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مقدمة

ألنهالرشقي،الواديأحيانًاعليهيطلقاالنحدار.شديدعميقواٍدوهووحدًا،كيلومرتًاالجوزواديطوليبلغ

يفصلوهوالميت.البحرفييصبالذيقدرونبواديينتهيحىتجنوبًايتجهثمالقدسمدينةرشقييبدأ

1.بني مدينة القدس وجبل المشارف

أوائلمنذاالسمبهذاُعرفقدالواديأّنبركاتبشريالباحثيشرياالسم،بهذاالجوزواديتسميةوحول

السبب.لهذابذلكُسّميولعلّهفيه،الجوزأشجارزراعةإلىتشريدالئلوثمةاألقل،علىالعثمانيالعهد

وارتفعباالنخفاض،الواديفيالجوزأشجارعددبدأالميالدي،عرشالسابعالقرنبدايةأوساطومنذولكن،

2عدد أشجار العنب والتني والزيتون والمشمش واللوز.
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نفسفينشأْتاليتالسكنيّةاألحياءبقيةكحالعرش،التاسعالقرننهايةفيفنشأالجوز،واديحيّأما

ومنالعالية،المبانيوتشييدالشوارعتعبيدعرصأطّلوحنيمثًال.جراحالشيخكحيّالقدسسورخارجالفرتة

ماسوىمنهايبقولمالحيأشجارمعظماندثرتالوادي،منكبريًاشطرًاالصناعيةالمنطقةاحتاللثم

.3تناثر في حدائق المنازل

الدينصالحوقفوقد،)1948عامُهّجَرت(اليتالمقدسيةلفتالقريةالجوزواديحيّأراضيمعظُمتتبعو

الحديث عن الحي في األسطر التالية.وسنفّصل4األيوبي بعض أراضيه على المدرسة الصالحية،

الموقع الجغرافي والمساحة

القاعوأرضجراحالشيخجنوبيالمفيتكرمبنيالواقعةالمنطقةعلىالجوزواديحيتسميةغلبت
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جبُلالرشقمنيحدّهجغرافيًّا.لهااألحياءأقربمنويعتربللقدس،القديمةالبلدةشمالالحيويقع،5رشقًا

وجبلجرّاحالّشيخحيّالّشمال:ومنالساهرة،بابحيالغرب:ومنالصّوانة،وحيّ(الطور)الزيتون

المشارف.

دونمًا،1149علىالجوزواديحيّمساحةتمتدّالقدس،فياالحتاللبلديةفياإلداريّالتنصيفحسب

منكجزٍءمسبقًاتعرفلممناطقتشملقدالمساحةهذهأنإال6فلسطيين.ألف17يقاربمافيهويسكن

حيمنجزءًامثًالالمساحةهذهتشملالقدس.فيللمناطقاالحتاللتقسيمحسبفهيالجوز،وادي

األمرينطبقالجوز.واديمنجزءًااألصلفيوليسبذاتهقائمحيولكنهالقديمة،البلدةشمالالمرصارة

ذاته على عدد السكان، إذ تبقى األمور هنا تقريبية.

نشأة الحي وتطوره

هذهقامتوقدالميسورة،المقدسيةالعائالتتملكهاللزراعةمخصصًةالجوزواديأراضيمعظمكانت

.7األجرمقابلاألرضفيللعملوالعيسوية،وعناتاكحزماالمجاورة:القرىمنالفالحنيبتشغيلالعائالت

أوقفهاأراٍضوزراعةباستصالحُعِنيتاليتالعائالتأوائلمنالخطيبعائلةتعدبركاتبشريالباحثوفق

الع�انيّالنشاطتوسعأنإال8الجوز.واديفيالعائلة،أجدادأحدالكناني،بنمحمدبنالدينبدرالشيخ

واديمنطقةفيمنازلعدُةبُنيتالمحدودالنشاطهذاضمنعرش،التاسعالقرننهايةمعتقريبًابدأفيها

.9الجوز، عرف منها مزنالن لعائالت بدرية وشهوان

في-وهيالعائالتبعضَأنشأتإذالواديفيالبناءعملياتنشطتاألولى،العالميةالحرباندالعومع

فيجديدةمنازلوقطينة-كمال،غزالة،أبوالرشفة،الدجاني،الدويك،الهدمي،كعائالت:مقدسية،غالبيتها

9 The Establishment of Muslim Neighborhoods in Jerusalem Outside the Old City During the Late Ottoman 1980, KARK & LANDMAN,

January 1980, https://bit.ly/2GxMKio .
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.10الحي،  وبعضها ال يزال يسكن الحي حىت يومنا هذا

اليتاألخرىباألحياءقورنماإذاصغريًاحيًاالعرشينالقرنمنتصفحىتالجوزواديحيكانالمجمل،في

عامللحيالتُِقَطتاليتالجويّةالخرائطإحدىوتظهرالفرتة،تلكفيالقديمةالبلدةأسوارخارجنشأت

.11فقطمزنًال16بلغالمنازلعددأن،1918

الجوزواديفيالقاعأرضففيالفرتة،هذهقبلضيّق--ولوع�انينشاطوجودإلىالبعضيشريلكن،

بُنيتاليتالقصورأقدمثانييعتربالذيعثماني)،سيايسمنصباسمهوهنا(الناظرالناظرقرصيقعكان

فيالساهرة،بابرشقيشمال1711عام(شيّدالخليليمحمدالشيخقرصبعدالقديمةالبلدةسورخارج
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.12موقع متحف روكفلر اليوم)

سابقًاوالمتوليالناظرأوقفهاأرضقطعةعلىعرش،الثامنالقرنإلىالناظرقرصبناءتاريخالبعضيُرجع

العامةاألوقافدائرةترصففيدخلالقرصبانيَعِقِبانقطاعوبعدآغا.عليالمرشفةالصخرةوقفعلى

خاللهاعامًا،99لمدةالهدميعائلةإلىالناظرقرصضمنهاومنالقاعأرضبتأجريقامتبدورهااليت

13واألبقار.لألغنامحظريةالقرصاستُخِدمفيماالمواشي،ورعيالخرضاواتزراعةفياألرضالعائلةاستغلت

كاملبشكلُهِدمثمومنالعرشين،القرنبدايةفيفلسطنيرضبالذيبالزلزالكبريبشكٍلالقرصتأثّر

.14في التسعينيات لصالح إقامة إسكان فلسطيين في المنطقة

البلدةأسوارمنقربهمنكًال.1967ونكسة1948نكبةبنيماالسنواتفيالحاليشكلهالجوزوادياتّخذ

منازلهممنُطردواالذينالقدسغربيأحياءلالجيئمحطًاجعلهنسبيًا،الع�انينسيجهوانخفاضالقديمة

الجوزواديوسطجديدٌشارٌعُشّقاألردنيّ،الحكمفرتةخاللالماضي،القرنخمسينياتفي.151948عام

التجاريّةالمحالتجانبيهعلىتنشأوبدأتالصناعية)،المنطقةقلبفيالموجودالجوزواديشارع(هو

تمالماضي،القرنستينياتفيالقمح.لزراعةمستغلًةالمنطقةمعظمكانتأنبعدالسكنيّة،والمباني

السيّارات،لتصليحوكراجاٍتصغريٍةورٍشمنمكّونٌةمحليٌّةصناعيٌّةمنطقٌةحولهوتطّورتالّشارع،هذاتعبيد

.16توسعت الحقًا وما زالت قائمة حىت اليوم

،1967عامالقدسرشقياحتاللوبعداألردنيّالحكمفرتةوباألخّصالجوز،واديفيالبناءعمليةتالحقْت

اجتماعيًّا متنوعًا.حىت أصبحْت وادي الجوز حيًّا سكنيًا مكتظًا يجمع نسيجًا

معالم في وادي الجوز

خالل،1942العاممنذالجوزواديفيعائلتهتسكناإلسالمية،األوقاففيالمقابرلجنةرئيسزهرة،أبومصطفىالسيدمعلوماتحسب16

12.11.2018بتاريخهاتفياتصال
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فيقامإذبتشييده،تربّعالذيعابدينالمحسنعبدبالحاجاسمهاقرتنالجوز):واديعابدين(مسجدمسجد

منالقدسسورمنكيلومرتنصفبعدعلىالحي،منتصففيالواقعةأرضهمنجزءباقتطاع1936عام

القرنبدايةفيتموقد17حوله.المبانيانتشارفيساهممّماالمسجد،هذاعليهوأقاماألسباط،بابجهة

عامفيتوسيعهوتمكماارتفاعًا،أطولجديدةمئذنةوبناءالقديمةمئذنتهتجديدوالعرشينالواحد

2003.18

القرنستينياتفيالسوقهذابينوالفواكه،الخضارلبيعسوقأوواسعةمساحةوتعين:الِحسبة

السوقهذاالصهيونياالحتاللاستهدفحيثوالفواكه،الخضاربيععلى1983العامحىتواعتمدالعرشين،

،1987عامفيالسوقإلىالتجاريالنشاطعادالقدس.مدينةإلىوالفواكهالخضاردخولومنعبالتضييق

تبيعاليتالمحالعددوانخفضتأسايس،بشكلالتموينيةوالموادالسكاكربيعنحوالسوقتحولإذ

.19الخضار والفواكه

القدسأمنيقامحني،1967العاممنذالجوزواديحيفيالصناعيةالمنطقةتقومالصناعية:المنطقة

ال�كزيةالباصمحّطةتوسيعبهدفالجوزواديإلىنابلسشارعمنبنقلهاالخطيب،روحيآنذاك،

الواقعةالعربيةواألحياءالبلداتفيالوحيدةالجوزواديفيالصناعيةالمنطقةتعترب.20هناكالموجودة

ومحالت مواد البناء والمواد التموينية.ضمن حدود بلدية االحتالل حيث تنترش محالت تصليح السيّارات

والتنموية،الخرييةاألهليةللجمعياتفلسطييناتحادأولوهوالقدس:لمحافظةالخرييةالجمعياتاتحاد

عربسواءاالتحاد،يساهمالفلسطينية.األهليةللجمعياتمرجعًاليكون،1958عامالقدسفيتأسس

يقدمهااليتاألخرىالخدماتأوالقدس،مدينةفيالفلسطيينللجمهوريقدمهااليتالمبارشةخدماته

الفلسطينيةاألرسةكاهلعلىتقعاليتاألعباءتخفيففيمظلته،تحتالمنضويةوالمؤسساتللجمعيات

المقديسالمواطنتساعداليتوالتأهيلية،والصحيةالتعليميةالخدماتمنظومةعربالقدس،مدينةفي

التضييقسياسةعربسكانهالتهجريصهيونيةمحاوالتتشهداليتالقدسمدينةفيوالبقاءالصمودفي

20 Wadi al-Joz: In Focus, Dalia Habash, jerusalem quarterly, issue 1, 1998, p:43. https://bit.ly/2YrC1Qt
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.21واالعتقاالت

واإلذاللالتضييقاتمنالمقدسيونيعانيحيثاإلرسائيلية،الداخليةوزارةمقرالجوزواديفيويقعكما

بطاقات الهوية اإلرسائيلية اليت يحملونها.حني توجههم إليها إلنهاء معامالتهم الرسمية فيما يخّص

وادي الجوز في التاريخ النضالي

منالجغرافيوالقربالقدس،فيالقديمةوالبلدةالمشارفجبلبنيالواقعللحيّالجغرافيالموقعيحتّم

شهدها الحي. نذكر منها في معرض حديثنا التالي:أسوار البلدة القديمة، غناًء في الحوادث النضالية اليت

:22الفلسطينية الكربىالهجوم على قائد الرشطة اإلنجلزيي وقتله خالل الثورة

بهجتالمناضليرويسيكرست،آالناإلنجلزيي،الرشطةقائدالقدسفيبرزالماضي،القرنثالثينياتخالل

وأنالقدسشبابيذلأنأرادعربيدًا،شديدًاقذرًا،"استعماريًاكانالضابطهذاأنكتابهفيغربيةأبو

يسريونعربشبانًارأىكلمافكانالعرب،للشبانترهيبهفيوتفّننبغطرستهسيكرستبطشيرهبهم".

ويديه ورجليه من دون سبب.في الشارع خالل تجوله، يتوقف وينهال عليهم رضبًا بعصاه

وفيسيكرست.قتلعلىاألنصاريوساميغربيةأبوبهجتالمناضالنعزموبطشه،لسيكرستحدًاليضعا

روكفلرالشيخ(حديقةكرمالطور-الجوز-واديمفرتقمنبالقربالمناضالنَكِمَن،1936حزيران12صباح

سيكرستأصيببجانبه،حارسهوعلىعليهنارهماالمناضالنوجهسيكريستسيارةأقبلتوحنياليوم)،

الفقريعمودهفيكرسٍإلىأدىمماالوادي،فيوسقطتالسيارةوانحدرتالمقود،عنيداهفارتخت

، وإصابة حارسه بجراٍح خفيفة.23ومقتله

هناك روايات تفيد انه اختفى ولم يقتل في تلك الحادثة.23

.77-72ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في22
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إلىأدتمميتةبجراحاألنصاريساميالمناضلأُصيبوالمناضلني،الحارسبنيوقعالذياالشتباكإثروعلى

استشهاده، ودفن في مقربة باب الرحمة في القدس.

وادي الجوز في النكبة

عاماألولكانونفيالعلياالعربيةالهيئةأعضاءمعبالتعاونالقوميةاللجنةأجرتهااليتالرتتيباتأسفرت

اإلجراءاتواتخاذوقيادتهمالحيمناضليبتنظيمتقومالقدسألحياءعسكريةقيادةتسميةعن1947

.24قائدًا لحي الشيخ جراح وحيّ وادي الجوزالالزمة للصمود والدفاع. سميّ المناضل محمود جميل الحسيين

سنهدريامستع�ةعلىالحسيينجميلمحمودالمناضلقادهااليتبالهجماتحافلشهرٍمروربعد

أحدفيتواجِدهأثناءاإلنجلزييةالرشطةضابطبنريانالمناضلاستشهدجراح،الشيخمنالغربإلىالواقعة

المناضلوتبعهالحيقيادةمسؤوليةالنجارعادلمحمدالمناضلفتولىالجوز،واديحيفيالبيوت

25داوود العلمي .
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تشكلتوحنيالجوز،واديفيوالمتفجراتالسالحمخابئكانت،1947عامأواخرفيالقتالبدايةمنذ

شاركتقدالقوةهذهوكانت،26الحيفيمقرهاوقعالساهرةبابحيلقيادةالتابعةالمتحركةالقوة

من مجمع الجامعة العربية وهداسا.في  الدفاع عن وادي الجوز في مواجهة الهجمات اليت شنت

بنلشارعالمقدسالجهادقواتنسفمنأيامأربعةبعدأي،1948شباط26فيالهجماتإحدىوقعت

تحتالهاغاناهلعصاباتالتابعةالمشاةقواتمنصهيونيًا143قوامهاقوةتقدمتالقدس.فييهودا

التقدميستطيعوالمأنهمإالللعرب،مزنلنيونسفواالحيأطرافووصلواالرشاشات،نريانمنكثيفغطاٍء

علىاليهودتراجعمعاكسبهجوٍمالساهرةبابرسيةبمشاركةالجوزواديرسيةقامتإذذلك،منأكرث

منواستشهد،18وجرحصيونيًا12مقتلعنوأسفرتالغطيطة،بيومالمعركةسميتغربيةأبووفقإثره.

.28الضحايا الصهاينة بلغ قتيلني وستة جرحى.  أما صيهونيًا، فتشري المصادر أن عدد27العرب ثالثة

حراسةأثناءففي،1948عامفيالحيفيوقعتاليتالقصصإحدىمذكراتهفيغربيةأبوبهجتويروي

تقدمبهم،المناضلوناشتبهوحنيالحي،إلىليليةيهوديةدوريةدخلتالجوز،واديبيادرمناضلنيثالثة

واسمهرفيقه،فتبعهسالحه،علىواستولوااليهودففاجأهالصوت،مصدرإلىالكردتيسريويدعىأحدهم

نريدال:"نحنلهماقالوااليهودأنغربية،أبوووفقعليه.وسيطرواأيضًااليهودفاجأه،29الحلوانيبدر

منكماأحدمعرجالناأحدسرنسللذلكالحي،بيوتعلىالهاغاناهمننرشاتتوزيعنريدولكنناقتلكما،

األثناءتلكوفي30.رساحكما"نطلقسالمًا،رفيقنايعودوعندماهنا،رهينةاآلخرويبقىالمنشوراتلتوزيع

الهواءفيالنارأطلقغريبًا،صوتًاسمعوعندماغيابهما،اللفتاوي-عائلةمنالثالث-رفيقهمااستغرب

عائلةابنالمناضلفاستشهدوانسحبوا،عليهماالناراليهودفأطلقالهرب،األسريانالمناضالنفحاول

.31الحلواني وأصيب المناضل تيسري الكرد

حنيزفافهمعموعٍدعلىكانالحلوانيبدرالشهيدأنالديننارصعائشةللحاجةالشفويةالروايةوتضيف

مصدر سابق.31

194ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم"في30

وخالل مقابلة أجراها طاقماألول للمناضل بدر الحلواني، واكتفى بذكر اسم العائلة.لم يذكر بهجت أبو غربية خالل روايته للحادثة االسم29

للمناضل.األولباالسمعائسةالحاجةزودتنا2019-05-02بتاريخ:الجوز،واديمن)84(الديننارصعائشةالحاجةمعالمؤسسة

.2002آبالتاريخ،دائرةالعربية،الجامعةרדאי,איתמרירושלים",באזורהערביתבקהילהוההתארגנותהבלתי-סדירים"הכוחותبعنوان:ماجستريرسالة28

.194ص:السابق،المصدر27

.183ص:السابق،المصدر26



وحنياألطلس،يسمونهباألح�مزركشًاأبيضًالحافًاالزواجعلىالمقبلونيُهدىأنالعادةوكانتاستشهد،

.32استشهد الحلواني لَُف ودُِفن باألطلس خاّصته

الرسية،شاركتفقدالجوز،واديحيّعلىالصهيونيةالهجماتصدعلىالجوزواديرسيةدوريقترصولم

الدفاعفيأيضًاوساهمت،1948نيسان8فيالقسطلمعركةفيالقدس،وأحياءقرىرساياجانبإلى

الشهيدجراح،الشيخعنالدفاعخاللالرسيةمناضليمنوارتقى،331948نيسان15فيجراحالشيخحيعن

34قبل استشهاده بمدٍة قصرية.وكان قد هرب من سجن المسكوبية اإلنجلزييمصطفى الكرد،

إذ،1948نيسان13فيالعربيةوالجامعةهداساقافلةمعركةفيالرسيةمنمجموعةوشاركتكما

الجامعةمجّمعنحوجراحوالشيخالساهرةباببحيالقافلةمرورطريقفياأللغامبزرعالمجموعةقامت

جدًاالقريبةالبيوتوفيالمداخلفيالمجموعةورابطتالمشارف،جبلعلىهداساومستشفىالعربية

.35النجار، قائد رسية وادي الجوزمن طريق مرورها، وقد قاد تلك المعركة المناضل محمد عادل

وادي الجوز في النكسة

،الجوزواديحيشماليالمت�كزةالصهيونيةالقواتاستطاعت1967،36عامحزيرانمنالخامسفي

اخرتاقمنالمشارف،جبلمنطقةفيمسبقًاوضعتهاقدكانتاليتالقويةالكشافاتأنوارغطاءتحت

إلى الروابط التالية بتاريخالذي أعده التلفزيون األردني حول المعركة: (تم الوصوللالطالع على تفاصيل المعركة يمكن الرجوع إلى الوثائقي36

17-06-2019:(

https://bit.ly/2InxRAe

https://bit.ly/2IQpZGJ

https://bit.ly/31ECfCK

https://bit.ly/2WRT21H

معالعربالقومينيحركةمؤسيسمنكانجراح.الشيخحيفيولدفلسطيين،قوميوسيايسوأديبمفكر):2019-1929غوشة(*صبحي

وحىتتأسيسهامنذال�كزيةلجنتهاعضووشغلالفلسطيين،الشعيبالنضالجبهةأسس1967عاموفيوغريهم.قبعةوتيرسحبشجورج

فيعضًواعملكما.1968عامبالقدسالمقاصدمستشفىأنشأومنها،1954عامالقدسفيالخرييةالمقاصدجمعيةكذلكأسس.وفاته.

.1974عامالفلسطينينيواألطباءالصيادلةاتحادأسس.1967عامنكسةقبلالقدس،وأمانةبلدية،

.226-225ص:السابق،المصدر35

.269ص:السابق،المصدر34

.211ص:السابق،المصدر33

2019-05-02بتاريخالجوزواديفيمزنلهافي)84(الديننارصعائشةالحاجةمعالمؤسسةطاقمأجراهامقابلة32

https://bit.ly/2InxRAe
https://bit.ly/2IQpZGJ
https://bit.ly/31ECfCK
https://bit.ly/2WRT21H
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الجنوداشتبكالجوز.واديحيوسطعابدينجامعقربالمت�كزةاألردنيةللقواتاألماميةالخطوط

الكتيبةدفعالهجومرافقالذيالعنيفالجويالقصفأنإالالمهاجمة،الصهيونيةالقواتمعاألردنيون

من باب الساهرة.األردنية إلى االنسحاب نحو منطقة المتحف الفلسطيين بالقرب

إذاحتاللفيالصهيونيةالقواتنجحتإذالصهاينة،مصلحةفيصبّتاليتالميدانيةالتطوراتتالحقت

علىوسيطرتوشعفاطحنينابيتقرييتباحتاللالقدسشمالاحتاللفيالصهيونيةالقواتنجحت

المنطقةهذهاحتاللأدىنابلس.عنوفصلتهابهاالمحيطةال�تفعاتومنطقةهللارامالقدسطريق

الشمال والرشق.إلى السيطرة على منطقة القدس والطرق المؤدية إليها من

المنطقةاحتاللمنالصهيونيةالقواتتمكنتالقتال،منالثانياليومفيأيحزيران،منالسادسفي

واقتحمجراح،والشيخالجوزواديمنطقيتإلىإضافةالمشارفوجبلالقديمةالبلدةبنيالواقعة

من وادي الجوز.الصهاينة البلدة القديمة للقدس من باب األسباط القريب

ساهمتوقدالنكسة.خاللعنهمدافعنيارتقواالذينالمناضلنيرفاتيحتضنالجوزواديحييزالال

خاص،بشكلالجوزوواديعام،بشكلالقدسفيغوشة*صبحيالمناضلقادهااليتالشعبيةالمقاومة

رفاتينقلوأحيائها،المدينةشوارعاإلسعافبسيارةيجولغوشةصبحيالمناضلكانحيثذلك.في

استشهدالذيالموقعفيالشهيدوورَيالنقل،عمليةاستعصتوإنالرحمة،بابمقربةإلىالشهداء

.37فيه

(حسبمناضلنيلثالثةتعودقبورمنها،1967عامحربلشهداءالقبوربعضالجوزواديفيتنترشلذلك

أصولهتعودوالثالثمونّس،عائلةمنالثانياألردني،الجيشفيمخابراتضابطأحدهمالشفوية:الرواية

.38في حارة التنكلمدينة نابلس ) تقوم هذه القبور بجانب عمارة ادكيدك

النشاط االستيطاني في الحيّ

.2019-05-02بتاريخالجوزواديفيمزنلهافيالمؤسسةطاقمأجراهامقابلةخالل)84(الديننارصعائشةللحاجةالشفويةالروايةحسب38

المصدر السابق نفسه.37



منالجوزواديتعانيفوقها،الع�انيّالتطورومنعاألراضيعلىواالستيالءاالستيطانصعيدعلى

"حديقتني قوميتني" إرسائيليتني أُعِلَنتا على أجزاء متفرقة من أراضي الحيّ.

سورتحيطدونم1100بمساحةالقدس"أسوارلمحيطالقوميّة"الحديقةعن1974العامفيأُعِلَنأوًال،

منالجوز.واديومنهاسلوانفيحلوةواديمنهاوأراٍضأحياءعدةوتشملالقدس،فيالقديمةالبلدة

واديأراضيمندونمًا56يقاربماهناكالقدس"أسوارلمحيطالقومية"الحديقةهذهمساحةضمن

الفلسطينينيقبلمنعادًةالمنطقةهذهتستخدم.39للحيّالرشقيّةالجنوبيّةالجهةفيتحديدًاتقعالجوز،

فإّنالقوميّة"،"الحديقةمساحةضمنتقعاألراضيتلكأنوبمامحليّة.تجاريةومنطقةلسيارتهمكموقف

الُمِلّحة لذلك.ذلك يعين عدم قدرة أصحابها على البناء فيها، رغم الحاجة

المشارفجبلمنحدراتمنتمتدتسوريم""عيمكباسمقومية""حديقةعنأُعلن،2000العامفيثانيًا،

خلفالواقعةالمنطقةفيالجوز،واديوحيّالصوانةحيّباتجاهالغربيّة،الزيتونجبلومنحدراتالجنوبيّة،

حيّبنيالواقعالواديذلكيُسمىفلسطينيًا،األح�.الهاللومستشفىاإلبراهيميةالكليةمدرسة

مندونمًا،170مساحةعلىتسوريم""عيمكال�عومةالقومية""الحديقةتمتدالصوانة"."واديالصوانة

فلسطينيةبملكيةأراضغالبتهافيوهي،40الجوزواديحيّنطاقضمنتقعدونمًا39يقاربماضمنها

إال من بعض المنازل.خاّصة أو أراٍض تابعة للوقف اإلسالمي، وأغلبها خالية

تحتويعندماقوميةكحديقةتُعلنمامنطقةفإناإلرسائيليالقانونتعريفوحسبالعادة،في

كـ"حديقةالُمعلنةالمنطقةإنإالمثًال،النادرالنباتيّكالغطاءُممزيةطبيعيةمعالمأوأثريّةمكتشفات

يحرمقومية"كـ"حديقةاألراضيتلكعناإلعالنفإنالمقابل،فيذلك.منأيًّاتحويالقوميّة"

منممتددًاالفلسطيين،الع�انمنخاليًاجغرافيًّاامتدادًاويخلقفوقها،البناءإمكانيةمنالفلسطينيني

حيث تقع الجامعة العربيّة.حدود سور البلدة القديمة وصوًال إلى منحدرات جبل المشارف

https://bit.ly/2SP9bEA،16.09.2014بيتسيلم،مؤسسةتسوريم"،عيمكالوطنية"الحديقةبعنوانتقرير40

https://bit.ly/2MltcS1التالي:الرابطعربمراجعتهيمكن،16.09.2014بيتسيلم،مؤسسةالقدس"،أسوارلمحيطالوطنية"الحديقةبعنوانتقرير39

https://bit.ly/2SP9bEA
https://bit.ly/2MltcS1


كحديقةالمنطقةعنلإلعالن"فإناإلرسائيلية،الحقوقيةبتسيلم""مؤسسةتقريرفيوردمابحسب

المشارف،جبلوحىتالقديمةالبلدةمنالمفتوحةالمناطقمنتواصلخلقسياسيّة:إسقاطاتوطنيّة

أّنهآرتسصحيفةوكتبتالمنطقة.إلىاإلرسائيليّنيالزوارجذبوبالمقابلالفلسطيّين،البناءفيهايُمنع

17من"واحدةتُعتربالحديقةإّنهليئومي"،"هئيحودحزبعنكنيستكعضوواليتهأثناءقالألون""بيين

القدس.تقسيمإمكانيّةومنعإلحاطتهاألقواله،وفقًاتهدف،القديمة"،اليتالبلدةحوليهوديّةبؤرة

.41الوطنيّة واألحياء اليهوديّة الصغرية"ويقول ألون إّن هذه النقاط تشمل المناطق المفتوحة والحدائق

االستيطان في محيط المنطقة الصناعية

أصحابعلىالباهظةالرضائببفرضتتمثلعديدةصهيونيةتهديداٍتوالحسبةالصناعيةالمنطقةتواجه

تخدمتوسعيةألغراضالصناعيةالمنطقةمنواسعةمساحاتمصادرةإلىباإلضافةالتجارية،المحال

منالعديدوصلعلىالتوسيعسيعملوالقديمة.البلدةإلىطريقهمفيالحيمنالمارينالمستوطنني

استيطانية،ألهدافتطويرهاأجلمنالتحتيةالبنيةوتوفريالجوز،واديبمنطقةالمحيطةاالستيطانيةالبؤر

القديمة في القدس.مما سيؤدي إلى بسط السيطرة اإلرسائيلية على محيط البلدة

علىتنفيذهمااالحتالليةالقدسبلديةتعزتمضخمنيمرشوعنيعنالحديثاألخريةاآلونةفيجرىوقد

"واديواآلخرالمدينة"،"مركزلمرشوعامتدادًا يكونس األول ةالصناعي المنطقةفيمنشأة180أنقاض

وتنفذهااإلرسائيلياالحتالليتبعهااليتالناعمةالتغلغلسياسةضمنالمخّططنيكاليندرجالسيلكون".

بلدية ااالحتالل بحق المقدسيني.

لوقفتتبعدونمات5المدينة""مركزمرشوعلصالحمصادرتهااالحتاللبلديةتعزتماليتاألرضمساحةتبلغ

تتوافقالتجاريةمصالحأسفلهاتقعسكنيةمنطقةإلىالمرشوع--وفقستتحولالخطيب،عائلة

عامًا.50منذللمكانالتاريخيواالستخدام

المنطقتنيإلىالجوزواديمنالصناعيةالمحالنقلإلىالصهيونيةالكيانسلطاتتسعىلذلك،تحقيقًا

40-2020عاممنتصفتسلّم-حىتقدوكانأدوميم،ميشورومستع�ةعطروتمستع�ةالصناعيتني:

المصدر السابق نفسه.41



منأكرثفقدانإلىالمخططتنفيذوسيؤديالقادم.العامبدايةقبلمنشآتهمبإخالءأوامرمحلصاحب

.42مدينتهممنوإخراجهمتهجريهميعينمادخلهممصدرعائلة40

بحسبسيبىن،القدس"،فياألضخمالهايتك"مرشوعإلىيحيلوالذيالسلكون""واديمخططأما

خريجآالف10لـالهايتيكمجالفيتشغيلأماكنويشملمربعمرتألف200مساحةعلىالمخطط،

المخططعلىالمصادقة-2020السطور-أيلولهذهكتابةحىتتجر،ولم.43القدسمنمختصوأكاديمي

من قبل لجنة التخطيط والبناء في القدس

خاتمة

وخاّصًة-يمِكنَُكالقديمة،البلدةمنالقربهذابسببالقديمة.البلدةإلىاألحياءأقربمنالحيّهذايَُعد�

األقصىالمسجدنحواألقدامعلىمشيًاأزقتهعربيسريوناألخرىواألحياءالحيّأهاليرؤية-الُجَمعأيام

األقصىالمسجدبدخوللهمتسمحمنأعماربتحديداالحتاللرشطةقيامحالوفياألسباط.بابخاللمن

المقدسيني)،ضدّعقابيوكإجراءالمدينةفيالمشتعلةالمواجهاتفرتاتفيبذلك(تقومالجمعأيامفي

الشارع الرئيس في وادي الجوز (شارع المقديس).فإن الغالبية العظمى من الممنوعني يقيمون الّصالة في

والقرىاألحياءبقيةوكحالدائم.شبهبشكلالحيفياالحتاللقواتتتواجدأيضًا،القربهذابسبب

تعم أنحاء البالد.العربية، تندلع المواجهات في الحي تأثرًا باألحداث اليت

تموزشهرأوائلمنذبدأتقد-كانتمواجهاتالجوزواديحيفياندلعت،2014عامآب31مساءفي

مسجدإلىمتوجهًاسنقرطمحمدالفىتكاناألثناء،تلكفيخضري-.أبومحمدالفىتاستشهادعلىردًا

رصاصتنيباغتتهحنيالعشاء،صالةألداءدقيقتنيمسافةالجوزواديحيفيمزنلهعنيبعدالذيعابدين

وفيباإلصابة.متأثرًاأيام10بعدواستشهدالرأس،فيفأصابتاهاألسودبالمطاطالمغلفالمعدنمن

واديفيالعنيفةالمواجهاتوانفجرتالجوز،واديحيفيالعاماإلرضابأُعلناستشهاده،إعالنأعقاب

الجوز واألحياء المجاورة.
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