
بيت حنينا

مقّدمة

إالالمشمش،زراعةوباألخصوالخضار،والفواكهالزيتونوزراعةالخصبةبحقولهاتاريخيًّاحنينابيتاشتهرت

السكانيّ والتجاريّ في القرية.أن كثريًا من هذه المحاصيل اختفت بعد التوسع الع�انيّ

البلد،حنينابيتهناكمنفصلني؛جغرافينيكموقعنيحنينابيتقريةإلىاليوميُشاراالحتالل،سياساتبفعل

أو بيت حنينا القديمة، وبيت حنينا المعروفة اليوم.

منهوالذيالقريةاألولىالبيوتفيهنشأتالذيوالموقعاألصلي،القريةمركزالقديمةحنينابيتتعترب

بدأالذياإلرسائيليوالتوّسعالضّمجدارأنأيالجدار"،"خلفاليوميقعال�كزهذاالحقًا.القريةتّوسعت

ضمنالقديمةحنينابيتتقعالقدس.بقيةعنحنينابيتقريةمركزحجبالثانيّةاالنتفاضةخاللبناؤه

فيإليهاالوصوليمكنكانوفيما(ج).أو(ب)أراضيإماُمصنفةوهيالفلسطينية،السلطةمناطق

عنوفصلهاالجداربناءبعدأنناإالاليوم،حنينالبيتالرئيسالشارعمندقائق5خاللالقريبالماضي

هللا،رامثّمومنقلندية،بحاجزال�ورخاللمنإليها،للوصولدقيقة30منأكرثنحتاجأصبحناالقدس،

فالماصيون، فبرينباال، وصوًال إلى بيت حنينا القديمة.

القدس.مدينةضواحيمنسكانيّةكضاحيةوالمشهورةاليوم،المعروفةحنينابيتهوالثانيوالموقع

سلطاتتعبريحسبأوالفوقا"،حنينابـ"بيتأحيانًاوتُعرفاالحتالل،بلديةنفوذضمنالضاحيةهذهتقع

وسطإلىيؤديالذيالرئيسالشارعمطلععلىيطلقونحنينابيتأهاليكانالجديدة".حنينا"بيتاالحتالل

سمارةمخزبتقاطعإشاراتعنداليوميقعالذيالمكانوهوالطريق"،"راسالتحتا-حنينابيت-قريتهم

ومدرسة راهبات الوردية الثانوية.



الموقع الجغرافيّ والمساحة

شارعهوتاريخيّشارعمنهاوي�ّالقدس،مدينةمنالشمالإلىكيلومرت8بعدعلىحنينابيتتقع

واحدةحنيناوبيتحنينا".بيت"شارعأوهللا"،رامبـ"طريقاليوممقاطعهبعضفييُعرفنابلس،القدس-

الجنوبمنتحدّها1دونمًا.15,839إلىمساحتهاتمتدإذكثرية،أراٍضتمتلكاليتالمقدسيّةالقرىمن

والنيبولفتااكسابيتالغربومنوبرينباال،والرامقلندياالشمالومنوعناتا،حزماالرشقومنشعفاط،

صموئيل.

3675بواقعومناطق(ج)دونمًا،512بواقع(ب)مناطقإلىأوسلواتفاقيةبعد(البلد)حنينابيتُصنّفت

الغربيّةاألراضيتقعفيمااالحتالل،بلديةنفوذضمنتقعللقرية،الرشقيّةاألراضيفإنباختصار،.2دونمًا

جدار الضم والتوسع والحواجز.ضمن نفوذ الس�لطة الفلسطينيّة، ويفصلهما عن بعضهما

https://bit.ly/35RZnhN،2012أريج،معهدالبلد"،حنينابيتقرية"دليل2

https://bit.ly/3hthZe1لالّطالع:،2019عامنُرشالسياسات،لبحثالقدسمعهدالقدس،عنمعطيات1

https://bit.ly/35RZnhN
https://bit.ly/3hthZe1


التسمية وتاريخ القرية

إّنفلسطني""بالدناكتابهفيالدباغيقولقريتهم.اسممعىنحولكثريةرواياتالقريةأهالييذكر

)Hanaـ(َحنامنتكونقدأوالحنان،يستحقالذيمعناهاوأّنالرسيانية،(حان�ينا)منتكونقدحنيناكلمة

.3وقد رّجح الدباغ القول الثانيبمعىن عسكر، فيكون المعىن "بيت المعسكرين والمخيمني"،

ال�أةهذهوكانتلها،بيتًاأقامتصالحةامرأةحولاألسطورةيشبهمابينهمفيمااألهالي"يتداولو

مكانًاحنينا""بيتأصبحتبحيثللمنطقة،الجغرافيّةالمعالممنال�أةهذهخيمةفكانت"حنينا"،تدعى

.4من بيت تلك ال�أة"معينًا استقطب المهاجرين والمسافرين، وأخذ الموقع اسمه

والرومانية نسبًة لآلثار اليت ُوجدت فيها.وبالنسبة لتاريخ القرية،فيعود إلى الفرتتني الكنعانية

الرتكيبة السّكانية

سليمان،دارابداح،داروهي:القرية،عائالتمنهاتتفرعحمائل4إلىاألصليةحنينابيتقريةعائالتتنقسم

الحويطاتقبيلةإلىبنسبهاتعودالحمائلهذافإّنالدباغمصطفىوبحسبزهرية.أبوودارالنجار،ودار

5العربية وإلى رشق األردن ومرص.

أدّتوقدللرزق،طلبًاالمتحدةالوالياتإلىعرشالتاسعالقرنأواخرفيحنينابيتأهاليمنالكثريهاجر

وتنشئةواألرضالزرععنمسؤوالتالنسوةكانتفقدالقرية،فيظاهرةاجتماعيةنتائجإلىالهجرةهذه

إلىطويلةسنواتمدارعلىالهجرةهذهأدّتأمريكا.فيالرزقطلبفيالرجاليغيبفيمااألطفال،

نفسهاالقريةفيعددهماليومأمريكافيحنينابيتقريةأهاليعدديفوقإذأهلها،منالقريةإفراغ

في القدس.

أهلفقطيسكنهاالفاليومالعائالت،فيهاتختلطسكانيّةضاحيةإلىالوقتمعحنينا،بيتتحّولتوقد

برزوفلسطني.القدسمناطقمختلفومنوالخليلية،المقدسيّةالعائالتمنخليطفيهاإنماحنينا،بيت

بيوتًاوبنتالمقتدرةالمقدسيّةالعائالتبعضإليهالجأتإذ،1948عامنكبةبعدسكانيّةضاحيةإلىالتحول

منهااإلسكانية،المشاريعمنالعديدحنينابيتفينشأتكماالقدس-نابلس.شارعالرئيس،الشارععلىلها

Bayt:هناإليهالرجوعيمكنالدباغ،مرادمطصفىفلسطني"،"بالدنا5 Hanina-الذاكرةفيفلسطني-القدس-حنينابيت

.16صالدين،سيفأحمدشاكرمحمدواإلنسان،والتاريخاألرضحنينا،بيت4

Bayt:هناإليهالرجوعيمكنالدباغ،مرادمطصفىفلسطني"،"بالدنا3 Hanina-الذاكرةفيفلسطني-القدس-حنينابيت

https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bayt_Hanina_860/ar/
https://www.palestineremembered.com/GeoPoints/Bayt_Hanina_860/ar/


ألنهاكذلكُسميتحنينا.بيتأهاليأراضيعلىأغلبهاوفيالقرية،شمالتقعواليت،6الربيد""ضاحيةمثًال

.1967عامنكسةمعيكتمللمولكنهاألردنية،الربيدسلطةلموظفيإسكانلبناءمرشوعضمنكانت

إسكانومشاريعللكنائس،تابعةإسكانومشاريعنسيبة"،"مرشوعمثلأخرىإسكانيةمشاريعإلىإضافة

كهرباءرشكةموظفيإسكانومرشوعالمهندسني،ونقابةاألطباء،نقابةإسكانكمرشوعللنقابات،

مساحاتتمتلكأنهاخاّصة،67حرببعدفيهاللسكنعامًةالمقدسينيتوجهازدادوقدالقدس.محافظة

بلديةحدودداخلإلىُضّمتاليتذاتهاالمنطقةوهيالع�انيّوالتوسعللبناءمناسبةواسعةأراٍض

االحتالل.

حواليحنينابيتفييعيشالسياسات،لبحثالقدسمعهدعنالصادرللقدساإلحصائيالكتابحسب

الواقعةحنينابيتفيالقاطننيأولئكإلىيشريالرقمهذاأنإلىاالنتباهالمهمومن7فلسطيّين.41,680

و(ج)،(ب)المصنفةحنينالبيتالقديمةالبلدةأوالتحتا،حنينابيتسكانعددأمااالحتالل،بلديةنفوذضمن

حنينا.بيتقرويمجلستقديراتبحسبفلسطيّين1200إلىتقريبًاعددهمفيصل

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

واسعةأراٍضتمتلكأنهاخاّصةللمعيشة،أسايس�كمصدرٍالزراعةعلىتاريخيًّاحنينابيتقريةأهالياعتمد

منكغريهاوالكرسنة،والشعريالقمحبزراعةالقريةاشتُِهرتوالسهليّ.الجبليّبنيماالتضاريسومتنوعة

والربقوقالمشمشوباألخّصوالفواكه،الزيتونبزراعةاشتهرتوكذلكالسهليّة،الفلسطينيّةالقرى

خاّص،بشكلالمستكاويالمشمشحنينابيتأهاليزرعفقدالمشمشيخصوفيماوالتني.والعنب

الزراعةوُهِجرتالكبارماتأنبعدالتسعينيات،أواخرفيالقريةأشجار"ماتت"أنإلىالقريةبهواشتهرت

مافخلعتالزراعيةاألراضيإلىالبناءفيوالتوسعالع�انيدامتدتأنبعدأوأمريكا،إلىالصغاروسافر

بقي فيها من أشجار.

https://bit.ly/3hthZe1لالّطالع:،2019عامنُرشالسياسات،لبحثالقدسمعهدالقدس،عنمعطيات7

تقع ضاحية الربيد شمال بيت حنينا، وهي واقعة ضمن أراضي الضفة الغربية، إال أن جدار الضم والتوسع قد اخرتقها، مما يعين أن جزءا من أراضي6

أي أن مسار الجدار في تلكآخر يقع خارج الجدار (أقرب إلى مناطق نفوذ بلدية االحتالل)،هذه الضاحية يقع داخل الجدار (في مناطق الضفة)، وجزء

في ضاحية الربيد عدد منبل يضّم جزءا من أراضي منطقة (ب) إلى داخل القدس. يعيشالمنطقة ال يطابق تمامًا مسار حدود بلدية االحتالل،

المدنية اإلرسائيلية، ويُسمحيسمح لهم بالتواجد في بيوتهم ضمن ترصيح صادر عن اإلدارةالعائالت اليت تحمل بطاقة الهوية الفلسطينية، والذين

في القدس وما حولهم منالغربية عرب حاجز قلندية فقط، دون السماح لهم بالتجوللهم بقيادة مركباتهم الفلسطينية من بيوتهم باتجاه الضفة

أحياء.

https://bit.ly/3hthZe1


األرضبسريةالعارفونيقول"يقول:هللا،عودةخالدأبنائها،أحدكتبحنينا،بيتفيالمشمشزراعةعن

بدايةفي(الربقوق)وال�قوقالمستكاويالمشمشاللوزيات؛زراعةفيطفرًةشهدتقريتناإّنوالشجر

قطعمنالعديدتُسّمىأخذتهناومنلألراضي،نشطةاستصالححركةالطفرةهذهرافقتالثالثينيات.

أرضوجادتالقرية،وحواكريكرومكلعلىالمشمشزراعةتوزعت"تعمرية".اسمالمستصلحةاألراضي

امتازتماوعادًةالدار"،"قدالمشمشةصارتحىتأشجارهافنمتبأحسنه،و"الر�ويس""النقعات"

.8"مشمشة دار فالن""مشمشٌة أو أكرثُ، فذاع صيتها في القرية، فيُقال مثل

أصنافهتنوعتفقدال�قوق"وأما"مرقوق":البعُضعنهيقولالذيالربقوق،زراعةعنويضيف

زقموأبووكبريها،الحبةصغرياألصفروال�قوقوكبريها،الحبةصغريوالبنجر،السانتاروزامنالمغروسة

اللوزأشتالعلىوال�قوقالمشمشيُرك�ببأّنتقضيالشعبيةالزراعيّةالحكمةوكانتوالمعّطر.وليلى

تجولَتماوإذاوالجذور.الساقحفار"الفرار"-حرشةاللدود-المشمشلعدّومقاوٌمال�ُ�فاألصُلال�ّ،

أشجارمنماتماعلىعالمٌةفتلكال�ّ،اللوزشجرياتوجدتمافحيثالبور،حنينابيتكرومفياليوم

9المشمش، كأنها أطالٌل تدل على أيام العزّ الماضيات".

والرشقيّةعداسة)(خربةالشماليّةالجهةفيحفروهاواليتالمحاجرفيالقريةأهالياشتغلكما

زلزالبعداألقصىالمسجدتعمريإلعادةبهاتربعواكماالبيوت،لبناءالحجارةوباعواالقرية،من(الظهرة)

شمالهرماسأبووعرفيتقعواليتالدر"،علي"محاجرالقريةفيالمعروفةالمحاجرومن.192710عام

فيالماضيالقرنمنالخمسينياتفياكتشفت"عطروت".الصناعيّةالمستع�ةمنبالقربالقرية،

سبعينياتفيالدر".علي"هوايةباسمحنينابيتأهاليعرفهاضخمةمغارةالدرعليمحاجرأراضي

مغر"أكربعنهاوأعلنواللمغارة،استكشافيةجيولوجيةبعثاتالصهاينةأرسلالماضي،القرنوثمانينيات

.11أمتار104عمقهاويبلغمربعًا،مرتًا20347مساحتهاتبلغإذفلسطني"،

https://bit.ly/2Rhsoyq،09.10.2016الواد،بابهللا،عودةخالدحنينا"،بيتكان:مايا"كان11

http://bit.ly/2H1aLvK،2015الثانيكانون14الجديد،العربيقواسمي،هناديالغائب"،الماضينوستالجياحنينا.."بيت10

المصدر السابق.9

8
https://bit.ly/2RiFLyf،02.06.2018الواد،بابهللا،عودةخالدوزمانه"،حنينابيتمشمشإلىالحنني"في

https://bit.ly/2Rhsoyq
http://bit.ly/2H1aLvK
https://bit.ly/2RiFLyf


معالم

القرية،وسطفيتحديدًاالقديمة،حنينابيتأوالبلد،حنينابيتفييقعاألدهم:إبراهيمالسلطانجامع

الفتةمدخلهتزينكانتوقداألول،اإلسالميّالفتحعهدفيبُينأنهيُرجحإبراهيم.سيديمسجدويُسمى

ساحةهناكالجامعمنبالقرباليوم.موجودةغريولكنهاترميمه،إلىتُشريالفاطميالعرصإلىتعود

واالقتصادي،االجتماعيولنشاطهمالناسالجتماعميدانًاتعتربالجامع"،ورابـ"ساحةالقريةأهاليعندتُعرف

مقرًاكانتدكاكنيوفيهاالقدس،نحوهطريقهفيلينطلقحنينابيتباصيقفكانمنهابالقربإذ

لمقاهي القرية، ولحالقها، وجزارها.

منبالقربالقريةوسطفييوسفالشيخمقاميقعيوسف،الشيخمقامهواألولمقامان:القريةوفي

بفعل أعمال توسيع في بناء الشارع القريب.بيت لعائلة شومان، ولكنه غري موجود اليوم، إذ تم ط�ه

حنينابيتفيأيالبلدة،مقربةداخلمحمدالشيخمقاموبقيمحمد،الشيخمقامهوالثانيوالمقام

12البلد، بيت حنينا القديمة.

فيوتقعالبلد،حنينابيتفيكذلكتقعإبراهيم،الّسلطانشجرةكذلكوتُسمى(الُفـَرارة):البلوطةشجرة

وأغلباليوم.الموجودةالذكورمدرسةاألرضهذهمنجزءعلىبُنيت"الَهَدفة"،أرضتُسمىوقفيةأراٍض

القريةأهاليوكانللهجرة،الثانيالقرنفيعاشالتابعني،منصالحوليهواألدهمبنإبراهيمأنالظن

13يتناقلون أخبار كراماته وتقواه.

علىالوقوفيمكنكشعفاط،وفيفيهاالع�انيالبناءوحجمحنينابيتمساحةعلىللوقوفالفول:تل

هناكمن.14البحرسطحعنمرتًا868يرتفعحنينا،بيتفيال�تفعةالتاللمنواحدهوالفول،تلمشارف

الصافي،الجّوأياموفيالقريبة.والمستع�اتلها،المجاورةوالقرىحنينابيتعلىاإلطاللةيمكنك

وغريمهجورًاضخمًااسمنتيًامبىنالتلأعلىعلىنجداألغوار.جبالبعدرشقًاالميتالبحرطرفلمحتستطيع

لهقرصبناءهللاعبدبنحسنيالسابقاألردنيالملكينويكانحيثحسني"،الملك"قرصهوالبناء،منجز

اليوم.حىتحالهعلىالقرصوبقياألردنية،القواتفانسحبتسارعه،1967عامالقدساحتاللأنإالهناك،

.1993إصدارالدين،سيفشاكرمحمدواإلنسان"،والتاريخاألرضحنينا:"بيتكتابراجع14

المصدر السابق.13

خالل جولة في قرية بيتأحد المعلمني من قرية بيت حنينا، والمطلعني على تاريخها،هذه المعلومات بناء على معلومات السيد عبد هللا دعيس،12

.2018آذارفيحنينا



القدس،الحتاللطريقهفيالربيطانياالحتاللجيشخاللهامنمرّاليتالمهمةاألماكنمنالفولتليُعترب

عنومرورهم،1917األولكانونفيصموئيلالنيبمعاركفياألتراكهزيمةمناإلنجلزيتمكنأنفبعد

ومدرسةالمعلمني،إسكانمرشوععليهيقع(اليومالظهرةجبلباتجاهرشقًاتوجهواصموئيل،النيبجبل

تذكرالقدس.نحوطريقهمفيثّمومنالفول،تلإلىتوجهواهناكومناالحتالل)،لبلديةتابعةإعدادية

دفنوااإلنجلزيأمامالقدسعنالدفاعفياستشهدواالذيناألتراكالجنودمنبعضًاأنالشفويّةالروايات

على جبل الظهرة، وبعضهم في تل الفول.

تلمنطقةفيعديدةبحفرياتالقدسالدين-صالحشارعفيالموجودةاألمريكيةاآلثارمدرسةقامت

200-800الفرتةإلىتعودالمكرسالفخارمنأكوامعلىعرثواوقدالربيطاني،االنتدابفرتةخاللالفول

15سنة قبل الميالد.

أوحزورخربةمثًالومنهاوالرومانية.الكنعانيةللفرتةترجعخربالتحتاحنينابيتفييقعللخرب،وبالنسبة

خربة األبيار غربي القرية.

دار المعلمني الريفّية

إلىالدارهذهقصةتعودوالصنوبر.الّرسوأشجاروسطالدين،وأصولالدعوةكليةجامعمنبالقربتقع

المتحدة،الوالياتفيحنينابيتمغرتبيأحد-وهوشومانالحميدعبداقرتححينهاالماضي،القرنأربعينيات

تخدمعامةمرافقلبناءأراضيهممنبمساحاتيتربعواأنالقريةأهاليعلىالعربي-البنكأسسوالذي

فتربعنابلس،-القدسشارعالرئيس،الشارعمنالقريبةاألراضيعلىاالختياروقعوأهلها.والقدسالقرية

جمعيةباسمُسجلتوالمدينة،القريةخدمةفيتصبعاّمةمشاريعلصالحدونمًا150مجموعهبمااألهالي

16"لجنة المعارف الخرييّة المحليّة في بيت حنينا".

http://bit.ly/2H1aLvK،2015الثانيكانون14الجديد،العربيقواسمي،هناديالغائب"،الماضينوستالجياحنينا.."بيت16

المصدر السابق.15

http://bit.ly/2H1aLvK


بسبببقليل.النكبةقبيلبناؤهاانتهىواليتالريفية،المعلمنيكليةمبىنببناءالمشاريعهذهأولىبدأت

الكليةهذهالفتتاحكاٍفوقتهناكيكنلماألردنيّ،للجيشعسكريّةثكنةإلىالمبىنتحّولالحربظروف

العاموفيالغربيّة.للضفةاألردنيّةاإلدارةعهدفي،1953عامتمأنإلىذلكفأُج�لفيها،التدريسوبدء

الذينالمغرتبنيالطالبإلقامةسكنًايستخدموكانبالمزنل،يُعرفالكلية،جانبإلىآخرمبىنأضيف1951

17قدموا للدراسة في الكلية.

المصدر السابق.17



الحديثةالتعليمأساليبعلىيتدربونالطالبوكاناألعمال،وإدارةالرتبيةتخصصتُدرسالكليةكانت

أرضقطعةبالكليةألحقتالتدريس،صفوفجانبوإلىالريفية"."الكليةاسمهاولذلكللريف،المناسبة

تستخدمابتدائيةمدرسةللكليةتتبعكانتكمافيها،الدجاجوتربيةزراعتهاعلىيتدربونالطالبكان

"بلغفقدالدباغ،وبحسبوالجزائر.وفلسطنياألردنمنطالببالكليةالتحقتطبيقية.نموذجيةكمدرسة

725المدريس1967ـ1966عامولنهاية1954ـ1953عامتأسيسهمنذحنينابيتمعهدمنتخرجمنعدد

19المزنل من قبل جامعة القدس.يستخدم مبىن الكلية اليوم كمدرسة، بينما يستخدم.18خريجًا"

المدرسة الثانوية الصناعية

ومطارهللاراممدينةعلىتكشفحنينابيتقريةأراضيمنتلّةعلى،1965عامالعربياليتيملجنةأّسستها

طوابق)خمسة(منمبىناللجنةبنتالمدرسة،مبانيضمنمندونمًا.43إلىمساحتهاوتصلالقدس،

يذكرقط.كفندقيستخدململكنّهالمطار،منالمسافرينالستيعابفندقًايكونأنلهالمقرّرمنكان

http://bit.ly/2H1aLvK،2015الثانيكانون14الجديد،العربيقواسمي،هناديالغائب"،الماضينوستالجياحنينا.."بيت19

.1رقمالمصدر18

http://bit.ly/2H1aLvK


والعاملنيالطلبةواستخدمهبالكامل،ومؤثثمجّهزالفندقمبىنأنالمدرسةأساتذةأحدفروخمحمود

مستع�ةعندالحّساسالمدرسةلموقعونظرًافيه.للنوموالثانيةاألولىاالنتفاضتنيخاللبالمدرسة

يُستخدماألولى.االنتفاضةفيكانأشدّهاوالمستوطنني،الطلبةبنياشتباكاتدارتفلطالماعطروت

.20المدرسةاليوم إحدى طوابقه لتدريس قسم اإلدارة الفندقيّة في

التاريخ النضالي

وكانواإلرضاب،بالقتالوالتحقوافلسطني،قرىكسائر،1939-1936عامثورةفيحنينابيتأهاليشارك

شّكلكماالحق.عبدشكريوهوحنينابيتقريةمنمحمدالحجالرحيمعبدالثورةلقائداألولالسكرتري

أهالي القرية  فصيًال للمشاركة في أعمال الثورة.

المياهومهندسعطروتمستع�ةحارسضدّدهسعمليةحنينابيتشهدت،1938العاممنأيلولفي

القدس.حنينابيتباصعلىسائقًايعملكانوالذيالحنيين،فاطمةمحمدالمقاتلالشهيدنّفذهافيها،

مقطعهفيالقدس-نابلسشارعفيالمستوطننيتحملكانتاليتالناريةالدراجةنحوباصهالحنيينوّجه

محمدأنالشفويةالرواياتتذكرقتيلني.فأرداهمااليوم،النظاميةمدرسةعندتحديدًاحنينا،بيتمنالمار

راممنطقةقائدال�رعاوي،الفتاحعبدالشيخبفصيلالتحقوأنّهلإلنجلزي،ذلكبعدمطاردًاأصبحالحنيين

.21هللا، حىت استشهاده في قرية جالود قضاء نابلس

صموئيلالنيبقريةفيالمقاتلونأبداهالذيالصمودبفضلوذلك،1948عامحنينابيتقريةتحتللم

ووقعاحتاللها،فيفشلت1948نيسانفيصموئيلالنيبهاجمتاليتالصهيونيةالقوةأنإذالقريبة،

تراجعإلىأدىمماحينها،شعفاطاحتاللمنتمكنهمعدمإلىإضافةصهيونيًا،قتيًال30منأكرثفيها

تحت48عامنكبةبعدحنينابيتبقيتفقدلذلكالقدس.شمالمناطقاستهدافعنالصهيونيةالقوات

-48-عامالحربلظروفأنهالبعضيذكرلفتا.القريبةجارتهامنالجئنياستقبلتوقداألردنيّة،السيطرة

طويًال،يرتكوهالمأنهمإالأكرث،الرشقإلىواتجهواالبلد)حنينابيت(أيقريتهمحنينابيتأهاليبعضغادر

فعادوا إليها بعد فرتة وجزية من استقرار األمور.

https://bit.ly/2uSjnUX،14.04.2019الواد،بابهللا،عودةخالدليفي"،راميإلىينكلمنالرصاعمنعام100عطروت.."مستوطنة21

أيلول28بتاريخأُجريتطّالبها،أحدوكانالصناعيّةالثانويةالمدرسةفيأستاذوهو)1957(مواليدخضريأبوفروخمحمودمعمقابلةحسب20

2019.

https://bit.ly/2uSjnUX


سلطاتأعلنت،67حزيرانفي.1967عاموشمالهاالقدسمدينةرشققرىكسائرحنينابيتقريةاحتلت

فيبلديتهانفوذإلىالقدسمحافظةمنمربعكم70إلىتصلمساحةضّمعناإلرسائيليّاالحتالل

ضّمهاتماليتالمساحةهذهضمنغربًا)443موديعنيشارع(حىتحنينابيتأراضيمعظموقعتالمدينة.

منأجزاءأنإالالقرية.وسطمنالرشقإلىالواقعةاألراضيوهيالقدس،فياالحتاللبلديةنفوذإلى

القريةوسطوتشملالغربية،الضفةأراضيضمنمصنفةوبقيتاإلرسائيليّ،الضملقرارتخضعلمالقرية

الحكملوزارةالتابعحنينابيتمحليمجلسنفوذضمناليوموهيبها،المحيطةواألراضيالقديمة،

المحلي الفلسطيين.

الجديدة-السكنيةالضاحيةحنيناوبيتالتحتا--القديمةحنينابيتبنياالنتقالكانالثانيةاالنتفاضةحنيإلى

كانهناكومناليوم،سمارةمخزبعندالغربنحوالشارعتفرعأيالطريق"،"راسخاللمنومتاحًا،سهًال

رئيسشارون،اريئيلوقرارالثانيةاالنتفاضةبعدالقديمة.حنينابيتإلىوصوًالالغربنحويمشيالسائر

بنييفصلبشكلالجداربناءبدأالغربية،الضفةحولوالتوّسعالضّمجداربناءاإلرسائيلي،االحتاللحكومة

ثالثمنالتحتاحنينابيتبقريةالجداريحيطاالحتالل.بلديةنفوذضمنتقعاليتحنيناوبيتالتحتاحنينابيت

ومن ثّم رام هللا.جهات، فيما بقية الجهة الشمالية مفتوحة باتجاه برينباال

االستيطان

المستع�ات

قديمًا،أنشئتاليتيعكوفنفيهمستع�ةمنهاالمستع�ات،منعددحنينابيتقريةأراضيعلىتقع

1460منهاوصادرت1982عامأُنشئتاليتزئيفبسجاتومستع�ةدونمًا،550منهاوصادرت1924عام

عامالمنشأةالصناعيةعطروتومستع�ةللقرية،الرشقيةالجهةمنأراٍضصادرتاوالمستع�تاندونمًا،

مستع�ةمنوأجزاء،22دونم1400حواليمنهاصادرتإذالشمالية،حنينابيتأراضيمنوأغلبها1970

.23الغربيالجنوبجهةمندونمًا232حواليالقريةمنصادرتاليت1974عامراموت

شقباقریةدلیللالّطالع:،2012أريج،معهد"،حنينابيتقرية"دليل23

https://bit.ly/2uSjnUX،14.04.2019الواد،بابهللا،عودةخالدليفي"،راميإلىينكلمنالرصاعمنعام100عطروت.."مستوطنة22

http://vprofile.arij.org/jerusalem/ar/pdfs/vprofile/BeitHanina_VP_ar.pdf
https://bit.ly/2uSjnUX


استيطانيتّان،بؤرتانتوجداالحتالل)بلديةنفوذضمن(الواقعةحنينابيتقريةفيالمستع�ات،عنعدا

مبارشًة67حرببعداالحتاللعليهاسيطرطوابق4منعمارةوهيسنقرط،مخابزمنبالقربتقعاألولى

2012.24عامعليهااالستيالءتماألشقريةحيّفيتقعوالثانيةالغائبني،أمالكقانونبموجب

الشوارع االستيطانية

الحميدعبدبشارعالمعروفالشارعأو،20رقمشارعأبرزهااالستيطانية،الشوارعمنعددالقريةتخرتقكما

مستع�ات20رقمشارعيربطالشهري.شومانجامعمني�ّوالذيكم،2.5مسافةعلىالممتدّشومان،

حزما،حاجزعربالقادمنيالغربيةالضفةمستوطينوكذلكزئيف،بسجاتكمستع�ةالقدس،رشقشمال

مركزإلىمستع�اتهممنالطريقعليهميُسّهلوبالتاليالمعروف،االستيطانيبيجنبشارعيربطهم

مدينة القدس الغربيّ.

ووزيرنتنياهو،بنيامنيآنذاكاالحتاللحكومةرئيسمنكلبمشاركة،2013أيارفيالشارعهذاافتتح

شارعيصلالذيالمفرقُسّميكمابركات.نريحينهفياالحتاللبلديةورئيسكاتس،يرسائيلالمواصالت

لبنيامنيوالدهاسمعلىنتنياهو"تسيون"بنبمفرق)50(رقمبيجنشارعمعالغربيّةجهتهفي20رقم

الشوارعمنسلسلةإلىينضموهوشيكل،مليون180الشارعهذافياالحتاللسلطاتاستث�تنتنياهو.

وإلىمنالمستوطننيحركةتسهيلبغرضالقدسحولمؤخرًااالحتاللسلطاتأنشأتهااليتاالستيطانية

25امتدادهم الع�انيّ واتصالهم الجغرافيّ.المدينة، وذلك على حساب أراضي الفلسطينيني، وعلى حساب

www.inn.co.il/News/News.aspx/255438://،05.05.2014السابعة،القناةموقعالفرنسية"،التلةمفرقيتجاوز"افتتاح25

في القد س الرشقيةإ ستجالء األحياء الفلسطينيةجمعية بمكوم اإلرسائيلية/"استجالء األحياء الفلسطينية في القدس الرشقية"، إصدار:24

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/255438
http://bimkom.org/ar/wp-content/uploads/brochure-beit-hanina-Arabic.pdf


جدار الضّم والتوّسع

مندونمًا1640يقاربماعازًالالبلد،حنينابيتقريةأراضيعلىكم6بطولوالتوّسعالضّمجداريمتدّ

26مع المستع�ات المبنية على القرية.أراضيها، اليت تشمل أراضي زراعية، وأراضي مفتوحة تتقاطع

حنينابيتكانتأنفبعدالقرية،طرفيفيحنينابيتأهاليبنيالجغرافيالتواصلقطعإلىالجداربناءأدّى

عربال�وريتطلباليومإليهاالوصولأصبحالقدس-نابلس،الرئيس-الشارعمنحجرمرمىعلىالتحتا

أدّىدقيقة.40-30يقاربماتستغرقرحلةفيهللا،راممدينةإلىوالدخولاإلرسائيليةالعسكريةالحواجز

القرية،فيأبوابهاالتجاريةالمصالحمنعددإغالقوإلىالمعيشية،األوضاعتدهورإلىالحالبطبيعةذلك

استئجارها-تكاليفلرخص-القريةبيوتوأصبحتسكانها،منالقريةفيالمزنليةالشققفرغتكما

ألغراض العمل في محيط مدينة رام هللا.وجهًة للمهاجرين الداخليني من قرى جنوب الخليل وغريها

https://bit.ly/35RZnhN،2012أريج،معهدالبلد"،حنينابيتقرية"دليل26

https://bit.ly/35RZnhN


للرياديالتجاريعطروتمجّمعافتتاحهوحنينا،بيتشهدتهااليتاالستيطانيةالمظاهرأواخرومن

الصهيونيةالتجاريةالمحالمنالعديدعلىالمجّمعيحتوي.2019عاممطلعليفيراميالصهيوني

مجّمعتسويقجرىبالمرشوع،البدءعناإلعالنومنذالعربيّة.والمطاعمالمتاجرمنعدٍدإلىباإلضافة

ما بني "اإلرسائيليّني" والفلسطينيّني."رامي ليفي" كمرشوٍع للتعاون االقتصادي والتعايش السلميّ

فتكمنفلسطني،فيالصهيونياالستيطانياالستعمارسياقفيالمجمعلهذاالدقيقةالموضعةأما

عنالموّحدةالقدسعلىالصهيونيّةالسيادةتمتنيفيودورهعطروتلمجمعالسيايساألمينالبعدفي

آخربتعبريٍيعينماوهوواليهود.العرببنيماالفعلّيللتعايشوسيلًةاالقتصاديةمشاريعهجعلطريق

السيطرة واإلخضاع من خالل الدمج.

سياسة التخطيط

علىللمصادقةذلكويرجعالبناء،فيملحوظةزيادةاألخريةالعرشالسنواتفيحنينابيتشهدت

القدسفياالحتاللبلديةبدأتاليتوشعفاط)،حنينا(بيتالقدسشماللمنطقةالتنظيميةالمخططات

مرشوعأولعلىفيهصودقالذي2007عامحىتبتنفيذهاماطلتأنهاإال.1980عاممنعليهابالعمل

العاليةالبناءحركةفجاءت،2014و2013عاميّبنيالفرتةحىتالمشاريععلىالمصادقةواست�ّتتنظيمي،

الكبرياألراضيمخزونإّنكماحنينا.لبيتالرئييسالشارععلىوخاّصةللمصادقة،تلقائيةكنتيجةفيها

لبيعالمغرتبنيسّكانهاوميلواالستيطان-،المصادرةبعد-حّىتالقدسمناطقبباقيمقارنةللمنطقة

بتطويرللمقدسينياالحتاللسماحأنإال27فيها.البناءحركةاتساعفيساعدا"الحناينة"لغرياألراضي

ضمنيكونأنإاليمكنالالتجارية،القدسمناطقإحدىإلىوتحويلهافيها،واالستثمارع�انيًاالمنطقة

تحتواقتصادية،اجتماعيةبمكتسباٍتوإغراقهمالمقدسينيتقييدبمحاولةالربيئة--غريمخّططاتهم

سيطرة االحتالل ومراقبته.

.27.9.2020بتاريخمعهًأجريتمكالمةفيالقدس،منليلأبونارصالمهندسمعلوماتحسب27



خاتمة

قليلنيفإنحنينا،بيتبقريةوالتوسع،الّضمجداررأسهاوعلىاالحتالل،سياساتألحقتهالذيالعزلبسبب

الضاحيةأوالفوقا،حنينابيتالجميعيعرفبينماالبلد،حنينابيتقريةيعرفمناليومالشبابجيلمن

السكنية المشهورة.

للرتفيهللمقدسينيمقصدًاالفوقاحنينابيتأصبحتتقريبًا،الثانيةاأللفيةمناألولالعقدنهاياتمنذ

فيساهمالصغرية.بالمدينةأشبهوباتتالقرويّمظهرهاالقريةوفقدتوالمقاهيالمطاعمعنوالبحث

اليتاألبنيةعلىاالحتاللبلديةوتشرتطالرئيس،الشارععلىوخاصةالبلدة،فيالبناءعملياتتكاثفذلك

منال�يدواجتذب28التجاريّةالحركةعجلةدفعمماتجاريّة،محالٍتاألولطابقهافيتحويأنفيهتُنىب

المستث�ين، وبالتالي الزبائن.

منالشماليالجزءفيكبريًاتجاريًامجمعًازهرية،أبوعائلةاألصلية،حنينابيتعائالتإحدىافتتحتكما

البلدة اسمه "بلدي مول".

والبلدةالرئيسةالقدسشوارعفإنالليل،منمتأخرةساعةحىتتجاريًانشاطًاالبلدةتشهدحنيوفي

علىمؤرشذلكأنإذالبعضيقلقماوهواألولى،المساءساعاتبعدوركودًاسكونًاتشهدالقديمة

حنينابيتهياألحياءتلكوأبرزواألحياء،األطرافإلىالقدسمدينةوسطمنالتجاريةالحركةانتقال

وشعفاط.

التجارية.الرئييس أن يكون الطابق األول فيها مخّصصًا للمحالتتشرتط بلدية االحتالل إلعطاء تراخيص للمباني على الشارع28




