
الُجَدْيَرة

مقدمة

المجاورةالجيبقريةأراضيعلىمملكَتهجبعونالكنعانيالملكأسسالميالد،قبل3300عامفي

قرية الجيب الحالية وتتداخل في حدود القرىللجديرة. اتسعت أراضي المملكة وامتدّت لتتجاوز حدود

موقعني: قرية الجديرة رشقي الجيب، وخربةالمجاورة. وقد كانت للمملكة جديرة، أي حظرية، وهي في

الجديرة الحالية.الجديرة في أراضي قرية بيت عنان. ومن هنا جاء اسم قرية



الموقع والمساحة

وهيالجديرة،قريُةترتبعالقدس،مدينةعنكيلومرتات9بُعدوعلىالشماليّة-الغربيّة،التاللإحدىعلى

قريُةالجنوبومنرافات،قريُةالشمالمنتحدّها.1دونمًا2044األصليةمساحتهاتتجاوزالإذصغريٌةقريٌة

الجيب وبيتونيا.برينباال، ومن الرشق قريُة قلنديا، ومن الغرب قريتا

التقسيمات اإلدارّية

خضعت،1993عاماإلرسائيلياالحتاللودولةالفلسطينيةالتحريرمنظمةبنيأوسلواتفاقيةتوقيعبعد

1310و(ب)،مناطقتصنيفضمندونمًا445بواقعوذلكالجديدة،اإلداريّةالتصنيفاتإلىالجديرةأراضي

دونمات ضمن مناطق (ج).

التسمية وتاريخ القرية

الكنعانيّةفالتسميةفلسطني،فيالكنعانيّالعرصإلىيمتدّالذيالقديمتاريخهاإلىالجديرةاسميعود

ما.بمنطقٍةالمحيطالجدارأوالحائطعلىيدل�الذي"جدر"،المشرتكالساميّالجذرمنمشتقٌة"جديروت"

االسُمانتقلوحنيالفرتة.تلكفيالمواشيلرتبيةحظائراستُخِدَمتالجديرةأراضيأّنإلىالمصادرتشري

بُينالذيالمكانأيالجدير،المحيط":"القاموسفيجاءماوفقويعين"جديرة"،إلىتحّولالعربيّةإلى

2بالجدار؛ لرتبية المواشي.عليه جدار، والجديرة: الحظرية. فتُصبح: المنطقة المحّوَطة

علىتأسستاليتالكنعانيّةجبعونلمملكةامتدادفأراضيهاالكنعانيّة،للفرتةتاريخهافيالجديرةتمتدّإذًا،

وفيالقديمة،الرومانيُّةالحقبُةالقريةبهامرّتاليتالتاريخيّةالفرتاتومن.3المجاورةالجيبقريةأراضي

فيوكالهما،4قديمةوبرئالصخرفيمحفورٌةمغارٌةمنهاالعرص،ذلكإلىتعودظاهرةآثارالقرية

الضمجداروبناء45العسكريّااللتفافيّالطريقلشقاالحتاللصادرهاواليتللقريةالشماليّةالمنطقة

والتوسع بني قرييت رافات والجديرة.

https://nntv.ucoz.com/index/0-57:السياحيفلسطنيموقععلىالجديرةقريةعنتقرير4

https://bit.ly/36P3igR.2012-10-11بتاريخالقدسجريدةفينرشجيويس،زيادللكاتبمقدسية"زهرةبعنوان"الجديرةمقال3

نرش كذلك في موقع باب الوادخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب."أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو2

دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016بتاريخ

من خالل موقع "فلسطني في الذاكرة"،"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن مراجعته1

http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25837.html

https://nntv.ucoz.com/index/0-57
https://bit.ly/36P3igR
http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names
http://www.palestineremembered.com/Articles/Biladuna-Filisteen/Story25837.html


وفيهماغربها.الجفريةوخربةالقرية،جنوبيالبيارةبريخربةالتالية:الِخَرُبالجديرةجوارفيوتقوم

.5أساسات، وجدران متهدمة وصهاريج قديمة

الرتكيبة السكانية

الحمائلعلىويتّوزعوناألصليني،القريةأبناءمنجميعهمفلسطيّين2700الجديرةقريةفييعيشاليوم،

فيفيعودونوهندي،وشحادةبرجسعائالتأما.6وتيمقاسمعزام،شحادة،هندي،برجس،التالية:

الّصالةعليهالرسولحفيدالحسني،نسلمنفإنّهموتيم،وقاسمعزاموأماالكرك.نواحيإلىأصولهم

منخلدةقريةإلىثممرص،إلىالعربيةالجزيرةشبهمنهاجرواوقدالشعبيّة،الروايُةتتداولكماوالّسالم،

.7أعمال غزّة قبل أن يستقرّ بهم الحال في قرية الجديرة

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

ـْـهالذياالسُميدلل إذمياهها،ووفرةأراضيهاخصوبةعلىالكنعانيّةالفرتةخاللالجديرةاكتسبـت

ومركزاالعتداءاتمنالواقيالكنعانيّةالمملكةجداَرفكانتالحظائر،وبناءالمواشيلرعياستُخِدَمت

لماألحوالوتبدّلالسننيمرورومعوزراعيٍّة.حيوانيٍّةثروٍةمنتحتاجهماكليّوفرالذيالغذائيّاألمن

علىاالستيطانيّالغوُليمتدّأنوقبلقريب،وقٍتفحىتالّسابق،فيعليهكانعّماالواقعهذايختلف

البقعةسهلالقرية؛منالغربيّةالجهةفيتركزتاليتال�روعةالمساحاتاتسعتالقرية،أراضيأخصب

الشماليوالفطمالبري)،(خلةالخلّةسهلفيالشماليّةالجهةوفيجنوبًا،البلد)(أوالسهلوسهلشماًال

.8وهو حالة متوسطة بني السهل والوعر

علىالحبوبزراعُةغلبتأعالف،منمواشيهمواستهالكالذاتيّالغذائيّاستهالكهمتوفريأجلومن

زراعةإلىباإلضافةوالكرسنة.والسمسموالعدَسوالشعَريالقمَحفزرعواالجديرة،أهاليزراعاتمجمل

احتياجات أهالي القرية وامتازت بجودتها العالية.الخرضاوات من باميا وفقوس وبندورة وقرع، واليت غّطت

المصدر السابق.8

المصدر السابق.7

القرية بتاريخقاسم، خالل مقابلة أجراها طاقم المؤسسة معه في مجلسحسب معلومات رئيس مجلس قروي الجديرة، السيد نزار توفيق6

30-12-2019.

.1رقمالمصدر5



يُزرعحنيففيفطوم*،إلىأراضيهمالجديرةأهاليقّسمفلسطني،عمومفيالفالحنيعادةهيوكما

تستبدلالتاليالموسموفيبالخرضوات،الغربيّالفطميُزرعبالحبوب،السهلمنالرشقيّالُفطم

العنارصتنفذفاللخصوبتها،وتحسٌنيللرتبةصحٌةذلكوفيالزراعيّة،بالدورةيعرفماضمنالمحاصيل،

المعادناستعادةمنيمّكنهاماالعام،طوالالمحصولبنفسزراعتهانتيجةفيهاالموجودةوالمعادن

.9والعنارص ويزيد في إنتاجيتها

والقلعالمدابيسكرأسالقرية؛جبالفيوتركزتوالزيتون،والعنباللوزكرومالجديرةفيانترشتكما

تطّورتالزيتونأشجارزراعةأّنالجديرةقريةفيوالالفت.10غربًاسياجوخلةرشقًا،الحماروظهرشماًال،

100الـيتعدىالعامًا50قبلالزيتونزيتمنالقريةإنتاجكانحنيففياألخرية،اآلونةفيكبريٍبشكٍل

.11سنويًاتنكة500الـالحاليوقتنافييتجاوزفإنّهزيت،تنكة

سهلفيُحفرقديمنبعوهو،12البلدبريإلىنسبًةبذلكسّميتوقدالبري،كرومالشهريةالبلدةكرومومن

الوحيدالمياهمصدَربيوتهم،فياألهاليحفرهااليتاآلبارجانبإلىالبرئ،هذهوكانتكذلك.باسمهُسّمي

حىتالمياهتضخالبرئهذهبقيتوقدمياه.منتحتاجهبماالقريةوزّودتووفرية،قويةأنّهاإالللقرية،

الشماليةاألراضيمندونمًا50مساحتهمااإلرسائيلياالحتاللقواتصادرتحنيالتسعينيات،منتصف

ورُِدمت.المصادرةالمنطقةفيالبرئفوقعتالعسكري،45شارعلشق

قدالزراعةأّنورغمالجديرة،قريةفياالقتصاديّةالحياةعصَبالماشيةوتربيةالزراعةشّكلتتاريخيًا

تربيةفيتعملزالتالالعائالتبعضفإّناالستيطانيّالغولتمددبفعلالزيتونكرومفياليومانحرست

بتاريخالجديرةقريةمجلسفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخاللالقرية،وجهاءأحد)،1947قاسم(عونيللحاجالشفويةالروايةحسب12

30-12-2019.

المصدر السابق.11

بتاريخالجديرةقريةمجلسفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخاللالقرية،وجهاءأحد)،1947قاسم(عونيللحاجالشفويةالروايةحسب10

30-12-2019.

المصدر السابق.9

تقسيم األرض إلى فطوم (أيومعادن، ومن أجل تجنب انهاك األرض، اعتاد الفالحون*سعيًا إلى االستفادة القصوى من خريات األرض من عنارص

ويزرع في الموسم الالحق بمحصول آخرأقسام) بحيث يزرع الفطم في الموسم األول بمحصول معّني



.13الجديرةعائالتتملكهارأس700بـحوالياليومالمواشيعددويُقدّرالماشية.

المعالم

عاشتأبنائها،أعدادازديادفرضهالذيالع�انيّالتوسعوقبلالعرشين،القرنمنتصفحىتالقرية:جذر

وضّمتالتحتا،والحارةالوسطىوالحارةالغربيّةالحارةالقرية:جذرشّكلتحاراتثالثفيالقريةعائالُت

غرفتنييضمبالُع�يّ،ُسمي�صغريواحدٌجامٌعحينذاكالقريةفيوكانبيوت.5إلى4منحارةكل�

.14متالصقتني، وفي مقابل الجامع مقاٌم لولي� صالح يُدعى مقام الشيخ ياسني

للقدستحريرهعنداأليوبيالدينصالحمعقدمواالذيناألفاضلالمجاهدينأحدهوياسني:الشيخمقام

ديارهمإلىالعودةيريدونالممنالدينصالحمعالمجاهدونكانإذالجديرة.قريةفيواستقر،1187عام

الجبالسفوحعلىمقاماتهمويبنونوالدين،الصالةالناسيُعلّمونمامنطقةفييستقرونالفتحبعد

.15ليكون إشعالها إشارًة على التعرض للغزو

القداسةمنبهالٍةياسنيالشيخالجديرةأهاليأحاطالفلسطينيّة،القرىجميعفيالحالهيكما

حملهايتأخراليتال�أةوكانتالنذور.بإيفاءإليهمتقربنيالمناسباتمنكثريٍفيإليهوالتجأواواالحرتام،

سيدييا(أجدادك)،جدودكتنخيوأنتبك)وأتعظم(أفتخرناخيكوأناسيدي"ياوتقول:المقامأمامتقف

.16الشيخ ياسني إنك تعطيين وأظويك (أضيئك) برساج وفتيلة"

منكل�أّنوغربها،القريةوسطفيالُصّالحوبموقعيياسنيالشيخبمقامارتبطتاليتالمعتقداتومن

.17ميتةتسقطالمقامسطحإلىتصعداليتالحيواناتأّنحىتبأذى،يُصابالمواقعهذهإلحدىيتعرض

17“ Mohammedan saints and sanctuaries in Palestine, taufik canaan, London, 1927, p:95.

طه، دار ابن رشد، رام هللا،األدب الشعيب في محافظة رام هللا" للكاتبة نضال فخريمن كتاب "الطقوس والمعتقدات الشعبية واالجتماعية في16

.41ص:،2018

المصدر السابق.15

بتاريخالجديرةقريةمجلسفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخاللالقرية،وجهاءأحد)،1947قاسم(عونيللحاجالشفويةالروايةحسب14

30-12-2019.

حسب معلومات رئيس مجلس قروي الجديرة، السيد نزار توفيق قاسم، خالل مقابلة أجراها طاقم المؤسسة معه في مجلس القرية بتاريخ13

30-12-2019.



.18ياسنيالشيخعنيسألونجاؤوا،1967عامالقريةاحتلواحنياليهودإّنويقال

التاريخ النضاليّ

فيجيل.عنجيًالالبلدةأهاليتناقلهاشذراتسوىتصلنالمللقرية،النضاليّللتاريخالتوثيقغياببسبب

برجسالشحادالمناضلصيتذاع)1939-1936(الصهيونيّةوالحركةاإلنجلزيضدّالكربىالفلسطينيّةالثورة

فيالجديرةأهاليشارك،1947و1945عاميبنيالنكبة،سبقتاليتالسنواتوفيالجديرة،قريةفي

15-10القريةفيكان،1947العامأواخرفيالنكبةمعاركاندلعتوعندماعطروت،كوبانيةاستهداف

.19القدس في باب الوادمسلحًا انخرطوا في جيش الجهاد المقدس وشاركوا في معارك

وإنمافحسب،الجديرةألهاليليسالجمعيّةالذاكرةفيمكانهاتحفرأناستطاعتواحدةحادثةلكن

الجديرةمناضلوأبادحني،1948آذار4فيالماصيون،معركةهيالحادثةتلكالمجاورة.القرىلجميع

عطروتمستع�ةمنخرجواقدكانوامقاتًال،16منمؤلفًةصهيونيًّةكتيبًةوالبرية،والجيبورافات

لتفخيخ حافلة عربيّة فتصدى لهم مناضلو الجهاد المقدس.

الجهادفرضهااليتالتنظيمرسعةمنكشفتهوماالمعركةهذهأحدثتهالذيالكبرياألثرأنشكوال

الماصيونمعركةعلىالرئيسالمرشفالريماوي،محمدقاسميقولالذاكرة.فيرسخهاماهوالمقدس

ولوواللواء،والبريةهللارامسكانخاصةالّسكان،لدىكبريًاأثرًاالمعركةهذهأحدثت"لقدمذكراته:في

التفاتُهموزادالّسكان،معنوياُتفارتفعتتمّكنا،لمامماثٍل،أثرٍإحداثسبيلفيالدنانريمالينيأنفقناأننا

.20على الدّفاع عن بالدهم"وحماُسهم للجهاد الُمقدّس، وإيمانُهم بأنفسهم وبمقدرِتهم

الجديرة في النكسة

الفرديّةالمبادراتبعضمنسوىجادٍّةمقاومٍةدون1967عامحزيرانفيالجديرةقريةاحتاللجاء

.https://bit.ly/39PSOzAشلش،باللغزاتها"،تبيدهللالماصيون..رام"معركةأنظر:لل�يد20

بتاريخالجديرةقريةمجلسفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخاللالقرية،وجهاءأحد)،1947قاسم(عونيللحاجالشفويةالروايةحسب19

30-12-2019.

بتاريخالجديرةقريةمجلسفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخاللالقرية،وجهاءأحد)،1947قاسم(عونيللحاجالشفويةالروايةحسب18

30-12-2019.

https://bit.ly/39PSOzA


بنيللقرية،الغربيّةالحدودمنالقريبالعسكروادفيمت�كزةكانتاليتاألردنيّةالمدفعيةكرضبات

فلسطينيْنياستشهادالجديرة،قريةأراضيعلىوقعتاليتالحرب،خلّفتهااليتاآلثارومنوبيتونيا.الجيب

منانسحابهماأثناءفينابلس.قضاءسالمقريةمنوالثانيبالطة،مخيممنأحدهمااألردني،الجيشفي

بمحاصيلمتسرتْينالقريّةرشقيالبقعةسهلفدخالصهيونية،مدفعيةطلقاتتبعتهماموقعهما،

كشفتهماحىتالقرية،نحومتجهْنيالّسهلاجتازاإنوماحصادها.تنتظروكانتنضجتاليتالحبوب

سحببارئها،إلىالروحتصعدأنوقبلالقبلي.بالواديالمعروفالقريةواديفيوقصفتهماالمدفعية

محمد ومحمود…أحدهما علبة سجائر "كمال" من جيبه ودّون عليها  اسميهما:

إلىالقريةأبناُءتّوجهالصهيونية،المدفعيةانسحابوبعدالجديرة،أبناءأعنيأمامالحادثةهذهوقعت

فيوخبؤهايدويّةقنابلمنبحوزتهماكانماوأخذوااستشهادهما.موقعفيالشهيدينودفنواالوادي

حددوالذيالعسكري45ّشارعبشقالصهيونيّةالقواتترشعأنوقبلعامًا،17مروربعدالقرية.آبارإحدى

إلىواحدكل�ونُِقلالشهيدين،جثمانيلنقلأردنيونضباٌطجاءالقربين،موقعفيالقريةباخرتاقمساره

.21مسقط رأسه

االستيطان

منبتمويٍلالصهيونيّة،الحركةنجحتحني،1913عامإلىالجديرةقريةفيلالستيطاناألولىالجذورتعود

،22القريةأراضيمندونمًا36برشاءقطان،نخلةيدعىسمسارٍوبمعاونٍةالفلسطيين،اإلنجلزييالبنك

.23األولىعطروتمستع�ةعليهاوأقامتوبرينباالقلنديةقرييتفيالمرسّبةالمساحاتإلىضمتها

عطروتفياالستيطانسريورةتكنلمالقدس،غربشمالقرىفالحوأبداهااليتالمقاومةبفعللكن،

الحدودترّسمتوعندما.1948وعام1914عامفيمرتني؛االنهيارإلىالمستوطنةوتعرضتمست�ة،

المستع�ة.حدودخارجالجديرةأراضيوقعت،1967عاماالحتاللبعدللمستع�ةالنهائية

عوفر.معسكرتوسعةبهدفدونمًا75حواليصودرتحني،1982عامالبلدةألراضيمصادرةأولوقعت

وبلغت،1996عامفياستكمالهاتمواليتالعسكريّ،45شارعشقبأعمالالبدء1985العامفيتبعها

،15.4.2019بتاريخالمقالنرشهللا،عودةخالدليفي""،"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":"مستوطنة23

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

.36ص.2011فلسطني،أرضهيئةلندن:.1966-1917ستةأبوفلسطني"،سلمان"أطلس22

بتاريخالجديرةفيالمؤسسةطاقممعهأجراهامقابلةخالل)1958قاسم(توفيقنزارالسيدالجديرة،مجلسرئيسرآهاكماالحادثةهذهلناروى21

30-12-2019.
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.24دونمًا140الشارعهذاشقلغرضالمصادرةالمساحات

خاتمة

القائمةالريفيّةاالجتماعيّةالحياةبمالمحالقريةاحتفظتسكانها،عددوقلّةالجديرةمساحةلصغرنظرًا

القريةجميعتجدلذلك،مصاهرة.أوقرابةعالقةإماتربطهمالقريةأهاليفجميعوالتعاون،الرتابطعلى

فينادرًاحدثًاالعاداتهذهحضورأصبحوقدوأتراح.أفراٍحمناالجتماعيّةمناسباتهامنأٍيفيحارضة

أوالمديين،الطابعنحوواتجاههافيهااإلنتاجونمطالحياةمالمحتغريبفعلإماالفلسطينيّة،القرىمعظم

يؤثر على النسيج االجتماعيّ للقرية وعاداتها.بفعل توافد الس�كان من خارج القرية للعيش فيها، مما

حسب معلومات رئيس مجلس قروي الجديرة، السيد نزار توفيق قاسم، خالل مقابلة أجراها طاقم المؤسسة معه في مجلس القرية بتاريخ24

30-12-2019.


