
ِمْخماس

مقّدمة

استعمار،هناكيكنلمإنالفلسطينيةالقرىحاليكونقدكيفتتتفّكرقدمخماس،قريةإلىدخولكعند

الثقافية؛أوالجغرافيةالمخيلةسواءالفلسطينية،المخيلةعلىمألوفهومابكلمفعمةالقريةتزالالإذ

الريفيطابعهاالحديثة-،بالمبانياختالطها-رغمالمقبّبةالقديمةالبيوتالمشايخ،حّطاتالنساء،أثواب

علىالهجينةالمستع�اتعلىالمطلّةالقريةأطرافإلىالوصولعندويتغرييتبدلذلكأنإالالهادئ،

المكان.



الموقع الجغرافي والمساحة

حيثمنالقدسمحافظةقرىكربىمنوتُعدّالقدس،مدينةرشقشمالكم8بعدعلىمخماستقع

رشقًا،أريحامحافظةحدودلتصلأراضيهاوتمتد،1دونمألف13منأكرثإلىمساحتهاتصلإذالمساحة،

أصلويعوددبوان.ديرقريةأراضيوالرشقالشمالمنوتحدّهاالغرب،جهةمنجبعلهاقريةوأقرب

القرية في التاريخ البعيد إلى العرص الرومانيّ.

فيما(ج)،منطقةأنهاعلىدونمًا12770حواليمخماس،أراضيأغلباليومتُصنّفأوسلو،التفاقيةوفقًا

2دونمًا.872بحواليتُقدّرواليت(ب)كمنطقةالبقيةتُصن�ف

التسمية وتاريخ القرية

بوقوعهاعالقةلذلكتكونوقد،3الق�""تلمعناهاأّنيرّجحاألّولتأويلني،"مخماس"اسممعىنيحمل

الساميالجذرإلىاسمهايُرجعالثانيوالتأويلالق�-.بمدينة-المسّماةوأريحاالقدسبنيماالطريقعلى

4االختباء."َكَمس" -أي خبّأ-، أي أن معىن مخماس "المخبأ"، أو مكان

تاريخيًا إلى العرص الكنعاني.، ويُرّجح أنها تعود5ُعرفت القرية منذ العهد الروماني

الرتكيبة السّكانية

1931،404عامفيهايعيشكانإذنسبيًا،المنخفضةالسّكانيةالكثافةذاتالقدسقرىمنمخماستعترب

حواليالقريةسّكانعددفيبلغاليومأمانسمة.774وبلغالعددارتفع1961عاموفي.6بيتًا80لهمنسمة

6Census of Palestine 1931. Population of villages, towns and administrative areas, E.Mills, page: 41.

المصدر األول.5

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

06.12.2016بتاريخ

أسماء قرى القدس، دراسة لغوية داللية

.2018أيار6بتاريخمعهأجريتمقابلةفيمخماس،قرويمجلسرئيسكنعان،سمريالسيدمعلوماتعلىبناء3

دليلقريةمخماس،2012(أريج)،القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدمخماس،قريةدليل2
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مناألعظمالسوادُيعيش.7فلسطنيخارجيعيشوننسمة3000يقاربماإليهميُضافشخص،1400

ستّيناتفيهناكإلىاالقتصاديةالهجرةبموجاتتأثرواإذالمتحدة،األمريكيةالوالياتفيالقريةأهالي

وفلسطني عامة.وسبعينات القرن الماضي، شأنهم كشأن الكثري من قرى القدس

حسنيعائلّيتإلى(المتفرّعةعليوأبوعّوداة،أبوصيام،أبوكنعان،هم:حمائل،6منالقريةسّكانيتألف

ومهنّا)، الحاج، ومخّمن.

الحياة االجتماعية واالقتصادية

(البعليّة)،المطريّةالزراعةعلىلها-المجاورةالقرى-كغالبيةمخماسفيالزراعي�النشاُطاعتمدتاريخيًا،

الذي كرثت زراعته لالعتماديّة الغذائيّة عليه.وترّكزت على زراعة الزيتون، والّشعري، والكرسنة، والقمح

اليتاآلبارمنعددًاالقريةضّمتولذلكوبنائها،اآلبارحفرعلىالقريةأهلاعتمدالماءعلىوللحصول

ماوغالبًاللبيوت،الماءلجلبالنساءعندهاتجتمعكانتإذللقرية،االجتماعيّةالحياةمكّوناتإحدىمثّلت

حفرتها، ال العائالت المالكة لألرض اليت تضّم البرئ.ارتبطت تسمية اآلبار بأسماء العائالت (الحمائل) اليت

الطابعهذاويظهرنفسها.القريةأهاليمنساكنيهاوأغلبريفيّ،طابٍععلىالقريةتُحافظواجتماعيًّا

البلد"،"جذرأوالقديمةالبلدةتوجدحيثالبلدوسطفييجلسونالبلد،فيالسنكبارمشهدفيكذلك

وهوالقهوة،يحتسونبـ"التوتة"،والمعروفةبالقرية،المشهورةالتوتشجرةتحتالجامعمنبالقرب

القرىأهاليوالتحاق"التمدّن"مظاهربعضبفعلفلسطني،قرىمنغائبوشبهاليومنادرًاأصبحمشهد

بالوظائف.

.2018أيار6بتاريخمعهأجريتمقابلةفيمخماس،قرويمجلسرئيسكنعان،سمريالسيدمعلوماتعلىبناء7



التعليم

8للبنات،واألخرىللبننيإحداهمامدرسَتان،1948عامنكبةبعدمخماسفيتأّسستالتعليم،صعيدعلى

يلجأكانتعليمهاستكمالأرادومنالقرية،وسطموقعهاوكانواحدة،غرفةعنعبارةالمدرسةوكانت

للمدرسة الموجودة في قرية دير دبوان قرب مخماس.

لإلناث،وأخرىللذكورمدرسةالفلسطينية،والتعليمالرتبيةلوزارةتابعتانمدرستانالقريةفيتوجداليوم،

عددوقلّةالقريةأهاليأغلبهجرةبسببنسبيًامنخفضًاالطالبعددويعتربالثانوية،ال�حلةحىتتدرّسان
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180الـاإلناثمدرسةفيالعدديتجاوزوالطالبًا،90الـالذكورمدرسةفيالعدديتجاوزالإذ،9ساكنيها

10األول حىت الرابع في مدرسة واحدة.طالبة، وبسبب قلة األعداد دمجوا الذكور واإلناث من الصف

المعالم

طبيعيّة.في القرية عدة معالم أثريّة-تاريخيّة ودينيّة، ومعالم

القريةطرففيمسجد،لهصالحوليّمقاموهوالْدوير،مقامالقريةفياألهمالدينيةالمعالممن

ترميممرشوعتنفيذاآلنويجريوالكرامات.الصالحنيباألولياءالشعبيّةالذاكرةفيمرتبطوهوالرشقي،

الرتاث المعماري.المقام، وإنشاء حديقة حوله بإرشاف مؤسسة الروزانا لتطوير

مقهىوقبالتهالبلدوسطفيالزعيبجامعفيهمالرئييسالجامعجوامع.عدّةالقريةفيتوجدكما

بقبّتهالممّزيإبراهيمالسلطانجامعإلىباإلضافةبالقرية.المعروفةالتوتلشجرةالمالصقاألشهرالقرية

جامعهؤالءإلىويُضافالرتكي.العهدإلىيعودبناءهإّنويُقالاللون،فريوزيّةبفسيفساءالمكسّوة

11الدبور وجامع آخر قيد البناء آلل صيام.

لجبالالرشقيّةالسفوحمنويبدأالقرية،فيي�ّالذيالصوانيتواديالبارزةالطبيعيةالقريةمعالمومن

معويندمجالفّوارعنيإلىيصلحىتمخماس،قريةفيكم20مسافةعلىويمتدّهللا،ورامالقدس

علىتظهرالمسافةهذهطولوعلىاألردن.نهرإلىختامًاليصلالقلط،واديفييصبثمفارة،وادي

زمنيةأوقاتفيعامرةكانتقالعوأنقاضوجدران،وآباروخرائبوعلّياتوكهوف"تجاويفالوادجانيبّ

12مغارة الجاية (الجي).سابقة". وفي وادي الصوانيت  بني أراضي جبع ومخماس تقع

فيالرومانيةالحقبةآثاروعنالطبيعية،المشاهدعنللباحثنيمالئمًةونزهًةمشيمساَرالواديويشّكل

المسار.فلسطني. ويعترب فصل الربيع أفضل الفصول للمشي في هذا

https://bit.ly/2xsUxvL،2016الثانيكانون26فلسطني"،"الرتاموقععقرباوي،ح�ةالرهبان"،ابتهاالتوصدىالرنجسسحرصوانيت:"واد12
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الدّوارة.خربةوبجانبهاالقرية،رشقيّالواقعةالحيّخربةمنهاالخرب،التاريخية-األثريةالقريةمعالمومن

إلىويُنسبالقرية،منالغربيالجنوبيالظاهرفيويقعمريمتلإلىباإلضافةُمغر.علىالخربتانوتحتوي

الصوانيت،وعنيالواد،نّقبواالذينالعلماءويقولهناك.منمرّتالعذراءمريمأنيُروىإذالعذراء،مريم

هيمخماسفيوأغناهاالتاريخيةالُحقبأهّمإّن(العليّات)الرهبانوصوامع(الجي)،الجايةومغارة

13الروماني والبزينطية.

التاريخ النضالي

وقائدالمقدّسالجهادمناضليأحدكنعان،عليانيحيىالقرية،منبرزتاليتالنضاليةالشخصياتمن

القادرعبدرافقالذيكنعانوفهميالتسعينيات.أواخرالمتوفى،1936عامالكربىالثورةفيعسكري

نابلس،فيمستشفىإلىاإلنجلزيونقله،1948عامنكبةفيالقسطلمعركةفيوأُصيبالحسيين

14(إبرة)، إال أنه نجا منها.وتذكر الرواية الشفوية أنهم كادوا أن يسّمموه بحقنة

منالالجئنيمنوفودًااستقبلتأنهاإال،1948عامالنكبةفيأحداثأومعاركفيمخماستشاركلم

فإّنالشفوية،الروايةوحسبوالحديثة،لفتاقرييتمثلأهلها،الصهيونيةالعصاباتهّجرتاليتالقرى

15من قرية دير ياسني ليعملوا فيه ويأكلوا منه.مسنًّا من القرية يدعى الحاج علي، منَح كرَم تني لالجئني

مغارةومنها:أيام،عدةبالقريةالمحيطةالُمَغرفيأهلهاومكث،1967عامالنكسةفيمخماساحتُلّت

الالجئنيمنسيدةالقصفإثراستشهدتووقتها،مخماس.رشقيّالسهمومنطقةالوعر،عراكالهوتة،

ابنبطفليها،مخماسمنتفركانتسيدةأنالفرتة،تلكمنشفويًارُويومماالقرية.مقربةفيودُفنت

نحوالمسريإكمالتستطيعتعدولمقواهاخارتحنيالشهرين،ع�هايتجاوزلمورضيعةسنتانع�ه

اجتمعحيثالمغر،إلىوصولهامنوقتوبعدطريقها،وأكملتالطريقجانبعلىصغريتهافرتكتالمغر،

المصدر السابق.15
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عمنالناسسائًالالمكان،إلىطريقهفيوجدهاوقدالرضيعة،ومعهمنهمرجلعليهمدخلالقرية،أهل

16إلى المغارة.يعرف لها أهًال، وبالفعل أعادها إلى والدتها اآلوية

إذالمالي،الجانبعلىمخماسمساهمةترّكزت2000عاموالثانية1987عاماألولىاالنتفاضتنيوفي

اقتصاديبوضعالقريةعائالتأغلبكونللمخيمات،ودعمًاوالشهداءاألرسىألرسمساعداتأهلهاقدّم

17جيّد، خاصة مع الدخل المالي لهم من أبنائهم المغرتبني.

االستيطان

علىالمبارشالوجودعنوالتوّسعالضّمجداروهوالقدسقرىفيحضورًااألكرثاالستعماريالمظهرغاب

االحتاللوإدارةجيشاعتداءاتمنتسلملمالقدس-،قرىسائر-كشأنبالطبعأنّهاإالمخماس،أراضي

أغلبهايقع(اليتبنيامني""شاعرمستع�ةبناءلصالحدونمًا28أراضيهامنصودرتإذاألراضي،ومصادرة

يقاربما)1999عام(أنشئتإيرزنيفيمستع�ةصادرتكما18).1998عاموأُنشئتجبع،قريةأراضيعلى

أراضيها.مندونمًا160

ربطبهدف،457رقمااللتفافيوالطريق،19القريةأراضيمنأجزاءعلى60رقمااللتفافيةالطريقوُشّقت

عنلفصلهاللقريةالشماليالمدخلوأُغلقاألخرى.بالمستع�اتأراضيهاعلىالمقامةالمستع�ات

الطريق االلتفافي.

مندونمًا258صودرتاإلرسائيلية،الرشطةفيالحدودحرسلفرقةتتبععسكريةقاعدةإقامةأجلومن

20أراضي مخماس الرشقية.

ألراضيمصادراتاألخريةالعرشالسنواتفيتجريإذالحدّ،هذاعنداالستيطانيةالدوافعتتوّقفولم

المصدر السابق.20

الشارع، أغلقه االحتالل بحاجز ترابي.يوجد للقرية مدخل رئييس من الجهة الغربية يتقاطع مع19

دليلقريةمخماس،2012(أريج)،القدس-التطبيقيةاألبحاثمعهدمخماس،قريةدليل18

المصدر السابق.17
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صودرتاليتاألراضيمساحةتصلالمجلستقديراتوحسبمستقبليًا،المستع�اتتوّسعستخدمالقرية،

21في السنوات األخرية إلى أكرث من ألفي دونم.

خاتمة

شّكلممامأهولة،غريمنازلهامنالكثريوباتتكثريًاالقريةسكانعددانخفضسكانها،أغلبهجرةمع

سنوات-منذالصهاينةالمستوطننيقيامذلكوتالربوعها.أغلبفيوالخالءالهدوءمندائمطابعًا

وتخريبأشجاروحرقرسقاتعنأسفرتالليل،فيخاصةلالعتداء،هجماتبشّن-اليومحىتالتسعينيات

السياجوإزالةالقمح)،منأغلبهاكثريةمحاصيلوإتالفالزيتون،أشجارمئاتالممتلكات(تشملممتلكات

22األهالي.وأراضي60رقمااللتفافيالشارعبنيالفاصل

المستوطنني.منالقريةلحمايةالتطّوعيةالليلية""الحراسةتشكيلإلىالقريةأهلالممارساتهذهدفعت

علىمعتمدةوهيالبحث-،كتابةلحظة-أياليومحىتمست�ّةزالتوما،2010عامالمبادرةوانطلقت

مجّهزينالفجر،صالةحىتمساءالتاسعةمنيوميًّافيهاالشبابمناوبةتبدأرئيسيةمراقبةنقاطتثبيت

ومااألولى،االنتفاضةزمنإلىالليلية""الحراسةفكرةتعّقبويمكنفقط.الضوئيةوالكّشافاتبالُعصي

العملي.الحلهذاإلىاألهاليودفعتطويللزمناست�ّتللمستوطنني،متواليةاعتداءاتمنصاحبها

شأنمنوأعَلتالسّكانبنياالجتماعيةالروابطتقويةفياألعوام،مدارعلىالحراسة،تجربةوساهمت

الحراسات،تشكيلبعدأمانًاأكرثأصبحتالبلدةالمسنّني،"إنأحديقولبينهم.المتبادلواالهتمامالرتاحم

المنازلرسقاتأنكماالمتأخر،الليلساعاتفيالقريةدخولمنمراتعدةالمستوطننيالشبانمنعحيث

23انقطعت بشكل كامل".

منهمقطاعيحمل-الذينالقرية،فيالمقيمنيأبناؤهاأقامهااليتالحراسةلمبادرةموازٍجانٍبعلى

الهادئالريفيّالطابعشّكالاللذينالسّكانية،الكثافةوانخفاضالسائدالسكونورغماألمريكية-،الجنسية

الماليةتدّفقاتهممّولتهاالمغرتبني،أبنائهاقبلمنمتصاعدةمتطّورةبناءحركةالقريةتشهدحاليًا؛للقرية

https://bit.ly/37cEuiOلالّطالع:،2017أيار1بتاريخالجزيرةموقععلىنُرشعرام،أبوأمريمخماس"،قريةأعتابعلىمقديس"رباط23

المصدر السابق.22

.2020أيار25بتاريخمعهأجريتمكالمةفيمخماس،قرويمجلسرئيسكنعان،سمريالسيدمعلوماتعلىبناء21

https://bit.ly/37cEuiO


العامأيامأغلبمغلقةتبقىمنازلوهيقويّة،تحتيةوبنيةفاخرةمنازلعنهاونتجتالقرية،خارجمن

وتستقبلهم حني يعودون إلى فلسطني لقضاء عطلة الصيف.

القرية،فيالتحتيةالبنيةومفرداتالخدميةالمرشوعاتمنالعديدالماليةهؤالءتربّعاتمّولتكما

له مخماس مثلها كمثل أغلب قرى القدس.لتعويض اإلهمال اإلداري والخدمي "الرسمي" الذي تتعرّض

معالصيفشهور"خاللأحدهم:ويقولجرييس.ونيوفيالدلفيامدينّيتفيالقريةمغرتبيمعظمويرتّكز

وكثريا24الشتاء".سكانأضعافثالثةالقدسمنالقريبةمخماسبلدتيسكانعدديصبحالمغرتبنيعودة

فيشاهدتسنوات"قبلالسلحوتجميلالمقديسالكاتبفذكرلقريتهم،العطاءالمغرتبونيقدّمما

أنالقريةأبناءوأخربناالقرية،فيموقعأحسنفيتقعالئقةمالعبذاتنموذجيّةمدرسةمخماسقرية

25مغرتبًا من أبنائهم تربّع باألرض وأقام البناء المدريس".

أنهاإالالقرية،أراضيعلىموقعهاأنمخماسمالهيمدينةعنالسماععندالبعضلذهنيتبادرقد

إلحدى عائالت القرية اليت أسمته باسمها.واقعة في بلدة بيتونيا (غربي رام هللا) وهي مرشوع تجاري

حدّإلىتشبهالتطريزفطريقةنساؤها،بهاتتمّزياليتالرتاثيّةالفلسطينيةباألثوابمخماسالبعضيربطكما

والمشهورة أصًال بتطريز األثواب حىت اليوم.كبري مناطق رام هللا والبرية ودير دبوان المجاورة لها

https://bit.ly/35SeUy7لالّطالع:،12.9.2013بتاريخالوطندنياموقععلىنُرشالسلحوت،جميلالمدرسية"،األبنيةضائقة"لحل25

https://bit.ly/36UQ9Tjلالطالع:،19.7.2018بتاريخالعربيالقدسموقعفينُرشصيام،الحميدعبدالمحتلة"،فلسطنيمنرسيعة"مشاهد24

https://bit.ly/35SeUy7
https://bit.ly/36UQ9Tj

