهازحسب7

بلدةيوتيوب:علىالمنشور،2017آذار7بتاريخالجزيرةقناةنرشتهسكانها"،هجرةوعززاالحتاللجدارقّسمهاالرام.."بلدةبعنوانمصّورتقريرمن6

الرام.. قّسمها جدار االحتالل وعزز هجرة سكانها

https://www.youtube.com/watch?v=9oIeO4FZLOk
https://www.youtube.com/watch?v=9oIeO4FZLOk
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/jerusa.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fr3-mhuvkJM
https://www.youtube.com/watch?v=fr3-mhuvkJM


التعليم

ضّمتاللبنات،والثانيةللبننيواحدةابتدائيّتان،مدرستان1948عامبعدالرامفيتأسستالتعليم،صعيدعلى

11طالبة.124وطالبًا1967116-1966عاميّبنيما

الفلسطينيةللسلطةتتبعمدارسبنيماتتوزّعالمدارس،مننسبيًاكبريًاعددًاالقريةتضّماليوم،أما

ومدارس خاّصة.

المدارسمنواحدًةوتعد�األّمةمدرسةاليوم،القريةفيالموجودةالتعليميّةالمؤّسساتأشهرمن

ذلكفي.1938عامفيتحديدًالفلسطني،اإلنجلزييّاالستعمارظّلفيالقدسفيتأسستاليتالوطنيّة

تؤديالمدرسةوظلّتالقدس،مدينةغربيّفيالمدرسةحراميشكريالمقديسال�بيأنشأالعام،

إلىشكريفرحلعليها،الصهاينةواستولىالنكبةوقعتحينما،1948حىتالقدسفيالرتبويّةرسالتها

عليهاوأنشأالرامفيأرضقطعةاختار1957سنةوفي.12جارسقرصإلىاألمةمدرسةونقللحم،بيت

ذلكفيوكانالمدرسة،اإلسالميةاألوقافوزارةتملكت،1967عامفيالنكسةحلولمعاألمة).(كلية

1974عامفيتحولتثمالوقفية،ملكيتهابحكمعليهااإلرسائيليالتعليمنظامفرضمنللمؤسسةنجاة

المنهاجإلىتحولتحني2004العامحىتاألردنيالمنهاجبتدريساست�تحكومية،مدرسةإلى

13الفلسطيين حىت يومنا هذا.

المعالم

أثريموقعالدبّاغ،حسبوهوالرام"،بـ"خانأيضًاوتسّمىالرام:خربةبينهامنأثرية،خربالرامقريةفي

يحتوي على أنقاض خان معقود وصهاريج منحوتة في الصخر.

https://www.alummah.ps/index.htmlلالّطالع:الجامعية"،األمة"كليةموقعمن13

https://bit.ly/3nKJSS5األمة"،كليةفي"طالبالفلسطيينالمتحفأرشيفإلىانظر12

الذاكرةفيفلسطني-القدس-الراّم-al-Ramالذاكرة"،في"فلسطنيصفحةمراجعةيمكنفلسطني"،"بالدنامراد،مصطفىالدباغ،11

https://www.alummah.ps/index.html
https://bit.ly/3nKJSS5
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/al_Ram_2089/ar/index.html


الجنوبوفيالعدس)،(أوعدّاسةخربةبقربهاوتقعالقرية،جنوبيالواقعةإرحاخربةإلىباإلضافة

موسوعته.فيالدبّاغذكرهااليتالطويلراسخربةإلىباإلضافةسالم.ديرخربةتقعالخربتنيمنالرشقي

14

األشجارخامسكانتمباركة،بلوطشجرةالراممنالرشقيالجانبيضّمكنعان،توفيقالباحثوفق

المالحة،طريقفيوواحدةرشفاتفيبلوطاتثالثفهمرشفات،قريةفيالواقعالبدريةلمقامالتابعة

للتربّكبالشجرةالرامأهلوارتبطنفسه-.المقاممبىنعنبعيدًااألشجارتلكموقعيكونماكثريًا-إذ

15أنّها ُقطعت خالل حرب النكبة.وإضاءة األرسجة عندها للدعاء والمناجاة باألمنيات، إال

15Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:35.

.1رقمالمصدر14



الرشقيالجنوبفيالربيدضاحيةفييقعالذيالدولي،الحسيينفيصلملعبالحديثة،الراممعالمومن

فياألمة.لمدرسةيتبعالسابقفيوكانالقدم.لكرةفلسطنيلمنتخبالرسميّالملعبوهوالرام،من

وزراعةبتأهيله"الفيفا"القدملكرةالدولياالتحادقامأنبعدالحالي،بشكلهالملعبافتتح،2008عام

الحسيينفيصلاسمالملعبعلىأطلق.16متفرج7000لـتتسعاليتالمدرجاتوبناءاالصطناعيالعشب

تيمنًا بالسيايس الفلسطيين الراحل فيصل الحسيين.

ومسجدحنظلة،ومسجدالقديم،الرامومسجدجبل،بنمعاذمسجدهي:مساجد،ستّةاليومالرامفيتوجد

17مىن، ومسجد بالل بن رباح، ومسجد أنس بن مالك.

التاريخ النضالي

تقعكانتاليت)1910(عطروتمستع�ةمهاجمةفياإلنجلزيياالستعمارخاللالرامأهالينضالترّكز

اإلغارةوفيالمستع�ةعلىالهجماتتنفيذفيالمناضلوناست�المجاورة.قلنديةقريةأراضيعلى

المستع�ة،منالمستوطننيفرارإلىأفضىالذيالرئيس،الهجومأنإال.1948عامالنكبةحربحىتعليها

مدينةمنقوةبصحبةالمقدسالجهادمنقوةتوجهتحني،1948عامآذارمنتصففيوقعقدكان

بقصفالمقاومونبدأهناكومنالرام،قريةإلىالسباعيمصطفى قيادةب السورينيمنوأخرىجنني

حىتوحارصوهاالمستع�ة،إلىنريانهموّجهواثّمعطروت،مستع�ةرشقالواقعةالمحاجرمنطقة

انسحاب المستوطنني منها ليًال.

أقامجبعقريةمنقريبةأرضهامنمساحةوعلىاألردني،للحكمالرامخضعت،1967و1949عاميبنيما

.1967عاماحتاللبعدإرسائيليمعسكرإلىتحّولثممعسكرًا،األردنيالجيش

المجاورة،المغرفيأيامعدّةأهلهاومكثوالقذائف،بالقنابلللقصفالرامتعرّضتالنكسةحربفي

18ومنها المغر الموجودة قرب قرية مخماس.

.21.1.2020بتاريخالرامفيالمقابلةمعهاأجريت،1942عاممواليدالراميةزيادأمالسيدةحسب18

https://bit.ly/2Fzn1In،2012عامإصدارأريج،-التطبيقيةاألبحاثمعهدالرام"،بلدة"دليل17

األمة سابقا) | مركزإستاد فيصل الحسيين الدولي (ملعبالفلسطينية "وفا"،من المعلومات اليت نُرشت على وكالة األنباء والمعلومات16

المعلومات الوطين الفلسطيين

https://bit.ly/2Fzn1In
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2892
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2892


االستيطان

جدارُ الضّم والتّوسع

إياهاعازًالوالّرشقيّة،والغربيّةالّشماليّةجهات:3منالراَم2005عاممنبدايةوالتّوسعالضّمجدارُطّوق

تجاريًّامركزًاالرامكانتتقريبًا،2008عامالجداربناءمناالنتهاءقبلالقدس.مدينةفياألصليّمركزهاعن

هللا.ورامالقدسبنيالرئيسالطريقعلىتقعأنهاخاّصةواالقتصاديّ،العقاريّللتطويروجاذبًانشطًا

ع�انيًاتطورًاأيضًاالوقتذلكفيتشهدكانتاليتبرينباال،جارتهاإلىالراممنالطريقمسافةوكانت

.19كم21مسافةعلىتمتدُالبلدتنيبنيالطريقفإنالجدار،بناءبعدأماالواحد،الكيلومرتتتجاوزالوتجاريًا،

الرشائيّةالحركةفيحاد�تدهورٍإلىوالتوّسعالضّمجداربواسطةوتطويقهاالقدسعنالرامعزُلأدّى

منكثريينهجرةإلىالجدارأدّىكمافيها.التجاريّةوال�اكزالمحالمنعددإغالقعنهنتجالبلدة،في

يعزلهالممناطقفيبيوتعنبحثًاالقدس)(هويةاإلرسائيليةالهويةبطاقاتيحملونممنالرامسكان

ُمهَملةمنطقٍةإلىالشماليالقدسمدخلعلىنشطةتجاريّةريفيّةضاحيةمنالرامتحّولتوبهذا،الجدار.

االجتماعيّةاآلفاتمظاهرفيهاتكرثمنطقةوإلىالحواجز،عربال�ورإليهاالوصوليتطلبنائية،ومعزولة

والجريمة.

بيتطريقعنهللا،ورامالقدسبنيالواصلالرئيسالشارعمنال�وركاناليوم،منعقدمنأكرثقبل

الراممدخليالتقاءنقطةوهيالرام،مفرقعندترتكزاليتال�وريّةلألزمةنظرًاكبريًا،حذرًايتطلبحنينا،

الضمجدارالرشقإلىسريافقكالشارع،نفسمنال�ورفعنداليوم،أماالرئيس.الشارعمعوبرينباال

مقطع الجدار الذي يحجب برينباال عن القدس.والتوسع، يحجب وراءه الرام، بينما يقع إلى جهة الغرب

ورامالقدسبنيالطريقعلىالغرب،جهةيقعكونهمنالراملبلدةالرئيسالمدخلانتقلالجداروبفعل

60رقموشارعهللارامبنيالطريقعلىالشمالي،مدخلهاهوالجداربناءبعدالرئيسمدخلهاليصبحهللا،

60شارعويعترب20أراضيها.منالدونماتعرشاتويصادرالتسعينيات،منتصففيُشّقالذياالستيطاني

معظمفيويخرتقجنوبها،بمستع�اتالغربيةالضفةشمالمستع�اتيربطمركزيًاشارعًااالستيطاني

من كل قرية وبلدة.مقاطعه القرى والبلدات الفلسطينية مصادرًا عرشات الدونمات

المصدر السابق.20

https://bit.ly/2Fzn1In،2012عامإصدارأريج،-التطبيقيةاألبحاثمعهدالرام"،بلدة"دليل19

https://bit.ly/2Fzn1In


والمظهر اآلخر من المظاهر االستيطانية للقرية، إضافة إلى الجدار، هو:

المستع�ات والقواعد العسكرية

يعكوف""النفيهمستع�ةلصالحالقريةمندونمًا315علىالصهيونيةالحركةسيطرتاالحتالل،قبل

"عطروتمستع�ةلصالحدونمًا56حواليالراممناالحتاللسلطاتصادرت،1967عامبعدثم).1924(

منالقريبةاإلرسائيليةالعسكريّةالقواعدلصالحدونم700يقاربمصادرةإلىباإلضافة)،1970(الصناعية"

وهي21القريةرشقوالثانيالرام،جنوبالقطريةالقيادةهواألولمعسكرين؛علىوالموزعةالقرية،

واستولتالماضي،القرنخمسينياتمطلعفيإدارتها،خاللاألردنيةالحكومةأنشأتهاعسكريةقاعدة

22ذاته.للغرضواستخدمتها،1967عاماالحتاللسلطاتعليها

2010عاممنذالعملجرىاليوم،الراموضعيُمثلهااليتاالستعماريوالتقسيمالعزلسياساتمقابلفي

ماأعتابعلى،2019عامافتتحوالذيليفيرامياإلرسائيلياألعماللرجلاستيطانيتجاريمجمعبناءعلى

ُخنقتنشطة،فلسطينيةتجاريةحركةتقومكانتبالضبط،المنطقةتلكفي.23الرامبمفرقيُعرفكان

ويأتياإلرسائيلية.التضييقلسياساتانعكاسأوضحفيإرسائيلي،تجارينشاطبهاواستبدلالجدار،بفعل

عليها،والسيطرةالقدسعلىاإلرسائيليةالسيادةتعزيزإلىيهدفاقتصاديّكمرشوعالمجّمعدور

ضواحيتطويقمقابلفيوذلكاإلرسائيلية،بالسوقدمجهمخاللمنالمقدسيّنيإخضاعومحاوًال

القدس وقراها وعزلها عن مدينتهم، وتصعيب الوصول إليها.

خاتمة

وعزلها،القريةمحارصةفياإلرسائيليةالسياساتنتيجةسابقًا-أسلفنا-كماالحيويالرامموقعتراجع

المحالت.منكبريًاعددًايضمهاّمًاتجاريًامركزًاوقلنديةالربيدضاحيةمنطقةبنيالواقعالشارعفكان

بإغالقالجدارتسبّب24واألهليالخاصللقطاعنياقتصاديةمنشأة900منأكرث2007عامالراموضّمت

من قرية الرام إلى كفر عقب.عدد كبري منها. بعد بناء الجدار، انتقل ال�كز التجاري

األساسية: الرام وضاحيةالمعيشية في األحياء الفقرية في القدس، تقييم االحتياجات"تفعيل دور التعبئة المجتمعية من أجل تحسني الظروف24

.2016العربي،الفكريوالملتقىUN-Habitatالبرشيةللمستوطناتالمتحدةاألممبرنامجإصدار:الربيد"،

https://bit.ly/2Mks0OV،2018آبمرتاس،القدس"،رشقيواخرتاق"دمٌج"الناصية..علىإرسائيلية"ماركاتمقالمراجعةيمكن23

.17.6.2020بتاريخمعهأجريتجبع،لقريةسابققرويمجلسورئيسمختاروهو)1953عام(مواليدبشاراتمحمدالكريمعبدمعمكالمةحسب22

https://bit.ly/2Fzn1In،2012عامإصدارأريج،-التطبيقيةاألبحاثمعهدالرام"،بلدة"دليل21

https://bit.ly/2Mks0OV
https://bit.ly/2Fzn1In


مدينةفيالعاملةالفلسطينيةالمؤسساتالتسعينيات،منتصففياالحتالل،سلطاتأغلقتأنبعد

علىالرامإلىالمؤسساتهذهمقراتالفلسطينية-انتقلتالتحريرلمنظمةالتابعةتلكالقدس-وخاصة

بنيمنفيها.التواجدالفلسطينيةالسلطةلمؤسساتيمكنواليتللقدس،األقربالمنطقةأنهااعتبار

منوعددالفلسطينية،اإلفتاءدارإلىباإلضافةالقدس،شؤونووزارةالقدس،محافظةالمؤسسات:تلك

المؤسسات غري الحكومية مثل مؤسسة فيصل الحسيين.


