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يف منت�سف القرن ال�ساد�ص ع�سر قام را�سد احلدادين “موؤ�س�ص 
الأردن  تالل  عرب  ال�سغرية  قافلته  بقيادة  اهلل”  رام  مدينة 
القاحلة اإىل موقع غري بعيد عن القد�ص.  ومل يعرف عندها اأنه 
فل�سطني  قلب  يف  واعدة  جديدة  بلدة  اأ�س�ص  بو�سع  يقوم  كان 

تدعى “رام اهلل”.

ع�سر  �ستة  تبعد  حرجية  منطقة  اإىل  احلدادين  قافلة  و�سلت 
كيلومرتا �سمال القد�ص.  وهنا، وبني بقايا كهوف ما قبل التاريخ 
بيوتها  بتاأ�سي�ص  وبداأت  القافلة  ا�ستقرت  رومانيتني،  وقريتني 

اجلديدة .
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الأحرا���ص والأحطاب املنت�سرة يف “ خربة رام اهلل” اآنذاك، كانت عامل جذب 
لرا�سد احلدادين، كونها �سرورية ملهنته التي كان ميار�سها يف الكرك، موطنه 
الأ�سل��ي، فابت��اع تل��ك “اخلربة” وقتها م��ن اأ�سحابها الغزاون��ة اأهل البرية 

الأ�سليني.

احلدادي��ن، وبعد �سماعه نب��اأ وفاة عدوه املت�سبب يف رحيل��ه عن الكرك، قرر 
العودة اإىل دياره يف حني اأ�سر اأولده اخلم�سة، والذين اأ�سبحوا اليوم اأجداد 

مواطني رام اهلل الأ�سليني، على البقاء فيها.

واأولد احلدادي��ن اخلم�س��ة ه��م: �س��ربة، واإبراهي��م، وجري���ص، و�سق��ري، 
وح�سان.

رزق كل منه��م باأولد ع��دة، حتولوا مع الوقت اإىل عائ��الت وحمايل، فاأ�سبح 
هناك : اآل يو�سف، اآل عواد، اآل ال�سقرة، اآل جغب، واآل عزوز.

م��ع مرور الزمن، ب��داأت رام اهلل تتو�سع وتنه�ص يف �ست��ى املجالت، ففي عام 
1807 مت بن��اء اأول كني�س��ة لل��روم الأورثوذك�ص، ويف ع��ام 1869 مت افتتاح 

مدر�سة الفرندز للبنات.

يف ع��ام 1902 مت حتوي��ل رام اهلل اإىل مقاطع��ة م��ن قب��ل احلكوم��ة الرتكي��ة، 
و�سم��ت حينه��ا ثالث��ني بلدة حميط��ة، حيث مت تعي��ني العني اأحم��د مراد من 

القد�ص اأول حاكم لها )مدير(، ويف عام 1908 مت 
حتوي��ل رام اهلل اإىل مدين��ة، وتعني اليا�ص عودة 
اأول رئي�ص للبلدية، و�سم املجل�ص البلدي ممثال 

عن كل حامولة.

اآل��ف دومن،  تبل��غ م�ساح��ة مدين��ة رام اهلل 19 
واتخ��ذت جمال���ص بلدية �سابقة ق��رارا بتو�سيع 

حدود املدينة اإىل األفي دومن اأخرى .

األ��ف  ويبل��غ ع��دد �س��كان مدين��ة رام اهلل )35 
ن�سم��ة(، ويحيط بها )80( بلدة وقرية، لي�سبح 
ع��دد ال�س��كان الكل��ي للمحافظ��ة )278.18األف 

ن�سمة(.
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15 فتاة، 1889 للفتيات �سمت  الفرندز ملدر�سة داخلية  افتتاح 
وبداأت فتيات من مدن اأخرى بالقدوم للدرا�سة يف رام اهلل.

اهلل 1895 رام  يف  خدماتها  بتاأدية  الكاثوليك  الروم  كني�سة  بدء 
برئا�سة الآب �سابا �سامل مغنم.

�سربت فل�سطني عا�سفة ثلجية قا�سية اأثناء رحلة احلجاج 1895
الرو�ص من النا�سرة اإىل القد�ص وتويف 30 حاجا بالقرب 
يف  ال�ستمرار  الآخرون  ي�ستطع  ومل  البرية،  مدينة  من 
م�ستخدمني  لإنقاذهم  اهلل  رام  �سكان  اندفع  وقد  الرحلة، 

احلمري والبغال و�ساعدوا يف دفن املوتى. 

بدء هجرة اأبناء رام اهلل اإىل الوليات املتحدة.1901

افتتاح الفرندز ملدر�سة داخلية لل�سبيان �سمت 15 فتى. 1901

اإمتام احلكومة الرتكية للطريق التي مت �سقها للعربات من 1901
الآن طريق  رام اهلل والبرية وهي  نابل�ص عرب  اإىل  القد�ص 

رام اهلل القد�ص.                                

حتويل احلكومة الرتكية رام اهلل اإىل مقاطعة، ت�سم ثالثني 1902
القد�ص كاأول حاكم  اأحمد مراد من  بلدة حميطة، وتعيني 
الإ�سالحات  من  بعدد  مراد  اأحمد  قام  وقد  )مدير(،  لها 

املدنية.

لطحن 1903 ميكانيكية  طاحونة  لأول  خوري  نيقول  اإح�سار 
يطحن  القمح  كان  الوقت  ذلك  وحتى  اهلل،  لرام  القمح 

باليد.

يجرها 1903 عربة  بت�سغيل  �سحادة  اأبو  عي�سى  ابراهيم  بدء 
احل�سان للعمل بني رام اهلل والقد�ص.

اأول 1908 عودة  اليا�ص  وتعيني  مدينة  اإىل  اهلل  رام  حتويل 
واأمينا  �سكرتريا  ق�سي�ص  ابراهيم  للبلدية، وتعيني  رئي�ص 
كل  عن  ممثال  البلدي  املجل�ص  �سم  وقد  لل�سندوق، 

حامولة.

عودته 1910 بعد  اهلل  رام  يف  له  عيادة  �سحادة  نقول  د.  افتتح 
من الوليات املتحدة، وهو اأول اأبناء رام اهلل الذي تخرج 

طبيبا. 

ثالثني 1914 حوايل  ووفاة  الأوىل،  العاملية  احلرب  اندلع 
�سخ�ص من رام اهلل اأثناء خدمتهم يف احلرب مع احلكومة 

الرتكية.

ا�ستقرار را�سد احلدادين يف رام اهلل مع عائلته حوايل عام 1550 
1550

ر�سامة اليا�ص يعقوب من حامولة يو�سف، كاهنا يف كني�سة 1700
اأول كاهن تتم ر�سامته من رام  الأورثوذك�ص وهو  الروم 

اهلل

بتعليم 1706 الأورثوذك�ص  الروم  كني�سة  يف  الكهنة  اأحد  بدء 
العربية  باللغتني  والكتابة  القراءة  الأبر�سية  �سبيان 

واليونانية.

من 1807 بالقرب  تقع  الأورثوذك�ص،  للروم  كني�سة  اأول  بناء 
اليا�ص  الكاهن  قبل  من  ال�سابقة،  اهلل  رام  با�سات  حمطة 
الأورثوذك�ص  الروم  بطريركية  مع  بالتعاون  ق�سي�ص 

و�سكان رام اهلل.

واإح�ساءهما 1838 �سميث  ود.  روبن�سون  د.  من  كل  زيارة 
لل�سكان حيث بلغ عددهم بني 900-800 ن�سمة.

بناء كني�سة الروم الأورثوذك�ص احلالية.1850

مدر�سة 1850 تاأ�سي�ص  يف  غوبات  �سموئيل  الأ�سقف  بدء 
لل�سبيان.

جمئ كني�سة الكاثوليك الرومان اإىل رام اهلل وفتح مدر�سة 1857
فيها.

قدوم اإيلي و�سيبيل جونز من بريطانيا مع بع�ص الكويكرز 1869
اأ�سهر  للبنات خالل ثالثة  الفرندز  الآخرين وفتح مدر�سة 

من قدومهم.

افتتاح راهبات مار يو�سف مدر�سة للفتيات وعيادة.1873

افتتاح عيادة من قبل الفرندز يديرها د. جورج ها�سينور،  1883
وهو اأول طبيب ياأتي اإىل رام اهلل.
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ا�سرائيليني 1982 فا�سلة من قبل متطرفني  اغتيال  حماولة   ·
ا�ستهدفت رئي�ص بلدية رام اهلل املرحوم كرمي خلف، 
البرية  بلديتي  رئي�سي  اي�سا  ا�ستهدفت  عملية  خالل 

ونابل�ص.
�سلطات الحتالل تقيل رئي�ص بلدية رام اهلل املرحوم   ·
كرمي خلف، واملجل�ص البلدي املنتخب يعلق اعماله 

احتجاجا على الجراء ال�سرائيلي.

بدء الإنتفا�سة الأوىل �سد الحتالل الإ�سرائيلي.1987

من 1987 اهلل،  رام  م�ست�سفى  يف  مفتوح  قلب  عملية  اأول  اإجراء 
قبل الدكتور �سوقي حرب. 

اإ�سرائيل من رام اهلل وا�ستالم ال�سلطة الوطنية 1996 ان�سحاب 
الفل�سطينية كامل امل�سوؤوليات. 

الوطنية 1996 ال�سلطة  قبل  من  بلدي  جمل�ص  اأول  تعيني 
الفل�سطينية برئا�سة املرحوم د. عي�سى زيادة.

تعيني املهند�ص اأيوب يعقوب رباح رئي�سا لبلدية رام اهلل، 1999
خلفا لرئي�ص بلديتها الراحل د. عي�سى زيادة.

رام اهلل حتتفل بالألفية الثالثة »رام اهلل 2000« بالتن�سيق 2000
مع م�سروع »بيت حلم 2000«. 

ح�سار الرئي�ص الراحل يا�سر عرفات يف مقره )املقاطعة( 2002
واجتياح قوات الحتالل للمدينة اأكملها.        

يوؤمون 2004 الألوف  ومئات  عرفات،  يا�سر  الرئي�ص  ا�ست�سهاد 
رام اهلل لوداعه، وحيث يرقد جثمانه اخلالد. 

دام 2005 انقطاع  بعد  اهلل  رام  بلدية  الوىل ملجل�ص  النتخابات 
29 عاما جراء الحتالل، وت�سلم جمل�ص بلدي جديد مكون 

من 15 ع�سوا.

جانيت ميخائيل اأول امراأة تت�سلم مهام رئي�ص بلدية رام 2006
اهلل.

وتطلق 2008 مولدها،  على  عام  مبئة  حتتفل  اهلل  رام  بلدية 
م�سروع مئوية بلدية رام اهلل. 

اجتاح اجلراد رام اهلل وق�سى على جميع املحا�سيل.1915

من 1916  30% وهلك  املدينة  التيفوئيد  حمى  اجتاحت 
ال�سكان. 

كانون 1917  27 يف  اهلل  رام  مدينة  على  الربيطانية  ال�سيطرة 
الول، وخ�سوع رام اهلل وبقية املدن الفل�سطينية لالنتداب 

الربيطاين من عام 1918-1948 . 

من 1927 اإثنان  قتل  وقد  عنيفة،  اأر�سية  هزة  فل�سطني  �سربت 
مدينة رام اهلل ودمرت العديد من املمتلكات.

املقيمني 1932 جميع  عائدات  على  تعليم  ك�سريبة   3% فر�ص 
يف املدينة 

ا�ستخدام الكهرباء يف املدينة من قبل �سركة كهرباء القد�ص، 1936
حيث اأ�سيئت معظم منازل املدينة.

حرب 1945 جليل  قبل  من  اهلل  رام  م�سايف  �سركة  تاأ�سي�ص 
واآخرون، براأ�ص مال قدره 50،000 األف دينارا اأردنيا، 

وكان معظم حاملي الأ�سهم هم من املدينة نف�سها. 

اإىل 1948 ديارهم  من  املهجرين  الالجئني  من  الآلف  تدفق 
املدينة.

�سركة 1951 اإىل مدينة رام اهلل واجلوار من قبل  املياه  اإح�سار 
والبرية،  اهلل  رام  بلديتي  مع  بالتعاون  اهلل،  رام  م�سايف 

ومت اإح�سار املياه من عني فارة.

ديرتويت 1952 يف  اهلل  رام  اأبناء  لحتاد  جملة  اأول  اإ�سدار 
ميت�سيغان يف الوليات املتحدة. 

اإن�ساء احتاد اأبناء رام اهلل يف اأمريكا يف ديرتويت ميت�سيغان 1958
خلدمة اأبناء املدينة، وعقد اول موؤمتر �سنوي يف الوليات 

املتحدة.

افتتاح م�ست�سفى رام اهلل اجلديد وبدء املعاجلة به يف 20 1963
اأيار. 

الحتالل 1967 حتت  الفل�سطينية  املدن  وبقية  اهلل  رام 
ال�سرائيلي.

النتخابات الأوىل ملجل�ص بلدية رام اهلل بعد الحتالل.  1972
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تقع مدينة رام اهلل بالقرب من مدينة القد�ص عا�سمة دولة فل�سطني، 
وقد �سكل ذلك عامال رئي�سا يف تبوء حمافظة رام اهلل والبرية والتي 
ت�سكل مدينة رام اهلل مركزها، اإ�سافة اإىل  موقعها اجلغرايف املرتفع، 
وتنوعها ال�سكاين، فر�سة حتولها اإىل نقطة جذب للعديد من املوؤ�س�سات 

احلكومية، وغري احلكومية، حيث ت�سم: 
)املقاطعة(  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  رئا�سة  مقر   ·

الوزراء  جمل�ص  رئا�سة  مقر   ·
الفل�سطيني  الت�سريعي  املجل�ص  مقر   ·

الفل�سطينية الوطنية  ال�سلطة  وزارات  معظم  مقر   ·
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  مكاتب  من  العديد  مقر   ·
اطيافها.   بكافة  الفل�سطينية  الوطنية  للحركة  مركز   ·

و�سبه  الر�سمية  املوؤ�س�سات  من  الكم  هذا  على  احتوائها  وب�سبب 
الأرا�سي  ال�سيا�سي يف  اإىل مدينة احلراك  اهلل  رام  الر�سمية، حتولت 
الوزراء  ورئا�سة  الرئا�سة  موؤ�س�ستي  ت�ست�سيف  حيث  الفل�سطينية، 

روؤ�ساء الدول واملمثلني الر�سميني يف املدينة.
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حمافظة رام اهلل والبرية ومركزها مدينة رام اهلل، وباعتبارها مقرا 
كعا�سمة  القد�ص  ت�سلم  حلني  الفل�سطينية  الوطنية  لل�سلطة  موؤقتا 
الدول  من  العديد  اختارته  الذي  املوقع  كانت  الفل�سطينية،  للدولة 
ت�سم  حيث  فيها،  وممثلياتها  �سفاراتها  لإقامة  والأجنبية  العربية 
قرابة 30 �سفارة وممثلية عربية واأجنبية، ا�سافة لوجود الع�سرات 
للن�ساط  مركزا  جعلها  ما  فيها،  الدولية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من 

الدويل، عالوة عن كونها مركزا للحياة ال�سيا�سية الفل�سطينية.

للن�ساط  مركزا  البرية  مدينة  التواأم  و�سقيقتها  املدينة  باتت 
معظم  اتخذت  وقد  هائال،  اقت�ساديا  منوا  ت�سهد  حيث  القت�سادي، 
الأرا�سي  يف  العامة  لداراتها  مركز  اهلل  رام  من  الكربى  ال�سركات 
الفل�سطينية، ومنها ال�سركات العاملة يف جمال الت�سالت، و�سناعة 
الأدوية، واإنتاج امل�سروبات الغازية، ومواد التجميل، والكيماويات، 

و�سناعة البال�ستيك، اإ�سافة اإىل ال�سناعات الورقية...الخ.   
الفل�سطينية  للبنوك  والقليمية  العامة  الدارات  معظم  وان  كما 

والعربية والعاملية تتخذ من رام اهلل مركز لها. 
القت�سادية  والحتادات  املوؤ�س�سات  وعرب  �سنويا  وت�ست�سيف  كما 
العديد من املعار�ص مبجالت متنوعة، ا�سافة للموؤمترات القت�سادية 

وال�ستثمارية، حيث يحت�سن ق�سر رام اهلل الثقايف عددا كبريا منها.
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ول تزال رام اهلل، رغم تو�سعها العمراين، حتافظ على متيز رام اهلل 
القدمية داخلها، والتي باتت تعرف با�سم البلدة القدمية، ول تزال 
ملنازلها  القدمي  املعماري  والنمط  الأ�سلية،  م�سمياتها  على  حتافظ 
على  املحافظة  على  اهلل  رام  بلدية  حر�ص  من  وانطالقا  وحاراتها، 
املوروث الثقايف للمدينة، فقد اأطلقت موؤخرا م�سروعا حلماية البلدة 
الهام  بهذا اجلزء  الهوية اخلا�سة  للحفاظ على  القدمية يف رام اهلل، 
واأزقتها،  منازلها،  تاأهيل  واإعادة  ترميم  على  وي�ستمل  املدينة،  من 

وحاراتها.

وت�سم رام اهلل جملة من املقاهي الثقافية واأماكن العر�ص “جالريي”، 
والعاملية  الفل�سطينية  الفرق  من  للعديد  احلا�سنة  تعترب  كما 
حتقق  بداأت  التي  الفل�سطينية  واجلماعية  الفردية  واملبادرات 
ح�سورا عامليا، انطالقا من رام اهلل، كما وت�سهد رام اهلل �سنويا، تنظيم 

مهرجانات واأ�سابيع ثقافية وفنية، حمليو ودولية.

وي�سار يف ذاكرة املدينة ملهرجانات رام اهلل لال�سطياف “مهرجانات 
الحتالل  ب�سبب  اأعوام  لعدة  توقفت  والتي  ال�ستينات،  الطرية” يف 

الإ�سرائيلي يف عام 1967 .  
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ت�سميتها  اإىل  البع�ص  دفع  ما  الثقافية،  للحياه  مركز  اهلل  رام  تعترب 
“روح الثقافة” فهي ت�سم العديد من املراكز الثقافية على تنوعها، 
فهناك العاملة يف اإطار الفنون الب�سرية، اأو ال�سينما اأو امل�سرح، اأو 
الرق�ص ال�سعبي واملعا�سر، اأو ال�سعر والأدب والن�سر، اأو املوؤ�س�سات 

املو�سيقية .

وتعترب رام اهلل مركزا للعديد من املراكز الثقافية الأجنبية كاملركز 
الثقايف  واملركز  الربيطاين،  الثقايف  واملركز  الفرن�سي،  الأملاين  الثقايف 

اليوناين .

نادرة  وحالة  للتعبري  لغة  فهي  خا�سة  نكهة  اهلل  رام  يف  وللتطريز 
الأ�سكال  بني  يدمج  بحيث  الأخرى،  املناطق  بقية  عن  ومميزة 
الهند�سية واملجردة امل�ستطيلة )كاملربعات، والنجوم ( وبني ال�سور 

الرمزية، ما يعك�ص احلياه اليومية لأهل رام اهلل و�سكانها.

الفاعلة،  ال�سبابية  الريا�سية، والأندية  املراكز  كما وت�سم عددا من 
والتي يعود تاأ�سي�ص بع�سها اإىل بدايات القرن املا�سي، يف حني ت�سم 
لها ح�سورها على مدار  الأندية فرقا ك�سفية عريقة كان  بع�ص هذه 

التاريخ الفل�سطيني.

يف  الن�سوية  اخلريية،  اجلمعيات  من  عددا  كذلك،  اهلل  رام  وت�سم 
جمملها، ويعود تاأ�سي�ص بع�سها اإىل اأربعينيات القرن املا�سي، وتهدف 
هذه اجلمعيات التي ت�ساعفت اأعدادها مرارا يف العقدين الأخريين، 
اإىل توفري الدعم للعديد من فئات املجتمع، ومن بينها املراأة، الطفل، 

كبار ال�سن، ذوي الحتياجات اخلا�سة، الأيتام، وغريهم .
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يعود الهتمام بالتعليم ون�سر الوعي يف جمتمع مدينة رام اهلل اإىل عام 
الفرندز  مدر�سة  وتالها  لالأولد  مدار�ص  تاأ�سي�ص  مت  حيث   ،1706

للبنات عام 1889 من قبل الكويكرز.

وعند انتهاء احلرب العاملية  الأوىل بداأت النه�سة العلمية احلقيقية 
 1918 يف رام اهلل، وظهر اهتمام اأبنائها بالتعليم وا�سحا، ويف عام 
مت تاأ�سي�ص املدر�سة الوطنية بفرعيها واحدة لالأولد واآخر للبنات، 

وكانت املدر�سة الوطنية نواة للمدار�ص احلكومية يف املدينة.

ويوجد يف املدينة العديد من املدرا�ص احلكومية والهلية واملدار�ص 
التابعة لوكالة غوث وت�سغيل الالجئني ) الأونروا(. كما يوجد فيها 
ومراكز  واأكادميية،  مهنية  ومعاهد  والإثاث،  للذكور  عليا  معاهد 

تدريبية

وت�سم حمافظة رام اهلل والبرية اإحدى اجلامعات املتميزة يف فل�سطني 
لدورها الوطني والأكادميي، وهي حامعة بريزيت. 

ويف املجال ال�سحي، مت بناء امل�ست�سفى احلكومي يف الن�سف الأول 
وبعدها  اهلل،  رام  يف  م�ست�سفى  كاأول  املا�سي،  القرن  اأربعينيات  من 
بني م�ست�سفى رام اهلل احلكومي اجلديد )احلايل(، وكان ذلك يف العام 
�ساهم  وقد  الغربية،  ال�سفة  يف  الرئي�ص  امل�ست�سفى  ويعترب   ،1963
احتاد اأبناء رام اهلل يف الوليات املتحدة ببنائه والتربع بقطعة الأر�ص 

التي اقيم عليها املبنى.

جهات  قامت  الأق�سى،  انتفا�سة  انطالق  وبعد   2001 عام  ويف 
اهلل  رام  طوارئ  “مركز  بناء  تنفيذ  وبدء  التربعات  بجمع  عدة 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  م�ست�سفى  الأق�سى(،  اجلديد)�سهداء 
نهيان، وتربع احتاد اأبناء رام اهلل يف الوليات املتحدة بقطعة الأر�ص 

املقام عليها امل�ست�سفى.

ويجري التح�سري لفتتاح امل�ست�سفى البحريني وامل�س�سفى الكويتي 
على مقربة من م�ست�سفى رام اهلل احلكومي، وم�ست�سفى ال�سيخ زايد، 
وم�ست�سفر ابقراط لمرا�ص الدم، حيث تعكف اجلهات الر�سمية على 

جتميع هذه امل�ست�سفيات يف جممع طبي متكامل.

الطبية  والعيادات  امل�ست�سفيات اخلا�سة  العديد من  اهلل  رام  وت�سم 
حكومية،  طبية  ملراكز  فروعا  حتوي  كما  الخت�سا�ص،  متنوعة 
التي  والدولية  املحلية  الأهلية،  املوؤ�س�سات  من  العديد  اإىل  اإ�سافة 
برعاية ذوي  املعنية  املوؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة  العامة،  بال�سحة  تعنى 

الحتياجات اخلا�سة.
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لل�سياح والزوار  رام اهلل، مركزا هاما  1967 كانت مدينة  قبل عام 
من خمتلف الدول العربية، مثل لبنان، الكويت، و�سائر دول اخلليج.  
نادرة  جمالية  عليها  يف�سي  الذي  املدينة  ب�سيف  ي�ستمتعون  كانوا 
ما جعلها مركزا للعديد من الفنادق التي اكت�سبت �سهرة وا�سعة يف 

ثالثينات القرن املا�سي كق�سر احلمراء وفندق عودة وفندق حرب.

على  اهلل  رام  يف  ال�سياحة  اقت�سرت   ،1967 عام  الحتالل  بعد 
وخا�سة  املهجر،  يف  املدينة  اأبناء  وعلى  اأنف�سهم،  الفل�سطينيني 

الوليات املتحدة، عرب احتاد اأبناء رام اهلل يف اأمريكا.

وبعد قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، واتخاذها من املدينة مركزًا 
من  الفل�سطينيني  ل�سائر  ا�ستقطاب  مركز  اهلل  رام  باتت  لها،  اإدارياً 

حمافظات الوطن، وداخل اخلط الأخ�سر، وللعديد من الأجانب.

اهلل  رام  باتت  والتنوع،  النفتاح  من  وا�سعة  م�ساحة  وباعتبارها 
والفكرية  والدينية  الثقافية  التعددية  ت�سودها  )خمتلطة(  مدينة 

والجتماعية .

8 فنادق م�سنفة بدرجات خمتلفة، اإ�سافة  ويف رام اهلل 
واملقاهي  واملطاعم،  الفندقية  ال�سقق  من  العديد  اإىل 
واملتنزهات العامة، كما وان هنالك فنادق اخرى يف طور 

البناء.
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ذات   ،1908 عام  تاأ�س�ست  منتخبة،  حملية  هيئة  اهلل  رام  بلدية 
النا�ص،  معي�سة  ظروف  تطوير  اإىل  ت�سعى  ومايل،  اإداري  ا�ستقالل 
باملدينة  والرتقاء  احتياجاتهم،  وتلبية  حياتهم،  نوعية  وحت�سني 
لتكون مدينة ع�سرية منفتحة وحيوية وقادرة على مواكبة التطور 
وحتقيق التنمية امل�ستدامة ملواطنيها ولالأجيال القادمة، ا�ستنادا اإىل 
ال�سراكة املجتمعية، واحلفاظ على متيز املدينة وهويتها واأ�سالتها، 
مبا يبقيها منارة ثقافية وعلمية متعاونة مع املدن املجاورة، وحمطة 

للقاء املغرتبني والزوار واملثقفني.

وخ�سراء،  جميلة  مدينة  اهلل  رام  مدينة  تكون  اأن  البلدية  تريد 
ومزدهرة، واآمنة ونظيفة وحيوية و�سديقة للبيئة ولكل مواطنيها. 
الثقايف،  املوروث  على  حتافظ  متميز،  معماري  طراز  ذات  مدينة 
وحمط  وال�سيا�سية،  والجتماعية  الفكرية  بالتعددية  وتوؤمن 
وال�سياحي  والإداري،  والفني،  والثقايف،  ال�سيا�سي،  للن�ساط  جذب 

وال�ستثماري، خلدمة املواطنني والأجيال القادمة.

وتعمل البلدية جنبا اإىل جنب مع كافة موؤ�س�سات املدينة على اأ�سا�ص 
من  لتتمكن  ال�سعد،  كافة  على  باملدينة  للنهو�ص  والتكامل  ال�سراكة 
الإ�سهام يف حتقيق اأهداف ال�سعب الفل�سطيني، ويف مقدمتها حقه يف 
العودة وتقرير امل�سري واإقامة دولته الوطنية الدميقراطية امل�ستقلة 
وعا�سمتها القد�ص، وبناء جمتمع مدين دميقراطي يرتكز على �سيادة 
العدالة الجتماعية  ال�سيا�سية، وي�سون  التعددية  القانون ويحرتم 

وحقوق الإن�سان. 
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تاأ�س�ست بلدية رام اهلل، ومت تعيني اليا�ص عودة اأول رئي�سا لها، واأ�سعد اإبراهيم ق�سي�ص �سكرتريا واأمينا 1908
لل�سندوق.

يف هذه الفرتة كانت البلدية تبدي اهتماما كبريا باحتياجات ال�سكان وحماية الفالحة، وقد اهتمت البلدية بتو�سيع 
الطرق ملرور العربات التي جتر باخليل، واهتمت بالأ�سواق العامة، والق�سابني، واأن�ساأت م�سلخا ملنعهم من نحر 

املوا�سي يف الأ�سواق العامة واحلدائق.
توىل رئا�سة البلدية يو�سف جري�ص دربا�ص، وقد عمدت البلدية يف فرتة رئا�سته اإىل اإقناع الأهايل بزراعة الأ�سجار 1922-1921

احلرجية يف الب�ساتني اخلا�سة بهم، فاأ�سبحت رام اهلل مدينة خ�سراء، وغر�ست البلدية الأ�سجار يف الطرق .
كانت الرئا�سة مناوبة بني الأع�ساء يف هذه الدورة، وخاللها ا�ستثمر املغرتبون اأموالهم يف البناء وحت�سني 1927-1922

اأرا�سيهم وبناء دور لالإيجار، وتطلب هذا العهد العمراين التنظيم الهند�سي للبلدة وحتديد ت�سميمات البيوت 
املنوي بنائها، فو�سع اأول ر�سم هند�سي للبلدة، حيث كانت حكومة النتداب الربيطاين قد التقطته جويا، واأظهرت 

اخلريطة مواقع الطرق واحلدائق واملنازل.
توىل رئا�سة البلدية مو�سى خليل مو�سى، ويف هذه الدورة فر�ست على الأهايل �سريبة املعارف.1932-1927
توىل رئا�سة البلدية الدكتور �سعد اهلل ق�سي�ص وكان من اأهم اإجنازات هذه الفرتة اإنارة البلدة بالكهرباء، اإ�سافة اإىل 1936-1932

تو�سيع مدر�ستي البنني والبنات يف رام اهلل.
جلنة برئا�سة القائم مقام مرتي فراج، ثم جميل التاجي.1940-1937
تعيني �سامل زعرور رئي�سا للبلدية، وخالل هذه الفرتة بنيت مدر�سة للذكور، واأجنزت خريطة التنظيم الهيكلي 1943-1940

ملدينة رام اهلل.
ت�سلم الرئا�سة يو�سف قدورة، وقام بتنظيم دوائر البلدية طبقا للدوائر احلكومية، كما قامت البلدية بتوزيع املوؤن 1947-1943

والأقم�سة وامللبو�سات على ال�سكان خالل احلرب العاملية الثانية.
توىل الرئا�سة خليل �سالح، وخالل هذه الفرتة �سيدت مدر�سة للبنات، ويف العام 1948 غادر �سالح اإىل لبنان وتوىل 1951-1947

الرئا�سة بالنيابة يو�سف قدورة، ووفد الآلف من الالجئني اإىل رام اهلل.
عام 1948 اهتم املجل�ص مب�ساعدة الالجئني والتعاون مع ال�سليب الأحمر على اإغاثتهم، ويف هذه الفرتة مت 

ا�ستالم اأجهزة الربيد والإذاعة.
الدكتور جليل بدران يرتاأ�ص البلدية�ص اأ، وقد بنيت يف عهده دار املعلمات يف رام اهلل، حيث �ساهم املجل�ص البلدي 1956-1951

بتوفري اأر�ص للبناء.
جلنة برئا�سة القائم مقام.1957-1956
جلنة برئا�سة جليل حرب.1958-1957
جلنة برئا�سة قائم مقام.1959-1958
جلنة برئا�سة جليل حرب.1960-1959
جليل حرب رئي�سا للبلدية، وخالل هذه الفرتة بني مبنى جديد للبلدية. 1962-1960
توىل الرئا�سة بول�ص �سابا. 1964-1962
ندمي الزرو رئي�سا للبلدية، وقد قامت �سلطات الحتالل ال�سرائيلي بابعاد يف العام 1969-1964.1969
توىل رئا�سة البلدية خليل مو�سى خليل، وخالل هذه الفرتة، ونتيجة لالحتالل الإ�سرائيلي وتدمري املدينة، تاأثرت 1972-1969

�سلبا طبيعة اخلدمات املقدمة لل�سكان، وحاولت البلدية جاهدة جتاوز هذه الظروف.
اإجراء اأول انتخابات بلدية يف رام اهلل، وانتخاب  كرمي خلف رئي�سا للبلدية، وقد حافظ على من�سبه يف انتخابات 1982-1972

1976، وبقي رئي�سا حتى عام 1982، حيث اأقيل من قبل �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي. ويف عام 1974 بدء بتنفيذ 
م�سروع املجاري يف املدينة.

�سلطات الحتالل ت�سيطر على بلدية رام اهلل بعد اإقالة رئي�سها كرمي خلف، ورئي�سي بلديتي البرية ونابل�ص، وتوقف 1986-1982
م�ساريع البلدية. 

املوظفون اأ�سربوا احتجاجا وعمل عو�سا عنهم موظفون تابعون لالإدارة املدنية الإ�سرائيلية. ويف العام 1984 قرر 
املوظفون العودة اإىل العمل جمددا. 

 تعيني جلنة لدارة البلدية برئا�سة خليل مو�سى خليل، وحينما اندلعت النتفا�سة الأوىل، عانت املدينة ركودا 1996-1986
اقت�ساديا، وعمرانيا، ما اأثر �سلبا على اخلدمات التي تقدمها البلدية ، اإل اأنه ورغم ذلك فقد ا�ستمرت البلدية يف 

تقدمي خدماتها.
تعيني الدكتور عي�سى زيادة رئي�سا للبلدية، وهو اأول رئي�ص بلدية يف رام اهلل يعني من قبل ال�سلطة الوطنية 1998-1996

الفل�سطينية، وقد تويف بعد عامني على تعيينه.
وقد �سهدت املدينة ازدهارا ملحوظا يف �ستى املجالت، خا�سة العمران، والت�سالت، والبنية التحتية.

اأيوب رباح رئي�سا للبلدية، وقد �سهدت هذه الفرتة مزيدا من الزدهار والتطوير يف جمال البنية التحتية وامل�ساريع 2005-1999
التي ترعاها البلدية، ومنها ترميم املحكمة العثمانية، واإن�ساء ق�سر رام اهلل الثقايف، والعديد من حدائق الأطفال يف 

املدينة.
ويف عام 2002، اجتاحت قوات الحتالل الإ�سرائيلي مدينة رام اهلل، لقرابة ال�سهرين، حيث عمدت اإىل تدمري كافة 
املرافق احليوية يف املدينة، ما اأ�سر ب�سكل بالغ يف م�ساريع البنية التحتية للمدينة من اأر�سفة، و�سوارع، واإنارة، 

واأ�سجار، و�سواخ�ص، واإ�سارات �سوئية، اإ�سافة اإىل تفجري وتدمري عدد كبري من مباين املدينة. 
وقامت قوات الحتالل باقتحام مبنى البلدية وعاثت فيه ف�سادا، وقدرت حجم خ�سائر املدينة ب� )5-6 ماليني 

دولر(.
2006-لغاية 

الآن
انتخاب جانيت ميخائيل كاأول امراأة تراأ�ص بلدية رام اهلل.

جنح املجل�ص البلدي احلايل يف حتقيق جملة من الإجنازات يف جمالت عدة، ففي املجال الهند�سي مت اإيجاد حلول 
ملعامالت الرتخي�ص العالقة، وا�ستكمال درا�سة نظامي الأبنية واملجاري، وتو�سيع �سبكة الإنارة، و�سق �سوارع 

ذات اأهمية خا�سة، واإجناز درا�سات وعطاءات مل�ساريع متنوعة.
ويف املجال البيئي مت التفاق على اإن�ساء مكب للنفايات، وت�سكيل جمل�ص اخلدمات امل�سرتك، وتطوير م�سروع 

النفايات الطبية، وتنظيم حملة التوعية البيئية، وال�سروع يف حملة ت�سجري وجتميل املدينة، واإنهاء جزئي 
لظاهرة الب�سطات والأك�ساك.

وفيما يتعلق باملجال املايل فقد طراأ حت�سن يف الإيرادات، ومت اإجراء تدقيق خارجي مليزانية البلدية للمرة الأوىل، 
ومت ن�سر امليزانية املدققة بال�سحف.

ويف املجال الإداري مت حتديث �سيارات البلدية، وال�سروع يف تطوير الأنظمة ال�ساملة، ومت اعتماد اجراءات 
توظيف مهنية و�سفافة مب�ساركة خرباء يف جمال الخت�سا�ص .

اأما يف جمال العالقات العامة فتم تطوير عالقات منوذجية مع بلديات عاملية، مثل بلدية تروندهامي وبوردو، ومت 
اعداد خطة �ساملة لتجنيد التميل الالزم مل�ساريع البلدية.

ويف املجال الثقايف �سرع مت ال�سروع يف ت�سكيل جمل�ص بلدي لالأطفال، اإ�سافة اإىل اعتماد توجه دعم املوؤ�س�سات 
الثقافية يف فعالياتها، بدل من قيام البلدية بتنظيم الفعاليات.

ويف جمال تكنولوجيا املعلومات مت اعداد وتطبيق برنامج اإدارة امل�ستندات وتدفق العمل، ويجري العمل على 
اجناز الربنامج املرتابط املوحد.

ونفذ املجل�ص البلدي احلايل �سل�سلة من امل�ساريع العامة، حيث بداأ يف ا�ستكمال متطلبات اإن�ساء املقربة اجلديدة، 
وال�سروع يف اإجناز متطلبات حديقة الأمم، وا�ستئناف العمل مب�سروع الت�سمية والرتقيم، عالوة على اإجراء 

درا�سة م�سحية حول قيا�ص ر�سى املواطنني عن خدمات واأداء البلدية
وقد جنحت طواقم البلدية وبالتعاون مع املوؤ�س�سات املعنية يف التعامل مع الأزمات خالل العا�سفة الثلجية 

العميقة التي اجتاحت املدينة يف �سباط 2008. 
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 ،1998 عام  اهلل  رام  لبلدية  �ساملة  تنظيمية  هيكلية  اعتماد  مت 
الثقافية،  الهند�سية،  )املالية،  دوائر  خم�ص  الهيكلية  وت�سمنت 
الدارية، واخلدمات(، ويتم مراجعة وتطوير الهيكلية التنظيمية يف 

عام 2008.

با�سراف وم�ساركة جلنة متخ�س�سة من املجتمع املحلي، مت اجناز 
وتركيب  والفرعية،  الرئي�سية  املدينة  �سوارع  لكافة  �ساملة  ت�سمية 
لل�سوارع.  وا�سحة  عناوين  اإيجاد  ي�سمن  مبا  باأ�سمائها،  لوحات 
وت�سمن امل�سروع ترقيم املباين عرب منح كل مبنى يف املدينة رقماً خا�ساً 
 Navigation( به. وت�سعى البلدية لتعميم نظام املالحة الربي
واإدخال  ال�سوارع،  وترقيم  ت�سمية  ربط  اإىل  ويهدف   ،)System

كافة البيانات اجلديدة ب�سكل الكرتوين، عرب نظام املالحة الربي.
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لغر�ص  م�ساحتها 12 دومناً،  اأر�ص  بتخ�سي�ص قطعة  البلدية  قامت 
اإن�ساء املركز الوطني للمعار�ص، بحيث يكون املركز الأول من نوعه 
وتفاهم  �سراكة  اتفاقية  توقيع  مت  وقد  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف 
بخ�سو�ص امل�سروع ما بني بلدية رام اهلل، ومركز التجارة الفل�سطيني 
ال�ستثمار  و�سندوق  الفل�سطينية،  ال�سناعات  واحتاد  تريد(،  )بال 
الفل�سطيني، وقد مت اإعداد الدرا�سات واملخططات الالزمة للم�سروع.

اإميانا من بلدية رام اهلل لدعم حقوق الطفل بادرت الدائرة الثقافية يف 
بلدية رام اهلل بتاأ�سي�ص جمل�ص بلدي لالأطفال والذي يهدف اىل تقوية 
وحاجاتهم  اأرائهم  عن  للتعبري  الفر�سة  واإعطائهم  الأطفال  كفاءات 
واخلا�سة  احلكومية  اهلل  رام  مدار�ص  من  بلدي  جمل�ص  بت�سكيل 
ومدار�ص الوكالة. يتكون املجل�ص من 13 ع�سو ممثل عن كل مدر�سة 

مع اإ�سافة طالب من ذوي الحتياجات اخلا�سة. 

لبلدية رام اهلل عالقات وا�سعة مع عدد من البلديات العاملية، حيث 
مع  و�سراكة  تعاون  وباتفاقيات  تواأمة،  باتفاقيات  وبع�سها  ترتبط 
بع�سها الآخر، وقد مت اعداد خطة لتفعيل اتفاقيات التعاون والتواأمة، 
وتو�سيع �سبكة عالقات البلدية عامليا ب�سكل عام، ومع املدن العاملية 

ب�سكل خا�ص.
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عام 1908 كانت الولدة .. ولدة بلدية رام اهلل التي حتتفل بعيدها 
مقت�سرًا  البلدية  مبئوية  الحتفال  يكون  لن   ..  2008 عام  املئوي 
اأكرب  املدينة  كان عمر  واإن  باأكملها،  املدينة  لي�سمل  يت�سع  بل  عليها، 

بكثري.

ووجد املجل�ص البلدي يف املئوية فر�سة لإبراز مدينة رام اهلل كمدينة 
فل�سطينية متميزة �سيا�سياً، واقت�سادياً، وثقافياً، و�سياحياً، وبكونها 
الأكرث جذباً لال�ستثمارات، فبداأ العمل و�سمن م�سروع مئوية بلدية 

رام اهلل، لو�سع املدينة على اخلريطة العاملية.
املنطقة،  يف  النموذج  املدينة  اإىل  اهلل  رام  بتحويل  الهدف  ولتحقيق 
�ساملة  العمل لإحداث نه�سة  واعتمادها مدينة عاملية، كان لبد من 
ال�ساملة  التنمية  خطة  مع  يتقاطع  مبا  املجالت،  جميع  يف  فيها، 
الذي  وال�سلل  الدمار  يتجاوز  ومبا  الفل�سطينية،  الوطنية  لل�سلطة 

اأ�ساب املدينة، على مدار اأكرث من اأربعني عاماً من احتاللها.

عدة،  حماور  على  ت�ستمل  روؤية  احللم  لتحقيق  البلدية  وو�سعت 
تغطي جميع مناحي احلياة، وي�ستمل كل منها على م�ساريع، وبرامج 
طموحة، تبدو كفيلة فعاَلً لتحويل رام اهلل اإىل مدينة عاملية باقتدار، 
وترتبط ارتباطاً وثيقاً باخلطة ال�سرتاتيجية للبلدية لالعوام الثالثة 

املقبلة )2008 – 2010(.

وباإطاللة �ساملة على حماور اخلطة، وم�ساريعها، وبراجمها، ميكن 
الكبرية  والتحديات  البلدي،  املجل�ص  طموح  حجم  اإدراك  ب�سهولة 
التي تواجهه للو�سول برام اهلل اإىل املبتغى، حيث اأن خطة امل�سروع 
الرئي�سة  املحاور  وفق  لتحقيق  خاللها  وت�سعى  �سنوات،  لثالث  هي 

مل�سروع مئوية بلدية رام اهلل:  
والبيئية التحتية  البنية  تطوير  الول:  املحور   ·

الثقايف املوروث  حماية  الثاين:  املحور   ·
والعلوم الثقافة  تعزيز  الثالث:  املحور   ·

الجتماعية وامل�ساركة  التعددية  تعزيز  الرابع:  املحور   ·
بلدية  بنية  يف  �سامل  موؤ�س�سي  تطوير  اخلام�ص:  املحور   ·

رام اهلل
وال�ستثمار ال�سياحة  ت�سجيع  ال�ساد�ص:  املحور   ·
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تنموية  قفزة  باإحداث  اهلل  رام  بلدية  �ساهمت  عام،   100 مدار  على 
اإنعا�ص  يف  �ساهمت  �ساملة  عمرانية  نه�سة  من  املدينة،  يف  وا�سحة 
البنية  تنمية  يف  ملحوظ  تطور  رافقها  املدينة،  اأحياء  من  العديد 
جدران  بناء«�سال�سل«،  �سوارع،  تعبيد  اأر�سفة،  من  التحتية، 
اإىل  اإ�سافة  والأر�سفة،  ال�سحي،  ال�سرف  �سبكات  اإنارة،  ا�ستنادية، 
ال�ساحات  واإن�ساء  الأ�سجار،  وزراعة  جديدة،  وطرق  �سوارع  �سق 
وبناء  واملدار�ص،  الأطفال  وحدائق  واملتنزهات،  العامة،  وامليادين 

مراكز ثقافية وجمتمعية.

يف  وا�سحا  حت�سنا  الوقت،  مرور  مع  يلم�سون،  اهلل  رام  �سكان  بات 
طبيعة واآلية اخلدمات التي توفرها البلدية لهم، من جمع للنفايات 
واإنارتها،  ال�سوارع  وتنظيف  �سحية،  بطريقة  منها  والتخل�ص 
وت�سهيل جممل معامالت املواطنني داخل البلدية، عرب اإن�ساء مراكز 
احلديثة  التكنولوجيا  و�سائط  ا�ستثمار  مت  كما  اجلمهور،  خلدمات 

ل�سالح املواطنني. 

الإدارية  لالأنظمة  تطويرا  الأخرية  ال�سنوات  يف  البلدية  �سهدت 
اخلدمات  ونوعية  جلودة  وحت�سينا  للهيكلية،  وحتديثا  داخلها، 

املقدمة للجمهور ب�سكل عام.

من  ال�سنوات  يف  عملها  ملجالت  ا�سرتاتيجية  خطة  البلدية  و�سعت 
اأ�سا�سية هي: البنية التحتية، التنمية  2008-2010، وفق جمالت 
القت�سادية والجتماعية، اخلدمات واملرافق العامة، الثقافة والفن 
والتطوير  املجتمعية،  وامل�ساركة  املجتمع  مع  العالقة  والرتاث، 
املوؤ�س�ساتي وبناء القدرات، اآخذة بعني العتبار التطورات احلا�سلة 

يف املدينة، والزيادة ال�سكانية امل�سطردة.

الداخلية،  الطرق  �سبكات  وتو�سيع  حت�سني  التحتية:  البنية   
و�سبكة ال�سرف ال�سحي، والأر�سفة، و�سبكة الإنارة، وتوفري 
امل�ساريع  ح�سر  فقط  لي�ص  يتطلب  وهذا  لل�سيارات..  مواقف 
املتعلقة بالبنية التحتية خالل ثالث �سنوات قادمة بل ودرا�سة 

احتياجات املدينة لع�سر �سنوات.

التنمية  حتقيق  يف  الإ�سهام  والجتماعية:  القت�سادية  التنمية   
راأ�سها  على  امل�ساريع،  بع�ص  تنفيذ  عرب  امل�ستدامة،  الب�سرية 
اإن�ساء اأر�ص املعار�ص، اأو تقدمي اخلدمات، والأهم امل�ساهمة يف 

تطوير بيئة م�سجعة على ال�ستثمار.
�سيا�سات،  ور�سم  م�ساريع  تطوير  العامة:  واملرافق  اخلدمات   
اخلا�ص  الهدف  حتقيق  �ساأنها  من  تنظيمية  اإجراءات  وو�سع 
على  الرتكيز  �سيتم  حيث  العامة،  واملرافق  اخلدمات  بتطوير 
ومعاجلة  وال�سائلة  ال�سلبة  النفايات  اإدارة  نظام  حت�سني 
الأمر  وتو�سيع  اهلل،  رام  م�ست�سفى  من  بدءا  الطبية،  النفايات 

لي�سمل كافة امل�ست�سفيات واملراكز الطبية والعيادات.
اإىل جعل الثقافة والفن  الثقافة والفن والرتاث: ت�سعى البلدية   
يف  القدمية  البلدة  وترميم  و�سيانة  الثقايف،  املوروث  وحماية 
البنية  �ستوفر  حيث  املقبلة،  لل�سنوات  عملها  جمالت  �سلب 
التحتية الالزمة ملمار�سة العمل الثقايف، كتاأهيل امل�سرح البلدي، 
املتحف  واإقامة  جديدة،  مكتبة  وبناء  اهلل،  رام  مكتبة  وتطوير 

الرتاثي، ومركز للعلوم.
العالقة مع املجتمع وامل�ساركة املجتمعية: العمل على حتقيق   
اأكرب قدر من امل�ساركة املجتمعية يف اأن�سطة وفعاليات وم�ساريع 
الأولويات  واختيار  الحتياجات  حتديد  من  بدءا  البلدية، 
ومراقبتها،  امل�ساريع  تلك  بتنفيذ  مرورا  التخطيط،  ومراحل 

و�سول اإىل تقييم نتائجها واآثارها التنموية على املدينة.
التطوير املوؤ�س�ساتي وبناء القدرات: تعمل البلدية على اإحداث   
تطوير موؤ�س�ساتي داخلها، ي�سمل الكادر، والنظم، وبيئة العمل، 
وثقافة املوؤ�س�سة، وبنيتها التحتية، و�سبكة عالقاتها، اإ�سافة اإىل 
تطوير قدراتها يف جمالت التخطيط احل�سري، واآليات الت�سال 
الإدارة  وبني  جهة،  من  والأق�سام  الدوائر  بني  والتوا�سل 

التنفيذية واملجل�ص البلدي من جهة اأخرى.

على  اهلل  رام  ا�سم  تثبيت  اإىل  البلدية  فيه  ت�سعى  الذي  الوقت  ويف 
على  “نبني  مبداأ  وفق  تعمل  تزال  ل  فاإنها  العاملية،  املدن  خريطة 

املا�سي امل�سرق، ونعمل من اأجل م�ستقبل اأف�سل”.
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