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مقّدمة

-(اللدعور:بيتطريقاألولوالقدس؛يافابنيماربطتاليتالتاريخيّةالطرقمنطريقنيعلىالجيبتقع

الجيب-حنينا(بيتعور:بيتطريقجنوبيسليمانواديطريقوالثانيحنينا)،بيت-الجيب-عوربيت-ج�و

بنيماقتاليّةجبهاٌتالجيبأراضيعلىاشتعلتوعليه،1لقيا)بيت-الطرية-بدّو-زعرورأبووادي-

أنفَسهمبذلواالذينالبالدأهاليالمقاتلنيبنيوماالقدساحتاللعلىوعيونهمالقادمنيالمستع�ين

في الدفاع عنها، فسالت دماؤهم الطاهرُة فوق أرضها.
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الموقع الجغرافيّ والمساحة

برينباال،التالية:القرىأراضيبهاوتحيطالقدس،مدينةمنالغربيّالّشمالإلىكم10بعدعلىالقريةتقع

القريةتقع.2دونم8200إلىفتصلاألصليةالقريةمساحةأماوبدّو.إجزا،وبيتصموئيل،والنيبوالجديرة،

.4السهول.وتحيطها،3البحرسطحعنأمتار710بارتفاعتلةعلى

التقسيمات اإلدارية

أراضيخضعت،1993عاماإلرسائيليوالكيانالفلسطينيةالتحريرمنظمةبنيأوسلواتفاقيةتوقيعبعد

.5"ج"مناطقضمندونمًا8228"ب"،مناطقضمندونمًا666بواقعالجديدةاإلداريةالتصنيفاتإلىالجيب

التسمية وتاريخ القرية

الكنعانية،"جفعون"مدينةموقعفوقتقعأنهايُعتقدإذالكنعاني،العرصإلىيعودقديمتاريخللجيب

بدرٍجإليهايتوّصلالضخمةالبرئتشبهاليتالكبرية"الجورة"أبرزهاكثريةآثارالقريةوفي"التل".تعينواليت

هذهاكتشفت"الراس".تُسّمىالقريةمنمرتفعةمنطقةفيوتقعاألقل،علىدرجة80منمؤلٍف

اكتسبتولربما.6سنواتأربعواست�ّت1956العامفيبدأتأمريكيّةأثريةحفرياتبعدالضخمةالجورة

المياه،الكثريةالبرئهوبالعربيّةالِجبأنإذفيها،الضخمةالبرئالجورة،هذهوجودمناسمهاالجيبقرية

.7ال�تفع أو الرابيةالبعيدة القعر أو الكهف الذي يحوي الماء، وقد تعين المكان

الرتكيبة السكانية

أبوحمود،أبوالرئيسية:القريةعائالتعلىيتوزّعون،8نسمةآالف5يقاربمااليومالجيبقريةفييعيش
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دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016بتاريخ
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.2018نيسان9بتاريخمقابلةفيالجيب،محليّمجلسرئيسعّالن،غسانالجيببلديةلرئيسوفقًا4
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كرةالذافيفلسطني-القدس-الجيب-al-Jib.الذاكرة"في"فلسطنيموقععلىالقريةصفحةراجعفلسطني،بالدنامصطفى،الدباغ،2

http://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names
http://www.palestineremembered.com/GeoPoints/al_Jib_1025/ar/index.html


دية، الشعابية، الحاليقة، طيون، عايش، عساف، خطاب.

الحياة االجتماعية واالقتصادية

وكانتالقرية،أراضيبعضفيموجودةخاّصةطينةمنالقدوربصناعةقريٍبوقٍتإلىالقريُةاشتهرْت

.9تُباع هذه القدور في يافا وتستخدم لتخزين الربتقال، ولم يعد في القرية اليوم من يصنعها

شهرمنموسمهيبدأالذيالفّقوسيُزرعمنهاأجزاٍءوفيبها.المحيطةاألربعةبسهولهاالقريةتشتهر

لكّنواللوزيات.الخرضواتمنمختلفةوأنواعًاالعنب،القريةأهالييزرعكذلكآب.أوائلحىتويمتدّنيسان

الزراعيّةالقريةأراضيمنالكثريعزلأبرزها:عواملعدةبفعلعهدهكسابقيعدولمترضّرالزراعيّالنشاَط

الزراعيّةالمنتجاتتسويقوصعوبةاألراضي،منأخرىأجزاٍءعلىالع�انوامتدادوالتوسع،الضّمجدارخارج

في مدينة القدس.

المعالم

فيوذلكبـ"الراس"،تُعرفالقريةمنمرتفعٍةمنطقٍةفيأُجريتاليتالحفرياُتكشفت:األثريةالمعالم

الجورةبينها:منالكنعانيّة.الفرتةإلىتُنسباليتاآلثاربعضعن،1960و1956بنيماالممتدّةالفرتة

أّنويعتقداألقّل،علىدرجة80منمؤلّفبدرٍجإليهايتوّصلواليتالضخمةالبرئتشبهاليتالكبرية،

منمكّونةأثريّةدائرةتوجدالجورة،جوارإلىالحروب.فرتاتخاللواحتكارهاالمياهجمعالتاريخيّةوظيفتها

يُفضياألرضفيمحفورمدخلكذلكالمنطقةوفيللخ�.معرصةأنهايعتقدالصخرفيمحفورةقدور

إلى نفق وفيه درج يؤدي إلى عني البلد.

أهلوترويتسقيكانتاليتالعنيوهيالبلد،عنيأشهرهاماء،عيون5الجيبقريةفيالماء:عيون

عيونومنعنها.باالستغناءالناسفبدأالماضيالقرنثمانينياتفيالمياهشبكاتُمدّتأنإلىالقرية

القرية كذلك: عني أبو زاهر، وعني الِعَزنية، وعني القبلية.

القديمة.للبلدةالشماليالحدّعلىال�بّعومبناهالخرضاءبقبّتهحامدالشيخمقاميقعاإلسالمّية:ال�ارات

المصدر السابق.9



الفرتةتلكفيترميمهتمقدأومملوكيًّاالمبىنيكونأنيُرّجحولكنالمقامبناءبتاريخالجزميمكنوال

زالالبالمقام،ال�تبطةالطقوساندثارورغمعمومًا.والشامفلسطنيفيالمقاماتمنالكثريغرارعلى

لهُقدّمتاليتوالنُذورتكريمهطقوسيرسدونحنياألهاليقصصفيحارضًاحامدالشيخمقام

البلدة.واألرسجة اليت أُضيـئت فيه واألثواب اليت كسته بها نساء

القريةبيوتمنوتتألّفاليوم،إلىظاهرةمعالمهابعضزالتماقديمةبلدةالقريةفيالقديمة:البلدة

تلكترميم2018عامخاللجرىالع�ي.الجامعويجاورهاعام،100منأكرثإلىتاريخهايعوداليتالقديمة

البيوت القديمة من قبل مؤسسة رواق للرتاث المعماري.

التاريخ النضالي

المقاتلة.القّواتتنظيموفيالتضحيةفيدورٌالجيبألهاليكانالمتعاقبة،الفلسطينيّةالثوراتفي



خاضهااليتالمعاركأشهرومنالجيب"."حرسباسمُعرِفتالُمسلحنيالمناضلنيمنكتيبٌةلديهماشتهرت

"حرس الجيب" معركة الماصيون.

تابعةصهيونيّةقوٌةكمنتاليوم،ذلكفي.1948عامآذارمنالرابعفجرالمعركةتلكأحداثبدأت

وكاناليوم)عوفرمعسكرمقابلالجيبقريةأراضيمن(وهوالنجايمتّلعلىالهاغاناهلمجموعات

القوةأطلقتاللطرون.إلىهللاراممنطريقهافيالمكانمنت�عربيّةحافلٍةعلىاالعتداءهدفها

عندمارسعتهزادالّسائقأنخاّصةإصابتها،فيتنجحلماألغلبعلىلكنهاالحافلةعلىالنارالصهيونية

.10أحّس بالكمني

قلنديةقريةأراضيعلىالمقامةعطروت،مستع�ةنحواالنسحابالصهيونيةالقّوةقرّرتفشلهابعد

األنسبالطريقحولالقّوةأعضاءاختلفهناك، ىإل طريقهاوفيالجيب.قريةمنالرشقيالشمالإلى

حولي�ّطويًالالتفافيًّاطريقًامقاتًال15ومعهالوحدةقائداختارفريقني:وانقسموالالنسحاب،أمنًاواألكرث

.11رافاتأراضيمنمبارشًةال�ورفقطعنارص3منمؤلفًاوكانالثانيالفريقاختارفيمارافات،

بتلالمعروفالتليصعدكانوعندمارافات،شماليالديرواديمنطقةتجاوزهفبعداألولالفريقأما

المعركةفياشرتكجميعًا.مقتلهمنتيجتهكانتللثواركمنيفيوقعاليوم)،هللارامأحياء(منالماصيون

.12مجاهدين  من قرى الجيب ورافات وقلندية ورام هللا والبرية

االنصياعرفضواالذينالثالثةأماأسلحتهم.جميعواغتنام،16الـالوحدةأفرادمقتلالمعركةحصيلةكانت

فيسببًاستكونهزيمةالهزيمة،نبأمعهمحاملنيمصابنيعطروتمستع�ةوصلوافقدقائدهم،ألوامر

.13مجددًا في حرب النكسةبداية انهيار عطروت في حرب النكبة إلى حني احتاللها

،15.4.2019بتاريخالمقالنرشهللا،عودةخالدليفي""،"راميإلى"يِنكل"ِمنالرصاعمنعاٍم100"عطروت":"مستوطنة13
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الجيب في النكسة

أنواستطاعت،14القريةغربيعسكرواديفيتت�كزأردنيّةمدفعيةكانت،1967عامالنكسةحربفي

ثمومنوتحطيمها،باستهدافهااألخريةتقومأنقبلالصهيونية،للقّواتاليتيمةالرضباتبعضتوّجه

التمّكن من احتالل القرية.

االستيطان

هي:المستع�اتهذهدونمًا.2360لصالحهاوصودرأراضيها،علىبُنيتمستع�اتثالثمنالجيبتُعاني

زئيفوجفعاتدونمًا،13صادرتاليت)1980(هحدشاوجفعوندونمات،108صادرتاليت)1978(جفعون

.15دونمًا2250صادرتاليت)1982(

علىيقعكماأوصالها.ومقّطعًاالجيبأراضيمخرتقًا436االستيطانيالشارعُشّقالسبعينيات،أواخرفي

ومحاكموسجنًا،االحتالل،لجيشمعسكرًايضّممجّمععنعبارةوهوعوفرمعسكرالجيبأراضيمنجزء

عامإلىإنشاؤهويعود16عوفر،تسفيالصهيونيالضابطإلىالمعسكريُنسبتحقيق.ومراكزعسكرية،

كذلكيصادرأنهإالرافات،قريةأراضيعلىغالبةفيالمعسكريقعمبارشة.القريةاحتاللبعدأي،1967

عرشات الدونمات من قرية الجيب.

عبورهإمكانيةتقترصبنائهمنذ.2005العاممنذالقريةأراضيعلىالعسكريالجيبحاجزوينتصب

غربأراٍضيملكونمّمنالجيبوسّكانالجيب،قريةفيالخاليلةحيّسّكانالتالية:الفئاتعلىباالتجاهني

الذينالفلسطينيونمنهي�ّكماهللا).رامإلىالوحيدةطريقهم(وهذهصموئيلالنيبقريةوسّكانالجدار،

رشطالمتحدةاألمممؤّسساتفيالعاملونوأيضًازئيف،جفعاتمستع�ةفيعملتصاريحيحملون

منالفلسطينينيبعبورُسمح2015مطلعمنابتداًءالمؤّسسات.لتلكالتابعةالّسياراتبواسطةعبورهم

االتجاهفيبال�ورلهميُسمحلمولكنخالله،منهللارامنحوالقدسمنالمتوجهنيالفئاتهذهخارج

المعاكس.

أنقبلللخليلعسكريحاكمأولليصبح،1967الحربفيلحموبيتالخليلاحتاللعمليةقادصهيوني،مقاتلعوفر:تسفيكولونيلاللفتنانت16

القلطواديمعركةفيللوحدةقيادتهأثناءوُقتلباترول"،"هاروفلوحدةقائدًا1968العامفيعنينابلس.لمدينةعسكرًياحاكًماليكونيُنقل

.1968عاماألولكانون21-20في
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جدار الضم والتوسع

أراضيهامندونم4600منأكرثعازًالالجيب،أراضيعلىكم6بمسافة)2004(والتوّسعالضّمجداريمتدّ

بدخولها إّال بتنسيق وترصيح من جيش االحتالل.، وهي في غالبها أراٍض زراعيّة، ال يسمح17خارج الجدار

الجدار).مناإلرسائيلية""الجهةعلىيقعالحيّأّن(أيالقريةمركزخارجوأخرجهالخاليلةحي�الجدارُعزلكما

700يقاربمافيهايسكنسكنيٍةمباٍنمنرئيسبشكٍلويتكّونالقرية،منالغربإلىالحيّهذايقع

إلىالوافدينمنهمالحيّهذاسكانغالبيةوالتّعليم.كالّصحةاألساسيةللخدماتويفتقر،18فلسطيين

الحصولفيإشكالياتيواجهونالعادًةوهؤالءاإلرسائيلية،الهويةبطاقاتيحملونممنالجيبقرية

عليها هناك.على الخدمات، ألنه يمكنهم  الّسفر باتجاه القدس والحصول

الفلسطينيّةالهويةبطاقاتيحملونالجيب،قريةعائالتمنوهمالخاليلة،حيّفيالّسكانبقيةأنإال

بحّقيتعلّقفيماالضّفةأهاليعلىالمفروضةاإلرسائيليةالقيودعليهموتنطبقالغربيّة)،الضّفة(سكان

الجيب،حاجزنحوحيّهممنتقودهماليتالشوارعفيفقطبال�ورلهؤالءاالحتالليسمحوالتنقل.الحركة

وصولمنيُمنعونكمااألخرى.الشوارعمنأياستخداممنباتًامنعًاويمنعونالقرية،مركزإلىومنه

سوىحيّهممنإليهاالطريقتستغرقوالجدران،أوحواجزأيةعنهاتفصلهمالأنهمنالرغمعلىالقدس،

دقائق.10

عنويقطعهأحيائهاأحديعزلالقرية،أراضيفيي�ّفاصلجدارأنهعلىالمعّقدالوضعهذاتشبيهيمكن

عليههناكوللوصولالقرية،داخلإلىإالمنهالخروجيمكنهالالحيّهذافييسكنومنالقرية،مركز

هو في هذه الحالة حاجز الجيب.ال�ور بسلسلة إجراءات أمنية- أي ال�ور عرب حاجز عسكري،

.2018نيسان9بتاريخمقابلةفيالجيب،محليّمجلسرئيسعّالن،غسانالجيببلديةلرئيسوفقًا18

.2021-02-26بتاريخالجيبقرويمجلسمعهاتفياتصالخاللالمعلوماتهذهعلىحصلنا17



يحتاجالقرية،أسواقإلىأوالقرية،فيأقاربهمإلىللوصولأوالخدمات،علىللحصولذلك،علىبناًء

عنداإلرسائيليالعسكريالحاجزعربي�ّونالخاليلةحيسكانفإنآخر،بمعىنالجيب.حاجزعربلل�ورهؤالء

تنّقلهم داخل حدود قريتهم.

إلىالحاجزعربيوميًاالمدارسطلبةتنقلصعوبةمنهاجّمة،تحدياتأمامالحيّسكانالعزلهذايضع

طارئة.مدارسهم داخل القرية، أو صعوبة الحصول على خدمات صحيّة

خاتمة

"جيب"إلىالجيب-بينها-ومنالقدسغربشمالقرىتحويلإلىاإلرسائيليةاالستعماريةالسياساتأدّت

عالقتهمالقرىتلكأهاليبذلكفقدالقرى.تلككّلإليهاتنتمياليتالمدينةالقدس،مدينةعنمعزول

التجاريّةالمعامالتوإجراءوالتعليميّةالصحيّةالخدماتعلىللحصوليقصدونهاكانوااليتاألّمبالمدينة

أخرى هي رام هللا.واإلداريّة. فجأة ُقطعت كّل الصالت، وأُلحقوا بمدينة

نفٍقخاللمنيتمهللارامبمدينةالمصطنعالربطذلكفإّناالستعماريّة،السياساتلتلكآخرانعكاٍسوفي

القدسمدينةقلبمنرسيعةشوارععربالمستوطنوني�ّاألعلىفياستيطانيّ؛شارٍعأسفليمتدّضيٍّق

بُرتتأنبعدهللارامإلىالقدسغربشمالقرىمنالفلسطينيّوني�ّاألسفلوفيمستع�اتهم،إلى

التحتيّة،البُىنمنجيّدمستوىإلىالنفقهذايفتقرالقدس.فياألّممدينتهمإلىوطريقهمعالقتهم

الحواجز إلى مدخله.وتتعّمد قّوات االحتالل إغالقه بني الحني واآلخر ونصب


