
الشيخ جرّاح

المقّدمة

الطريقعلىالجغرافيّموقعهمناستمدّهاكبرية،واجتماعيّة-اقتصاديّةتاريخيّةأهميّةجراحالشيخلحيّإن

معأهّميتهوترّسختالقدس.دخولهمقبلالزّوارمحّطاتإحدىتاريخيًا،كانإذنابلس.لمدينةالمؤدّي

مرّواكلّماالناظرينتستوقفاليتالبارزةالعمائرإلىباإلضافةأرضه،علىوالهاّمةالزاخرةاألحداثتوالي

منها.

الموقع الجغرافي والمساحة



لفتا)لقرية(التابعةالسمارأرُضالشمالمنتحدّهالقديمة.البلدةمنالشمالإلىجرّاحالشيخحيّيقع

الغربومنالجوز،واديحيّالرشقومنوسعيد،وسعدالساهرةبابحييّالجنوبومنشعفاط،وقرية

1دونمات.808إلىالحيّمساحةوتصللفتا.قريةوأراضيالغربيةالقدسضواحي

التسمية

م،1187عامالصليبينيمنالقدسُمحر�رِاأليوبيّ،الدينصالحأمراءأحدإلىنسبًةبذلكجرّاحالشيخحيُّسّمي

منوبالقربالحيّ،فيتقعبـ"الجرّاح".لُقبالذيالجراحي،عيىسالدينرشفبنالدينحسامالّشيخوهو

وفاِتهبعدفيهادُِفَنوقدالدين،حسامالّشيخأوقفهااليتالجراحيُّة،الزاويُةكولوني"،"األمريكانفندق

.2جراحالشيخجامُعالزاوية،وبجانبم،1201عام

نشأة الحيّ وتطّوره

التاسعالقرنمنتصفمنذالقديمةالبلدةخارجالمقدسيّةاألحياءتطّورسياقضمنجرّاحالشيخحي�تطّور

األراضيفيأحيائهموبناءالقدسسورخارجالمقدسيّةالعائالتبعضخروجالوقتذلكشهدإذعرش،

القدس-يافا،الحديدسّكةكبناءالقدسفيالحداثةمظاهربتطّورارتبطمامنهاعدّة،لعواملبه،المحيطة

محاطةتكونلهاواسعةصيفيّةمنازلبناءالعائالتبعضبرغبةارتبطماومنهاالبلدية،الخدماتوتطوير

المرصارةحيّمثلالّسورخارجالقدسأحياءنشأتوهكذاواكتظاظها.المدينةضجيجعنوبعيدةبحدائق

وحي القطمون وحي الثوري، وغريها .

وجاروالنشاشييبالحسيينعائالتواشتهرت،1865للعامتحديدًاجراحالشيخحيّتأسيستاريَخالمصادرُتُرِجُع

الحيّغربيّالواقعةاألراضيملكيةغالبيةوكانت.3هذايومناحىتزالواوماساكنيه،كأبرزونسيبةهللا

4قرية لفتا الذين بدأوا ببيعها تدريجيًّا.وشماله قبل رشائها من العائالت المذكورة، تعود إلى أهالي

.134ص:.2014اإلسالمية،البشائرداربركات،الغينعبدبشريالمقدس"،بيتتاريخفيدراسات4

https://bit.ly/2C8gO3e،16.10.2016الجديد،العربييقني،تحسنيالمقدسة"،للمدينةآخروجهالقدس:فيجراحالشيخ"حي3

.2007الرابعةالطبعةوالنرش،للدراساتالعربيّةالمؤسسةإصدار:،721صالعارف،عارفالقدس"،تاريخفي"الُمفصل2

لالّطالع:جرّاح،الشيخحيّ،2014بمكومجمعيةالرشقية،القدسفيالفلسطينيةاألحياءاستجالءبعنوان:قرير1

http://bimkom.org/ar/wp-content/uploads/brochure-sheik-jarrah.pdf

https://bit.ly/2C8gO3e
http://bimkom.org/ar/wp-content/uploads/brochure-sheik-jarrah.pdf


العربيّةوالقنصلياتعاّمًة،بالقنصلياتتعّجمنطقًةالحي�أصبحالماضي،القرنمناألولالنصفوخالل

حربنشوبحىتهناكبالتواجدواست�تواألردنيّة،والسعوديّةواللبنانيّة،العراقيّة،القنصليةمنهاخاّصة،

بحثنا).خضّمفيالحربنيفيجرّاحالشيخحيدور(سنوّضح51967عامالنكسة

معالم في الشيخ جراح

رشفبنالدينحسامإلىنابلس،طريقجانبعلىجرّاحالشيخفيالواقعةالزاويُةتُنَسب:الجراحّيةالزاوية

عامللصالةبيتإليهاأُضيفم.1201عامفيهادُفنالذياأليوبي،الدينصالحأمراءأحدالجراحيعيىسالدين

الزاوية.منالغربيةالجنوبيّةالجهةفييقعم،1895

المصدر السابق.5



ديرقريةأطفالمنيتيمًاطفًال55إيواءبهدف1948عام6الحسيينهندأنشأتها:العربيّالطفلدارمدرسة

أبرزمنوأصبحتالسننيمعالمدرسةهذهتّوسعتوقدفيها،المذبحةبعدقريتهممنُهّجرواالذينياسني

مدارس القدس الثانوية.

كذلكُمداروهوكولوني"،"األمريكانفندقمنبالقربيقع:الفلسطيينّللرتاثالعربيّالطفلدارمتحف

الرتاثفيلجوانبعرضقاعاتويحوي،1978عاممرةألولافتُتحوقدالعربيّ،الطفلدارمؤسسةمن

مخّصصةعرضوقاعةالتقليديّة،واأللبسةوالخياطة،الغزلوأدواتالزراعيّة،األدواتمثلالفلسطيّين،

الثامنةالساعةمنواألحد،الجمعةعدامايوميًاالمتحفزيارةيمكنالمهّجرة.والقرىياسنيديرلقرية

صباحًا حىت الرابعة عرصًا.

دوائرخمسعلىتحتويفقط.لإلناثكلّيّةوهيم،1982عامالكليّةتأّسست:لآلدابالحسيينهندكّلية

دائرةاالجتماعية،الخدمةدائرةوآدابها،العربيةاللغة،دائرةوآدابهااإلنجلزييةاللغةدائرةوهي:أكاديمية

القدس.. تتبع اليوم لجامعة7التاريخ، ودائرة الرتبية الرياضية

الّشيخحيفيموجودةزالتمااليتالقديمةالبيوتأبرزمنالنشاشييب:إسعاف""محمداألديبقرص

"أديببلقبُعرَِفوالذي)،1948-1885(النشاشييبعثمانإسعاف""محمداألديبقرصُاليوم،حىتجرّاح

/https://www.alquds.edu/ar:خاللمنإليهالوصوليمكنالقدس،لجامعةاإللكرتونيالموقع7

عامفيهاودُفنتوتوفيت1916عامالقدسفيُولدتفلسطني،فيواالجتماعيالتطوعيوالعملالرتبيةرائداتأبرزمنهيالحسيينهند6

تأسيسفيفشاركتالتطوعي،االجتماعيالعملعلىالرتكزيالحسيينهندبدأت،1948سنة"فيفلسطينية:رحالتموقعوحسب،1994

أحوالبدراسةالجمعيةهذهوقامتفلسطني.أنحاءجميعفيفرعًا)22(فروعهاانترشتاليتالقدس،فيالنسائي"االجتماعيالتضامن"جمعية

Socialالخياطة.لتعليمومراكزاألميةلمحوحمالتنّظمتكمالألطفال،روضاتوأنشأتالفلسطينية،والقرىالمدنفيواألطفالالنساء

Cooperation Society for Women.الحسيينهندرأتالقديمة،البلدةفيللجمعيةاجتماعلحضورطريقهافيوهي،1948أبريلنيسان/شهرفي

دير ياسني بعد المذبحةمن الع�، في حالة تفتت األكباد، كانوا فارين من قريةمجموعة من األطفال المرشدين في الشارع، أكربهم في التاسعة

هذه الحادثة إلى تأسيسللتو إلى شقتها، ثم نقلتهم إلى مزنل عائلتها، ودفعتهااليت ارتكبتها المجموعات الصهيونية فيها. فقررت أن تأخذهم

اإلرسائيلي في حزيران/وأطلقت عليها اسم "دار الطفل العربي".. وخالل العدوانجمعية خريية لخدمة األطفال الفلسطينيني األيتام والمحتاجني،

قصفهتمإذاإلرسائيلية،القواتاعتداءمنالمقرهذايسلمولمالجرحى،لعالجمستوصفًاالعربي"الطفل"دارمقرالحسيينهندحّولت،1967يونيو

قام بالمساعدة في إعادة بنائه."وتدمري نصفه بالكامل، غري أن الصليب األح� الرنويجي

https://www.alquds.edu/ar/


عثمانوهوالعثمانيّ"المبعوثان"مجلسفيعضوًاكانألٍبالقدس،فيالنشاشييبُوِلَدالعربيّة".

.1948الثانيكانونفيالقاهرةفيودُِفنوتوفي.8غوشأبوفاطمةهيوألم�النشاشييب،

بأساتذته"تأثّروقدسنوات،4لمدةبريوتفيالحكمة""دارمدرسةفيثّمومنالقدسكتاتيبفيدرس

كتبفقرأصباه،منذباألدبتعلّقالخيّاط.الدينومحييالغالييينمصطفىوالشيخالبستانيهللاعبد

الزمانبديعُكنيةهيالفضل(أبوالفضل"بـ"أبيأصدقائهبنيوُعرَِفالهمذاني،الزمانببديعوُشغفالرتاث،

أحدٌيلقهلمالمجالس،أجملمجالسهوكانتوشاملة،كبريةمكتبةولديهاالّطالع،واسعكانالهمذاني).

العربأمجاِدإحياِءسبيلفيُمنَدِفَعًانفِسِه،أستاَذوكانالعلم،ألجلالعلَميطلبوكانمنه،استفادإال

.9وتُراِث اإلسالم"

وُعّنيالقدس،فيالّصالحيةالمدرسةفيالعربيّةللغةُمدر�َسًاوعمل،1905عاملبنانمنالنشاشييبعاد

عام10استقالفلسطني.مدارسفيالعربيّةللغةمفتّشًاأصبحوبعدها،1918عامالرشيديّةللمدرسةمديرًا

وذلكاألديب"،"نُُقلعنوانتحتالقاهرية"الرسالة"مجلةفيمقاالتهينرشوكانوأدبه،لكتبهوتفرّغ1930

فيالعربيّةاللغةمجمعفيعضوًاوكانالعربيّةللغةوالمخلصالشديدبحبّهُعرِف.1947حىت1937بنيما

الُمقرّبني.دمشق، وكان األديب الفلسطيين خليل السكاكيين من أصدقائه

جرّاح،الشيخمنمرتفعٍةتلٍةعلىخوريسبريواألصلاليونانيالمهندسبإرشاف1922عامالقرصبُين

علىويقعمربعة،أمتار110مساحتهاوتسويًةمربعًا،مرتًا296منهماكّلمساحةتبلغطابقنيمنويتكون

يعرفها، ورفض أن يشرتطاشرتطت أن يعرف موظفوها اللغة اإلنجلزييّة وهو لم يكنقيل إنه استقال من دائرة المعارف الربيطانية ألن األخرية10

:المشاهدة هناوثائقي عن النشاشييب على قناة الجزيرة الوثائقية. يمكنكمعليه ذلك من شدّة وفائه للغة العربيّة. ورد ذلك في فيلم
https://www.youtube.com/watch?v=kuZbSGcwCgk

هذامننسخةعلىالحصوليمكن.5صالقدس،-العربيالطفلدارمؤسسةواآلداب"،والفنونللثقافةالنشاشييبإسعاف"دارمن:مقتبس9

الكتيب من مؤسسة دار الطفل العربي.

وورد عنه فيبني مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمتحف الفلسطيين،إسعاف النشاشييب، موقع "رحالت فلسطينية"، مرشوع مشرتك8

الموقع في صفحة خاّصة عنه: "دافع عن الفصحى الخالصة، وحمل على دعاة العامية، وقال في مقدمة كتابه "البستان": "اللغة هي األمة،

العرب يمشي علىهالك األولى". ووصفه خليل السكاكيين بأنه "معجم لسانواألمة هي اللغة، وضعف األولى ضعف الثانية، وهالك الثانية

لنهضة األمم". يمكن الوصولالروح كريم النفس سخيًا. آمن بالعلم الحديث وأهميتهقدمني". كان غزير العلم ذلق اللسان رسيع الخاطر خفيف

https://bit.ly/2PSBzSX:خاللمنللموقع

https://www.youtube.com/watch?v=kuZbSGcwCgk
https://bit.ly/2PSBzSX


القرصكانوالرشقيّ.الجنوبيّجدارهتُزيّناليتالقاشانيّةبالزخارفويتمّزي،11مربعةأمتار1210مساحتهاأرض

شوقيوأحمدالعراق،منالرصافيمعروفمثلالعرب،والفنانونوالّشعراُءاألدباُءإليهيحّجأدبيًّامنتدًى

.12وأحمد حسن الزيّات وعبد الوهاب عزام من مرص، وغريهم

مع"اللياليالنشاشييبقرصفييقضيكانأنّهجوهريةواصفالمقدّيسالموسيقييذكرمذكراته،وفي

فيَجّمَعهاألخريوأنالعربيّة"،البالدووجهاءأدباءبلفحسب،القدسمدينةليسووجهاءأدباءمنفيئة

.13مرةقرصه مع  الموسيقار المرصيّ محمد عبد الوهاب أكرث من

دار"مؤسسةأمناءمجلسورئيسةمؤّسسةالحسيين،هندالسيّدةاشرتت،1982العامفيحديثًا:القرص

،1986العاموفي.14العربيّ"الطفلدار"مؤسسةإلىوضّمتهالنشاشييبقرصحينه،فيالعربيّ"الطفل

حسنالدكتوروإدارةالحسيينموىسإسحقالدكتوربرئاسةاإلسالميّة"األبحاث"مركزفيهافتتح

ثمومنالّشخصيّة،مكتبتهعلىاألساسفياعتمدتمكتبًةال�كزفيالحسيينأّسسوقدالسلوادي،

النشاشييب،الدينونارصالعارفعارفمثلالقدس،شخصيّاتمنعددمكتباٍتمنكتٌبإليهاأُضيفت

وتضّم.15العلميالدينسعدوأحمدالحسيين،جوادوزينبالحسيين،كاظمموىسوفريديوسف،وفوزي

عددهاوبلغالمقدسيّة،العائالتبعضمنالحسيينجمعهااليتالمخطوطاتمنمجموعًةكذلكالمكتبة

.16مخطوطًا480

لآلثارالعالي"المعهدالقرصمناألرضيالطابقفيالعربي"الطفلدار"مؤسسةافتتحت،1991العامفي

خاصًة،القدسفياإلسالميّةباآلثاريُعىنوكانزهران،ياسمنيالدكتورةإدارةتحتاإلسالميّة"،والحضارة

.17القدسجامعةإلىالمعهدُضّم،1994العامفياآلثار.علمفيالماجستريدرجةيمنحوكان

.8ص،4رقمالمصدر17

.7ص،4رقمالمصدر16

.7ص،4رقمالمصدر15

.2014عامإصدار.56صالعربيّ،الطفلدارمؤسسة-األبحاثقسمالحسيين"،هندالسيدة"سرية14

وسليمنصارعصاموتقديم:تحرير،1948-1918جوهريةواصفالموسيقيمذكراتمنالثانيالكتابالجوهريّة"،المذكراتفياالنتدابية"القدس13

.367ص،2005الفلسطينيةالدراساتمؤسسةإصدار:تماري.

.2003إصدار.65صبركات،بشرياألول،الجزءالحديث"،المقديسالتاريخفي"مباحث12

.4ص.4رقمالمصدر11



واآلداب"،والفنونللثقافةالنشاشييبإسعاف"داراسمتحتالقرصنشاطاتتنظيمأُعيد،1999العامفي

ترضّرت2004العاموفي.18القدس"مدينةفيوالفكريةالثقافيةالنشاطاتإحياءفيالمساهمة"بهدف

أُعيدأنإلىطويًال،است�تترميمبعمليةبعدهاالقرصمرّالقدس،رضبزلزالبسببالمبىنمنأجزاء

ندواتالدارفياليومتُنظماإلسالميّة"األبحاث"مركزمكتبةعنوعدا.201219العامفيرسميًاافتتاحه

ثقافية ومعارض فنية، ونشاطات متنوعة في هذا اإلطار.

بّوابتهمنالخروجوبعدالنشاشييب،لقرصزيارتكبعدهداسا":"قافلةعمليةلقتلىالتذكاريالنصب

لوحٍةشكَلالنصُبذلكيأخذصهيونيّ.تذكاري�نصٌبالمقابلالرصيفعلىانتباَهكيلفتربماالرئيسة،

20صهيونيًاقتيًال78أسماُءاللوحةعلىنُِقَشْتحجريّان.عمودانطرفيهامنيسندهااللون،سوداءرخاميٍّة

فيتُسّمىكماأوهداسا"،"قافلةعلىالمقدسالجهادقواتقادتههجومفيالموقع،ذاتفيُقِتلوا

.1948نيسان13بتاريخجراح"،الشيخ"معركةالمصادربعض

يوضعفلم،1967عاماإلرسائيلياالحتاللتحتوقعتالمعركةفيهاوقعتاليتالمنطقةتلكأنوبما

منوغريهالتذكاريّالنصبذلكَأَثَرهناكمنالمارّيتأملربماذلك.بعدإالقتالهملتخليدالتذكاريالنصب

آخرينيَُذك�رُالوقتنفسفيولكنّهقتالهم،ذكرىتخليدوظيفَةأصحابهلدىيؤديجهٍةمنفهوالنُُصب،

الصهيونيالهجوموردّأراضيهمعنالدفاعأجلمناألخريالرمقحىتوقتالهمالفلسطينينيبتضحيات

عليهم.

في1955عامُشيّدإذالقدس،فيالمؤس�سةالفنادقأوائلمناألمبسادورفندقيعدّاألمبسادور:فندق

أبوسامياشرتاهحّىتتديرهاوظلّتالعربيّة،الفنادقرشكةالفندقتملك21النشاشييب.رشيددارموقع

.2003إصدار.138صبركات،بشرياألول،الجزءالحديث"،المقديسالتاريخفي"مباحث21

عرب هذايمكن البحث في أسماء القتلى الصهاينة في تلك المعركة20

https://www.izkor.gov.il/en_e93ae33563340a59e555ecc22b87e39c:الموقع

.10ص،4رقمالمصدر19

.9ص،4رقمالمصدر18

https://www.izkor.gov.il/en_e93ae33563340a59e555ecc22b87e39c


تمالفندق.فيجناحلهُخّصصالذيطاللبنالحسنياألردنملكالفندقرّوادأبرزومن.199322عامديّة

م.1987عاماألولىاالنتفاضةفيإغالقهفرتةفيالفندقترميم

أمنيرياضهمافلسطني،لتحريرالشعبيّةالجبهةفتيانمناثنانقام1968عامأيّارمنعرشالخامسفي

كتابهفيجابرأمنيالرحيمعبديذكراالمبسادور.فندقفيناسفةحقيبةبتفجريالبشييتوجوادجابر

العسكريّةالقيادةومقرّالعدورأسكانألنهاألمبسادورفندقاختارواأنهمالشعبيّة"،الجبهةفي"تجربيت

وجوادجابر(رياضاألشبالمجموعةتحرّكتعندمانهارًاعرشالحاديةالساعة"كانتويروي:الغربية،للضفة

وصالةالجلوسصالةبهاألولالطابقطوابق،خمسةمنيتكّونكانالذياألمبسادور،لنسفبشييت)،

وجبةمعيتناسبتوقيتفيالصالتنيبنيماناسفةعبوةاألشباليضعأنالمفروضوكانالمطعم،

جواد،وأُصيبرياضواستشهدالعبوةانفجرتجلد،حقيبةفيالعبوةيحملمنهورياضكان23الغذاء".

الحواجزووضعتالقدسفيتجّولمنعيومهاوأُعلنالمكان،فيوالجنودالضباطمنكانمنجميعوُقتل

24فور وقوع العملية.في الطرقات وأذاع العدّو الخرب في الراديو اإلرسائيلي

منالغربوإلىالجامع،منالجنوبإلىجرّاحالشيخحيّفيالفندقهذايقع:25كولونياألمريكانفندق

القدس.مدينةفيوأغالهانجوم)(خمسالفنادقأفخممنالفندقيُعتربالعربيّ.الطفلدارمدرسة

التاسعالقرننهايةفيأّجرهالحسيين،رباحللسيّدفخممزنلاألساسفيهوالفندقيشغلهالذيوالمبىن

برشائهقامواأنإلىوالسويديني،األمريكانمنجلّهمالمسيحيّني،والنشطاءالُمبّرشينمنلمجموعةعرش

القرن الماضي، ومن ثّم تحّول إلى فندق.في نهاية األمر، واست�ّوا في عملهم فيه حىت خمسينيات

Theالربيسبتارين"الكنيسةفيوالناشطسبافوردهوراتيواألمريكيالمحاميفإّنذلك،تفاصيلوفي

Presbyterian Church,"والعملالهجرةفيالتفكريإلىبهماأدّتحياتهما،فيلصعوباٍتتعرّضاآناوزوجته

اللحظةفيولكنأوروبا،إلىرحلةفيالّسفراألربعةوبناتهماالزوجانقرّر،1873العامفيالقدس.في

Theاألمريكية""المستع�ةعنالواردةالمعلومات25 American Colonyإذاإال"الكونغرس"،مكتبةموقععلىالمنشورةالمعلوماتعلىتعتمد

In،22.12.2018بتاريخإليهالوصولتمذلك..غريذُِكر the Holy Land - The American Colony in Jerusalem | Exhibitions

المصدر السابق.24

.82صجابر،أمنيالرحيمعبدفلسطني"،لتحريرالشعبيّةالجبهةمع"تجربيتكتابمن23

وهو أحد العاملني بالفندق منذ أوائل السبعينات.حسب مكالمة مع حسني أبو سعود المعروف بـ"أيو العبد"،22

https://www.loc.gov/exhibits/americancolony/amcolony-holyland.html


وتعَرضتبناتها،معآنااألّمسافرتأشغاله.لبعضأمريكافيالبقاءإلىهوراتيواألباضطرّاألخرية

السفينة للغرق فتوّفت البنات األربعة جميعهن، ونجت األّم.

ذلكوبعدجديدة،ابنةلهمُوِلدت1878العامفيجديد.منواالنطالقحياتهماترميمذلكبعدالزوجانحاول

شيكاغو،فياألخبارشاعتالقرمزية.الحمىبوباءإصابتهبعدتوفيمارسعانأنهإالابن،لهمولدبسنتني

إالهوماللزوجنيحصلماأنلها،انتمتاليتالكنيسةفيالناشطنيأوساطوفيالعائلة،سكنتحيث

هذهضغوطاتتحتالّشكل.بهذاالرّبمنعقابهماإلىأدّىماخطًأارتكباأنبدّالوأنهماإلهيّ"،"عقاٌب

عن"البحثجميعًاوقرّرواأصدقائهما،بعضلهماالحقًاوانضّمالكنيسة،وزوجتههوراتيوتركاألقاويل،

13معسبافوردعائلةانطلقت1881آبفيوهكذا،المقدسة".المدينةفياإللهيّواإلرشادالهداية

تخليدًالألطفال،الصّحيسبافوردمركزفسرتبريثاأّسست1925عامالقدس.إلىأطفال3وبالغًاشخصًا

 ةلرشك إدارتهوأوكلواسبافورد،لعائلةمملوكًاالفندقزالوما.1923عامتوّفتاليتآناأّمهالذكرى

سويرسية.

يسكنهلمالعثماني.العهدأواخرفيالحسيينأمنيمحمدالحاجالقدسمفيتقرصُبُينالمفيت:دار/قرص

عسكري.موقعإلىوحّولتهالقرصالربيطانياالستعمارحكومةصادرتالنكبةخاللقط.الحسيينأمني

فندقإلىوتحّولالعربيةوالجامعةهداسامجمعإلىرشقًاالمؤديالطريقعلىبإرشافهأهميتهتكمن

.2007عاماالحتاللقّواتوهدمتهشيربد)،(فندقالسبعيناتفي

بـ"قصـرالبنايـةهــذهتُعــرفالشلبيّة":والبنت"القدسكتابهافيالمفيتقرصالنّجارعايدةذكرت

الحجـرمــنبنيـتألنّهاالوصـفهـذااسـتحّقتفقـدواحـد.طابـقمـنمكّونـةكانـتوإنالمفتـي"

األبـوابجوانـبتمّزيتفقدذلـكإلــىباإلضافـةمقبّـب.حجـريّبسـقٍفالمسـقوفالجميـلالمشـذّب

مـنرائعـةفيالعـنعبـارةواإلسالمي.العربـيالمعمـاريالفـنتظهـربالحجـر،منحوتـةبنقـوٍشوالنوافـذ

مقـرًاليكـونالبيـتوسـعقـدالحسـيينأميـنالحـاجولـدوكانالقديمـة،البلـدةعلـىمشـرفةالحجـر

والعربيّـة،واألدبيّـةالدينيـةالشـخصيّاتاللتقاءومكانـًاصيفيـًا،بيتـًاوالـدهزمـنفـيكانأنبعـدإلقامتـه



،27)1942-1891(أنطونيوسجورجالقوميالمفكرالمفيتصديقاستأجره.26يسـكنه"لـمالمفتـيأّنإال

.28وأصبح محطًا لألدباء والمثقفني والسياسيني

أنبعداالستيطانيّةالوحداتبهتحيطواجهتـه،مـنيسـريًاجـزءًاإّالالقصــرآثــارمــناليوميتبّقولم

وقعت أرضه فريسًة إلحدى الجمعيات االستيطانيّة.

18.05.2018الواد،بابموقعالمشارف"،جبلاألول:الصبّارجوالة"تقريرمراجعةيمكن28

https://bit.ly/2LcX5RB

العربيـة، ومن أهم كتبه "يقظة العرب".أديب وسياسـي لبنانـيّ األصـل، أول مـؤرّخ للقوميـّة27

.48ص،عّمان،والنرشللدراساتالسلوىالنّجار،عايدةالشلبيّة"،والبنت"القدسكتاب26

https://bit.ly/2LcX5RB


مستشفىإلىباإلضافة،YWCAالمسيحيةالشاباتجمعيةمثلأخرىمؤسساتكذلكجرّاحالشيخوفي

العيون وبجواره مستشفى مار يوسف (المستشفى الفرنساوي).

الشيخ جراح في التاريخ النضالي:

الحوادثمنعددًاالحيّشهدوالعسكريّة،الجغرافيّةالناحيتنيمنجرّاحللشيخاالسرتاتيجيّةلألهميّةنظرًا

وقعتالذيوالسياقالحوادثتلكأهمسنذكرالفلسطيّين.النضاليّالتاريخفيموقعهمنعزّزتاليت

فيه:

هداساومستشفىالعربيةالجامعةأبنيةالصهيونيّةالعصاباتاستخدمتالكربى،الفلسطينيةالثورةخالل

منهاواالنطالقاألسلحة،وتخزينالمتفجراتكُصنععسكريّة،ألغراضالمشارفجبلقّمةعلىالواقعتني

النشاطهذاتعطيلعدةمناسباتفيالفلسطينيونالمناضلونحاولالعربيّة.واألحياءالقرىعلىللهجوم

29كانت ت� عرب حي الشيخ جراح.العسكريّ عن طريق التعرض لمواصالت العدو الرئيسية اليت

وهماناشئانثائرانبهاقامعمليةوهيالعمليات،هذهأبرزمذكراتهفيغربيةأبوبهجتالمناضليروي

السمارأرضفيالمناضالنكمنإذادكيدك،القادرعبدإرشافتحتالعلميوداوودغربيةأبوصبحي

الجامعةحرسمناثننيمروروعندمشيًا،اجتيازهالصهيونيالحرساعتادالذيالرتابيالطريقمنبالقرب

لكرمالرشقيةالشماليةالزاويةإلىوصولهماولدىاليهودية،األحياءإلىمتجهنيالطريقهذاعربالعربية

.30واستوليا على سالحيهماالمفيت، فاجأهما المناضالن بإطالق النار، فأردياهما

1948نكبةفيجراحالشيخ

إمكاناتوضدّالتقسيمقرارفيالمقرّرةاليهوديّةالدولةإقامةضدّالبالدعنللدفاعالعاّمةالخّطةضمن

جميعفيالعسكريّنياألحياءقادةتسميةتضّمنتترتيبات1947عامفيجرتالمتوّقع.الصهيونيّالتوّسع

غربيةأبوبهجتالمناضالنجراحالشيخحيقيادةتقاسمللخطر.المعرضةالمدنوبخاّصةفلسطنيمدن

.103-102ص:السابق،المصدر30

.103ص،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في29



31ومحمود جميل الحسيين.

فيالقديمةالبلدةيحدّإذكبرية.اسرتاتيجيّةأهّميةجرّاحالشيخحيّيكتسبالعسكري،المنطقوفق

المواقعبنيرئيسيًاحاجزًايشّكلكماالتاريخي،القدس-نابلسطريقعلىويقعالشمال،منالقدس

المشارفجبلعلىحصونهموبني)1874شعاريم(مئةحي(بخاصةالغربيةاألحياءفيالرئيسيةاليهودية

في مجمع الجامعة العربية ومستشفى هداسا.

باقيمعموحدةجبهةفيجراحالشيخحيقيادةلتوحيدالجهودتنجحلماألهمية،تلكمنالرغمعلى

األولقائدهاستشهادبعدالحيقيادةتولىمنتعددإلىذلكويعزىالقديمة.البلدةشماليجبهات

موسوس)وموىساللطيفعبدوعادلالحسيينجميلكمالقيادتهعلى(تعاقبالحسيينجميلمحمود

حىتالعائالتأبناءمنيبقولمغادروهالذيناألغنياءمنالحيسكانمعظمكانثانية،جهةومنجهة،من

.32الحيّلصمودمفيدًاأمرًاصمودهاعتربالذيهللاجارنهادالقاضيسوى1948آذار

إذالحرية،منظمةفيالرسينياألعضاءأحدكانالذي،33البكريادريسالمناضلبرز1948عامنكبةخالل

وحرقها في حي الشيخ جراح.قاد العديد من عمليات اعرتاض السيارات اليهودية ونسفها

خاللهايقومونجراحالشيخحيّعلىالليلفييشنّونهاهجماتعلىعمليّاتهماليهودرّكزالمقابل،في

رامعنالقدسعزلإلىوصوًالالحي،الحتاللتمهيدًاالسّكانهجرةإلىيؤدّيمّماالعربيةالمنازلبنسف

نذكروالغربية.الجنوبيةالجهتنيمنالسورشماليالعربيةالمنطقةوتطويقالشمالفيونابلسهللا

منها ثالث حوادث هي أهم ما انتهى إليها بحثنا:

عربيةشاحناتوأرساعرتاضالصهيونيةالعصاباتحاولتحني،1948شباط12فياألولىالحادثةوقعت

المقدّسالجهادمناضلوفتصدّىجراح،الشيخبحيمرورًالحمبيتإلىحيفامنآتيةبالطحنيمحّملة

فيهاماوفّجرتالمصفحةداخلالقنابلإحدىوسقطتاليدوية،والقنابلبالرصاصالصهيونيةللمصّفحات

.184ص:السابق،المصدر33

183ص:السابق،المصدر32

.156ص:السابق،المصدر31



إلىعائدًةالمصّفحاتباقيوفرّتالهاغاناه،رجالمنالثمانيةرّكابهاجميعفقتلوذخائر،قنابلمن

.34مستع�ة مئة شعاريم المجاورة

قافلةوهيهداسا"،"قافلةكانتاليوم،ذلكفي.351948نيسان13فيفوقعتالثانيةالحادثةأّما

ومقاتليوأطباءوأسلحًةُمؤنًاتحّملعسكريّتني،ومصفحتنيمصّفحة،حافالتسبعمنتتألفصهيونيّة

بالقرب"هداسا"مستشفىباتجاهرشقًاالقدسغربيّمنرحلتهافيأسبوعي�،بشكٍلالصهاينةالهاجاناه

مجموعٌةهاجمتالنشاشييب،قرصمنوبالقربالطريقمنتصففيالمشارف).(جبلالعربيّةالجامعةمن

فيهاوخلَّفْتالقافلَةالمقدّس،الجهادجيشفيالعربيّةالتّدمريلفرقةالتابعنيالفلسطينينيالمناضلنيمن

قتيًال.78

جراحالشيخحيأعاليفيالمت�كزةالربيطانيةالقّوةمرتبمنالقافلةمرورخربترسّبحنيالمعركةبدأت

فيالمناضلونورابطالقافلة،مرورطريقفياأللغامفزُرعتالنجار.عادلمحمدالجوزواديحيقائدإلى

األلغامتفّجرتالكمنيموقعإلىالقافلةوصولوعندالطريق.منالقريبةالبيوتوفيالفرعيةالمداخل

الحافلتانوحورصتالرجوع،منحافالتخمسوتمّكنتوانفجرتا،فاحرتقتاالمتقدّمتنيالمصّفحتنيتحت

منكثيفةبنريانُمساندينالصهيونيةالمصفحاتوركابالعربالمناضلنيبنيالمعركةدارتالمتبّقيتان.

قواتمعهجلبإذالصهاينة،إنقاذلصالحاإلنجلزييالجيشبتدخلالمعركُةانتهتوغربها.المنطقةرشق

إلىاضطرهمماالخسائرمنالعديدصفوفهمفيوأوقعتبعنفالعربالمناضلنيمعاشتبكتكبرية

برصاصأصيبمعظمهمشهيدًا12المعركةتلكفيالعربالشهداءعددبلغواالنسحاب.القتالوقف

اإلنجلزي.

باتجاه1948حربخاللالّصهاينةالمقاتلنيزحَفَأْوَقَفْتاليتالعواملإحدىهداسا""قافلةمعركةكانت

ساهمْتكما.36المدينةرشقفيأساسيٍّةطرٍقعلىللهجوملهمخّطًةالمعركُةسبقْتإذالقدس،رشقيّ

للمناضلني بأن قافلةأن بعض الروايات حول تلك المعركة تُفيد أنه وصلت إخباريةيذكر عارف العارف في كتابه "النكبة والفردوس المفقود"36

ولذلك جاء القرارعلى الطور ووادي الجوز وتطويق القدس من الناحية الرشقية،هداسا اليت تمت مهاجمتها، إنما هدفت للتحضري لالعتداء

باستهدافها.

مؤسسة الدراساتبهجت أبو غربية:" في خضم النضال العربي الفلسطيين"،لالطالع على تفاصيل المعركة، يمكن مراجعة مذكرات المناضل35

226ص:،199بريوت،الفلسطينية،

185-184ص:السابق،المصدر34



باتّجاهالعربيّةالجامعةمنطقةمنمست�ّةكانتاليتالصهيونيِّةالقنِصعملياتردعفيالمعركُةتلك

العرب،معنويّاتمنونتائُجهاالمعركُةَرَفَعْتذلك،عنعداجاورها.وماالساهرةوبابالجوزواديأحياء

الغربيّةالقدسأطرافعلىالحاسمةالقسطلمعركةفيهزيمتهممنفقٍطأيام5بعدَوَقَعْتأنّهاخاّصًة

9(الشهريةياسنيديرمذبحةمنأيام4وبعد)،1948نيسان8(فيهاالحسيينالقادرعبدالقائدواستشهاد

.37)1948نيسان

الحياحتاللمحاولتهمالصهاينةعاودالنكبة،فيجرّاحللشيخاألخريةفبالحادثةالحكاية،هناإلىتنتِهلم

الفرتةفيالصهيونيةالعصاباتأطلقتهااليتالعسكرية،"يبويس"حملةإطارضمن1948نيساننهايةفي

18.05.2018الواد،بابموقعالمشارف"،جبلاألول:الصبّارجوالة"تقريرمراجعةيمكن37

https://bit.ly/2LcX5RB

https://bit.ly/2LcX5RB


أيار15فيانسحابهالمقرراإلنجلزييالجيشمواقعاحتاللبهدف،1948عامأيار15إلىنيسان21بنيما

مناطقعلىللسيطرةمفتاحًاعليهاالسيطرُةتُشك�لالقدسمدينةمنأخرىمناطقواحتالل،1948

ومستع�ات مجاورة لها.

شعاريممئةمستع�ةمحورمنالحيدخول1948نيسان25ليلمنتصففيالبالماحقواتاستطاعت

غربيةأبوبهجتالمناضلقادهااليتالعربيةالمقاومةأنغريرشقًا،العربيةوالجامعةهداساومحورغربًا

.38راغب بيك النشاشييب الذي كان تحت اإلنشاءمنعتهم من الت�كز بالحي إال في بناية واحدة وهي قرص

منواالنسحابالنارإطالقوقفالطرفنيكالمنوطلبوااإلنجلزيتدخلإنفماطويًال،الحياحتالليدملم

وتبعهمالعرب،انسحبحىت،1948أيار15فيالمقررفلسطنيمنانسحابهمطريقعلىيقعألنهالحي

لهمكانأنبعداإلنجلزييةالسيطرةتحتبأكملهالحيوأصبحاإلنجلزيية،القواتمعاالشتباكبعداليهود

.39موقع واحد وهو دار المفيت

النريانفيهاأضاءتحاميةمعاركالمجاورةوأحيائهاالقدسمدينةشهدت،1948أيار19و14يوميبنيوما

أُطلقالشهداء،منالعديدوارتقىوأسوارها،وشوارعهاساحاتهافترضجتالدماءوسالتالمدينةليل

الصهاينةونجحجراح،الشيخحيسقط،1948أيار15بتاريخأح�يوموفيالح�اء".القدس"أيامعليها

عنالدفاعفيارتقى.40الشماليةالطريقالقدسعلىوأغلقتالعربية،والجامعةهداسابمجمعباالتصال

المسكوبيةسجنمنهربقدوكانالجوز،واديحاميةمنالكردمصطفىالشهيدجراحالشيخحي

.41اإلنجلزيي قبل استشهاده بمدٍة قصرية

العربيالفيلقمدرعاتقذائفانطلقتجراح،الشيخحيسقوطمنأيامأربعةبعدأي،1948أيار19وفي

اليهودمواقععلىالجنوبمنالمقدسالجهادمجاهديبنريانمساندينالشمالمنالمتقدمةاألردني

و"بيت"سنهداريا"مستع�اتإلىهاربنيفولواالهجوم،مقابلاليهوديصمدلمالمحتل،الحيفي

المصدر السابق.41

.269ص:السابق،المصدر40

237ص:السابق،المصدر39

235ص:،1993بريوتالفلسطينية،الدراساتمؤسسة،1949-1916غربيةأبوبهجتالمناضلمذكراتالفلسطيين"العربيالنضالخضم“في38



.1967عاماحتاللهحىتاألردنيةالسيطرةتحتالحيّوبقي،42المجاورةارسائيل"

43الشيخ جرّاح في النكسة

التحصيناتمنطقةبينهامنالقدس،منمواقععدةفيالمعاركاشتعلتالنكسة،لحرباألولاليوممنذ

أسقطوامالكرثةالذخريةتلةاسمالصهاينةعليهاأطلق-اليتجراحالشيختلةأوالمدّورةتلةفياألردنيّة

النكسة.عليها من الصواريخ والقذائف والقنابل  والذخائر خالل

بنيتفصلكانتاليتمندلبوم""بوابةخاللمنالقدسمدينةاحتاللإلىترميالصهيونيةالخطةكانت

للجيشالقويالدفاعأنغرياألردني.الحكمتحتالغربيةالضفةأراضيوبني"إرسائيل"،الناشئةالدولة

رشقًا.المشارفبجبلاالتصالأملعلىجراحالشيخمنطقةباتجاهالمخططلتغيرياإلرسائيلينياضطراألردني

مخفرطالعنيفبقصفورشعجراح،الشيخشمالينحوالصهيونياالحتاللجيشاتجهالمقاومة،هذهإزاء

فيالمظلينيلواءإلىاألوامرُوج�َهتذلك،معوبالزتامنأخرى.ومواقعجراحالشيخفياألردنيةالرشطة

أبداهالذيالتقدمبعدوذلكالقدس،إلىمرصفيالعريشمنمهمتهبتحويلالصهيونياالحتاللجيش

سالح الجو الصهيوني في العريش.

كتيبة(وهيالثانيةالحسنيكتيبةقائدكريشانمنصورأمر،1967حزيرانمنالخامساالثننييومصباحفي

وفتحتالصهيونية،النريانمصادربتدمريخفيفة)ومدافعمتوسطةورشاشاتفرديةأسلحةتحملمشاة

تبعتهاالمعادية،النريانمصادرغالبيةوأسكتتواحدةمرةالكتيبةجبهةطولعلىالناراألردنيةالقوات

مرافقةالصهيونيةالمدفعيةردتالصهيونية.واآللياتالحشوداستهدفتاألردنيةللمدفعيةكثيفقصف

القصف على تلة المدّورة.بالطائرات الحربية على القصف األردني بالمثل، وتركز

إلى الروابط التالية بتاريخالذي أعده التلفزيون األردني حول المعركة: (تم الوصوللالطالع على تفاصيل المعركة يمكن الرجوع إلى الوثائقي43

17-06-2019(

https://bit.ly/2InxRAe

https://bit.ly/2IQpZGJ

https://bit.ly/31ECfCK

https://bit.ly/2WRT21H

.294-290ص:السابق،المصدر42

https://bit.ly/2InxRAe
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https://bit.ly/2WRT21H


غربي"سنهداريا"مستع�ةفيالمظلينيلواءالصهاينةحرّك،1967عامحزيرانمنالخامسمنتصفوفي

بالمدفعيةالجبهةطولعلىاالشتباكتواصلالقدس.مدينةعلىالرئييسللهجوماستعدادًاجراحالشيخ

ورسيةالمشاةمنرسيتنيمنمؤلفةصهيونيةحشودوت�كزتالجويّة.بالغاراتُمساَندًاوالرشاشات

دبابات قبالة مركز رشطة الشيخ جراح.

الثالثةالفئةأماوغربها،المدورةتلةشمالمت�كزةالثانيةالحسنيرسيةمنوالثانيةاألولىالفئةكانت

لواءمن66الكتيبةاستطاعت1967حزيرانمنالسادسفجرحلولومعجراح.الشيخرشطةمركزفيتت�كز

المدرعاتسالحبمساندةجراح،الشيخملعبفيإنزالهاعمليةتمتاليت،44الصهيونيالمظليني

األردنية،الخطوطاخرتاقمنرؤيتها،علىفأغشتاألردنيةالمواقععلىُسلطتاليتالضوئيةوالكشافات

ودارت معركة حامية أبدى فيها الجيش األردني مقاومة باسلة.

الشيخرشطةمركزهاجمتإحداهمااألمام،منبكتيبتنيُمهاجمةصهيونيةقوةتقدمتاألثناءتلكفي

علىالصهيونيالهجومتركزخلفهما.الثالثةالكتيبةوتقدمتجراحالشيخحيعربتقدمتواألخرىجراح

باتجاهالغربيةوالجهةالحالي)(الملعبجراحالشيخملعبباتجاهالرشقيةالجهتنيمناألردنيالمعسكر

فندقنحوالصهيونيالمظلينيلواءمن66الكتيبةرساياإحدىوتوجهتكماالمدورة.تلةمعسكر

جبلنحوللتقدمبالتأهبالصهاينةوبدأالفرنيس،المستشفىواحتلتاحتاللهواستطاعتاألمبسادور

المشارف.

مرات،عدةاألماميالصهيونيالهجومصدّمنالمدورةتلةخنادقفيالمحصنونالمقاومونتمكن

رتبذويضباطبعدهممنالقيادةوتولىقادتها،معظمالصهيونيةالرسيةوخرستالمعركةواشتدت

دباباتهمعلىالعربيةاألعالمالصهاينةرفعخدعة،الحربوألنالذخرية.فينقصًاالرسيةوعانتأدنى

ودارالرسيةمعسكرداخلالصهاينةفأصبحالخلف،منالمدورةتلةفيالمحصنةالمنطقةإلىوتسلّلوا

قتال عنيف.

التاريخ،يخلدهاتضحياٍتالجنودوأبدىالمعسكر،احتلتاليتالصهيونيةالدباباتاألردنيالعربيالجيشقاوم

https://bit.ly/2MS7N4H:17.06.2019بتاريخالرابطإلىالوصولتمالذخرية"،تلة"لمتحفاإللكرتونيالموقع44

https://bit.ly/2MS7N4H


مناشتباكاٍتإلىالمعركةتحولتثماألنريجا،بقذائفالصهيونيةالدباباتفقصفواعكسيًاهجومًاشنواإذ

المعركةاحتدامألحقاليدوية.والقنابلالبيضاءباألسلحةوالصهاينةاألردنينيالجنودبنيصفرمسافة

المعركةميدانإلىالدباباتتساندهاجديدةصهيونيّةبكتيبةفدُِفَعتالصهيوني،بالطرفالفادحةالخسائر

في الشيخ جراح.

ذخريةونفادوالنوعيالعدديوالتفوقالصهاينةمصلحةفيصبتاليتالميدانيةالتطوراتأدّت

األردنيني،الجنودذخريةانتهتحنيأنهالمعركةفيشاركواالذينالجنودأحد(يروياألردنينيالمقاومني

األردنيالدفاعيالخطتدمريإلىعنهماإلمداداتوانقطاعاليدوي)وبالعراكبالحجارةالصهاينةقاوموا

كامًالصهيونيًالواًءالمشاةمنجندي100حواليمنالمكونةاألردنيةالرسيةواجهتإذالرسية،وإبادة

فيبمعسكرهمالصهاينةاتصالإلىجراحالشيخسقوطأدىالثقيلة.والمدرعاتالجويبالسالحمدعومًا

الجوز نحو البلدة القديمة تأهبًا الحتاللها.الجامعة العربية ومستشفى هداسا رشقًا، والتقدم من وادي

التابعةالمتاحفوحدةيتبعالصهيونيالعسكرياإلرثلتخليدمتحفًااليومالموقعفيالصهاينةيقيم

عندالمتحفبزائريالزمنيقفبحيثالمعركةالمتحفيحاكي.الدفاع""وزارةفياإلرث""تخليدلدائرة

المحاربةاالستيطانيةالهويةتشكيلفياستعماريًاجهازًابوصفهاالصهيونيةالمتاحفوتساهمالمعركة.

الصهيونيةالذاكرةيحفزرئيسيًانمطًاالتخليديشكلفلسطني،فيالمستوطننيعندالحيةالذاكرةوبناء

.إلى التضحيات اليت قامت عليها "الدولة"ويغرس فيها اإلخالص الدائم إلى "العرق والدم"، في إشارة

النشاط االستيطاني في الحيّ

بحيثجرّاح،الشيخفيلهاوجوٍدخلقنحوتتجهوتحركاتهااالستيطانيّةالجمعياتوعيون،1972العاممنذ

ببعضهاالفلسطينيةاألحياءتواصَلويمنعالشمال،جهةمنالقديمةالبلدةيحيطاستيطانيًاطوقًاتُشّكل

البعض.

"تملكها"كانتيهوديّةعائالتأّنتدعيالحيّفيوأراٍضعقاراٍتفيالبحثفيالجمعياتتلكعمُلَتَرك�َز

للمنازلبإخالءلتطالباإلرسائيليّةالمحاكمفيدعاوىبرفعتقومثمومن،1948عامقبل"تستأجرها"أو



رشقيمنخروجهمقبلاليهود"ملكها"أوسكنهاأراٍضفوقمبنيةمنازلهمأنبحجةالعرب،أصحابهامن

الشيخفيالجاعونيكرمفيتسكنفلسطينيةعائلة28قضيةاإلطارهذافيبرزت.1948عامالقدس

جراح، واليت تواجه اليوم خطر الرتحيل.

التفاقيةوفقًا).1967-1949(القدسفياألردنيّةالفرتةإلىباإلخالءالُمهَدَدةالعائالتهذهقصةتعود

28انتقلت،1956عام"األونروا"الفلسطينينيالالجئنيوتشغيلغوثووكالةاألردنيّةالحكومةبنيُعِقَدت

بُنيتجرّاح.الّشيخحيّفيبيوتفيالّسكنإلى1948نكبةإثرُهّجرتاليتالعائالتمنفلسطينيةعائلة

اإلنشاء والتعمري األردنية لهذا الغرض.تلك البيوت من طرف "األونروا" على أرض خّصصتها وزارة

المؤنفيحصتهاعنتخليهامقابلالبيوتتلكفيالسكنحّقالعائالتتلكُمنحتاالتّفاقية،لبنودوفقًا

والالتعليميةالخدماتعنالتخليهميشمللمذلكلكنالجئني.بصفتهم"األونروا"لهمتقدّمهاكانتاليت

منها.ُهّجروااليتديارهمإلىالعودةفيحّقهمعنحىتوال"األونروا"،تقدمهااليتالصحيةالخدمات

األرسلتلكالبيوتملكيّةصكوكبتسليماألردنيّةالحكومةتقومأنالمفرتضمنكاناالتّفاقيةتلكحسب

الفلسطينيّة بعد ثالث سنوات، ولكنّها لم تفعل ذلك.

ورقةوقدّمتاإلرسائيليةاألراضيتسجيللدائرةيهوديّةجهاتتقدمت،1967عامالقدساحتاللبعد

بدأتوهكذاالجاعوني.كرمفيلألراضيملكيتهاعلىدليلإنهاقالتصحتهامدىيُعلمالعثمانية

بإخالءوتطالبهاالفلسطينيةالعائالتتلكعلىدعاوىرفعتقريبًا1975عاممنذاالستيطانيةالجمعيات

القرنمنتصفمنذاشرتتهايهوديةلجمعياتملكهيالمنازلفوقهابُنيتاليتاألرضأنبدعوىمنازلها

اإلرسائيلية.التاسع عرش. وما زالت القضية إلى اليوم تتداول في المحاكم

وجهوداالستيطانيةشمعون""ناحالتلمنظمةواسعةخّطةضمناالستيطانيّةالجهودهذهمعظمتأتي

منجرّاحالشيخحيّلتفريغاالحتالل،لبلديةالبلديّالمجلسفيعضوكينغ"،"أرييهمثلاستيطانيةشخصيات

اخرتاقهدفالخّطةهذهتخِدُمسكنيٍّة.وحدٍة200منإرسائيليةمستع�ةوبناءالفلسطينيني،سكانّه

يهوديّطوقتشكيلفيتساهمأنّهاكماالجغرافيّ،تواصلهاومنعالقدس،فيالفلسطينيةاألحياء



.45استيطانيّ حول البلدة القديمة

"شربد"فندقعلىباالستيالءاالستيطانيّةالجمعيّاتنجحتالحيّ،فيبالتهجريالمهدّدةالعائالتعنعدا

1930العاممنذوالمبينالمشارف،جبلإلىالطريقفيللحيّ،الشماليّالرشقيّالطرفعلىالموجود

).1974-1895(الحسيينأمنيالحاجالقدسلمفيتملكًاوكان

األمريكيللمليونريباعتهثمومنالفندق،علىاالحتاللسلطاتاستولتتمامًا،واضحةغريبطريقة

معظماالحتاللجرّافاتهدمت.46االستيطانمشاريعبتمويلالمعروفموسكوفيتش""إيرفينغاليهودي

بناءمن2018عاموانتهتتاريخيّ،مبىنأنّهبدعوىمنهبسيطًاجزءًاوأبقت،2011العامفيالمبىنأجزاء

كتابةلحظةحىتالّرشقيّة.الشماليّةالجهةمنجرّاحالشيخحيّيُحيُطأرضهفوقكبريٍاستيطاني�مجّمٍع

عائلةزالتماإذبالمستوطنني،الجديدةالمستع�ةهذهإسكانعمليّةتجرِلم)2020(أيلولالّسطورهذه

فيوذلكالمستوطنني،لصالحجرتبيععقودأيرشعيّةوعدملألرض،ملكيّتهاإثباتتحاولالحسيين

قضايا مرفوعة أمام المحاكم اإلرسائيلية.

منالرشقيّةالجهةعلىيقعالذيالرئيس،االحتاللرشطةمقرّأبرزهاأخرى،استيطانيةمعالمالحيّوفي

تحتالقدسوقوعولكنكمستشفى،األردنيّةالفرتةفيالمقر�يشغلهالذيالمبىنبُين.60رقمشارع

بنتوقدرشطتها.لقيادةمقرًاوأصبحاالحتاللسلطاتعليهفسيطرتافتتاحه،دونحال1967عاماالحتالل

تُشّكل اليوم الحدّ الشماليّ الرشقيّ لحيّ الشيخ جرّاح.سلطات االحتالل الحقًا إلى جانبه بنايات حكوميّة أخرى

بناؤهانتهىآخر،استيطانيمعلميقعالفرنيس،المستشفىوبجانبالرشطة،قيادةمقرّمنالجنوبإلى

47االستيطانية."أماناه"لجمعيةتابعوهو،2017العامفي

توسيعطريقعناالستيطانرقعةتوسيعفيعملهاويرتّكز،1978عاموأّسستاالستيطانية،إيمونيم""جوشلجماعةفكريًاالجمعيةهذهتتبع47

الجليل والجوالن والنقب والضفة الغربيّة والقدس.مستع�ات قائمة أو بناء مستع�ات جديدة، وذلك في مناطق

https://bit.ly/2RBBi96،09.01.2011نت،الجزيرةالقدس"،فيشبريدفندقتهدم"إرسائيل46

،2009إصدارعميم"،"عريمنظمةهتسديك"،شمعونحالةجراح:الشيخفيالفلسطينينيوإخالءاالستيطانمخططات45
https://tinyurl.com/yape8p63

https://bit.ly/2RBBi96
https://tinyurl.com/yape8p63


الخاتمة

الفارهةالمقدسيّةالعائالتمبانيحيثمنهالشماليّالجزءبنيالتناقضاُت،جرّاحالشيخحيّفيتجتمُع

ال�اقبة،وكامرياتوالحراسةاألمنبرجالوالُمحّصنةاألوروبيّةللقنصليّات-غالبهافي-المؤّجرة

المهددّةالمتواضعةالالجئنيبيوتحيثمنهالجنوبيّالجزءوبنيوهناك،هنامنبالمطاعموالُمَحاطة

.48باإلخالء لصالح الجمعيات االستيطانيّة اإلرسائيلية

يُعرفماإلىنصلمنهأمتاربعدوعلىاألمبسادور،فندقَنِجدُحيثالحيّ،منالُعلويّالشماليّالجزءفي

القنصلياُتاليومتشغلهامقدسيّةلعائالتبيوتًاويساركيمينكعلىتجدحيثالقنصليات"،بـ"منطقة

وليس ببعيد القنصلية الربيطانية.الرتكية والفرنسية واإليطالية والبلجيكية والهولندية

للرباعيةمقرًااألولىتُشك�لاألمبسادور،فندقمنبالقربجديدتانعمارتاناألخريةالسنواتفيبُنيتوقد

تعريفهابحسبوتهدفالمتحدة،واألمماألوروبيواالتحادوروسياالمتحدةالوالياتمن(المؤلفةالدوليّة

مقروالثانيةالمؤسسات)،وبناءالفلسطييناالقتصادودعماألوسط،الرشقفيالسالممفاوضاتلدعم

كانأخرىعمارةتقعالعمارتني،هاتنيمقابلالقدس.فياألجنبيّةالقنصلياتبعضلموظفيسكن

مكاتُب اللجنة الدوليّة للصليب األح�.يشغلها فندق "ماونت سكوبس"، وتشغل بعض طوابقها اليوم

للحيّآخروجهًاوملحقاتهااألجنبيّةوالقنصليّاتالدوليّالمجتمعلمؤّسساتالمكثّفالحضورهذاَخَلَق

ظروفًاويعيشالتلة،منالمنحدرفييقعالذيمنه،اآلخرللجزءالحقيقيوالوجعالصمودوجهمقابل

سياسيٍّة مؤلمٍة.اجتماعيًّة واقتصاديًّة صعبًة، باإلضافة إلى تحدّياٍت

منالممتدّنابلسشارعجانيبعلىصغريتنيحارتنيإلىجرّاحالشيخحيّمنحظًااألقلالجنوبيّالجزءينقسم

"كرمالّرشقوإلىهارون"،أم"كبانيّةحيّيقعنابلس،شارعمنالغربإلىالشمال.باتجاهالعامودباب

خطَراليومحّىتيواجهونمّمن،1948عامالجيئمنفلسطينيٌةعائالٌتتعيشالجهتني،فيالجاعوني".

اإلخالء من بيوتهم لصالح الجمعيّات والمخّططات االستيطانيّة.
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