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المقدمة 

 Terra( مجهولة  ارض  كبير  حد  إلى  يشبه  ما  القدس  شرقي  في  العربية  األحياء  تشكل 
incognita( بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الجمهور اإلسرائيلي. المعلومات التي ُجمعت 
من السلطات الرسمية المختلفة مثل دائرة اإلحصاء المركزية وبلدية القدس ومؤسسة التامين 
الوطني ما هي إال معلومات جزئية. إذ انه في حاالت كثيرة لم يتم تخزينها أو معالجتها على 
أساس كونها تخص عموم السكان العرب في شرقي القدس وحتى في الحاالت التي خزنت 
فيها بهذا الشكل لم يتم تقسيمها وتجزئتها وفقا لألحياء. يؤدي غياب المعلومات المنتظمة في 
هذا السياق إلى عدم قدرة متخذي القرارات السياسية على وضع االستراتيجيات الالزمة 
بشكل  القطري  والسياسي  المحلي  والحكم  االقتصادي  االجتماعي-  مستويات:  ثالثة  على 
تؤخذ فيه بالحسبان الرغبات واالحتياجات واالرتباطات المختلفة للسكان الفلسطينيين. ثمة 
نتيجة إضافية يفرزها النقص في المعلومات والنشر وهي كون كبار المسؤولين في بلدية 
المستويين المحلي والقطري ال يزورون  العام على  القطاع  اليهود في  القدس والموظفين 
األحياء العربية بشكل كاف وكذلك يفعل الجمهور الواسع إذ انه يتجنب زيارة هذه اإلحياء 

)باستثناء أجزاء معينة في البلدة القديمة(. 

يسعى مشروع "شرقي القدس" الذي يقوم به معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية إلى 
استكمال المعلومات الناقصة إن كان هذا على مستوى الحي أم على المستوى العام لجميع 

األحياء، وذلك من اجل تحقيق األهداف التالية: 

التعرف على الظروف االجتماعية والبنى التحتية االجتماعية واالقتصادية والمجتمعية  أ . 
والسياسية التي تُميز السكان.

تحديد احتياجات السكان على المستوى المجتمعي المحلي وعلى مستوى الحكم المحلي  ب . 
العام والتعرف على المشاكل التي تشغل السكان.

وضع هياكل أساسية للمعرفة تتيح المجال أمام خبراء آخرين للقيام بدراسات خاصة  ت . 
بهم وكذلك لمعرفة وتحديد قضايا تستحق الدراسة الحقا.

المؤشرات  وصياغة  العربية  واألحياء  المدينة  شرقي  في  القائم  الوضع  تشخيص  ث . 
االجتماعية- االقتصادية والحضرية التي من شأنها ان تستخدم في وضع سياسة للتطوير 

وان تساهم في تقليص الفجوات بين األحياء. 

يعتمد أسلوب الدراسة على الدمج بين البحث الكمي والبحث النوعي الكيفي وعلى العمل 
في  المتوفرة  المعلومات  مخازن  استخدام  إلى  إضافة  ُمعمقة،  مقابالت  وإجراء  الميداني 

مؤسسات الدولة الرسمية، في معاهد األبحاث وفي الشركات التي تقدم الخدمات العامة.
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لقد قمنا باختيار الحي كوحدة أساسية نتطرق إليها في هذه الدراسة. كانت غالبية األحياء 
العربية في شرقي القدس قرى تم السيطرة عليها عام 1967. على مدى السنوات الطويلة 
المدينة،  التواصل مع الحياة الحضرية في  تداخلت حياة سكان هذه األحياء في نسيج من 

ولكنهم حافظوا في ذات الوقت على هوية األحياء االجتماعية المتميزة1.

يتطرق هذا التقرير إلى وادي الجوز. 

 

العربية ودفنه  إلى  أحمد األسمر في ترجمته  العمل:  إنجاز هذا  لكل من ساهم في  الشكر 
شيمر على تجهيز الخرائط واستي بيهم على التصميم وحموتال افل على متابعتها للطباعة، 

والشكر للجنة التجار في حي وادي الجوز.

1  األحياء العربية في شرقي القدس: في المركز – البلدة القديمة )بكل أحيائها باإلضافة إلى حي باب حطه( 

باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح، أبو طور، الطور )بما فيها الحي الفرعي الصوانه(  سلوان، 
العيساوية.  في الشمال- شعفاط، بيت حنينا، في الجنوب- صور باهر ) بما يشمل األحياء الفرعية أم طوبا 
وأم ليسون( بيت صفافا ) بما يشمل الحي الفرعي شرفات(، سواحرة الغربية، جبل المكبر، راس العامود. 

واألحياء التي بقيت خلف الجدار: كفر عقب ومخيم الالجئين شعفاط.
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وادي الجوز
1. المالمح العامة للحي

المالمح العامة 
وادي الجوز أو وادي جوز، هو حي يحد وادي سلوان )قدرون( ويقع بين جبل المشارف 
 15,000 يقارب  ما  الحي  في  يسكن  الساهرة،  وباب  جراح  الشيخ  حي  وبين  )سكوبس( 

نسمة.

الموقع والتضاريس
حدود الحي: من الجهة الشمالية الشرقية - جبل المشارف )سكوبس(، من الجنوب سور البلدة 
القديمة ومتحف روكفلر، من الغرب حي الشيخ جراح، ومنطقة باب الساهرة ومنطقة سعد 

وسعيد، من الشرق جبل الزيتون المقام عليه حي الطور وعلى منحدراته حي الصوانة.

أصل التسمية  
من  النوع  هذا  نمو  بسبب  "الجوز"،  إلى شجرة  يعود  االسم  أن  السكان  من  الكثير  يعتقد 
النباتات على ضفاف وادي سلوان  )قدرون(. ويعتقد البعض أن االسم جاء نتيجة خطأ في 
كتابة الكلمة األجنبية "يهوشفاط" ملك يهودا. الحي مقام على ضفتي واد سلوان والذي يطلق 
عليه أكثر من اسم في المناطق السفلى للواد. مثل واد ستنا مريم، راس البستان، بئر أيوب، 

عين اللوزة والتي تقع في قرية سلوان. 

تاريخه 
بحسب األرشيفات العائلية، في القرن السادس عشر قامت عائلة الخطيب ببناء مصيف في 
منطقة وادي الجوز.2 بدأ حي وادي الجوز بالتطور في نهايات القرن التاسع عشر، ويعود 
ذلك لخروج عائالت مسلمة ثرية من داخل سور البلدة القديمة واالنتقال للعيش خارج السور 
وادي  الشيخ جراح،  القديمة:  بالبلدة  المحيطة  لألحياء  نواة  البناء أصبح  هذا   .1871 عام 
الجوز وباب الساهرة.3 في هذه الفترة بدأ بناء البيوت األوائل في المنحدر القادم من منطقة 

 .S. Tamari, Jerusalem 1984, p. 54  2

3  مقال حول الخروج من األسوار. الكتاب بالعربية لشمعون لندمان- البناء العربي خارج أسوار القدس. 

ص 46. 
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متحف روكفلر باتجاه وادي الجوز، ومع بداية االحتالل البريطاني تواجد هناك 15 بيتاً. 4 
بحسب التقديرات، عائلة الهدمي كانت العائلة األولى التي تركت البلدة القديمة وقامت ببناء 
بيوت في هذه المنطقة. 5 كان ينتمي مؤسسو الحي إلى الطبقة االجتماعية المتوسطة ومن 
بينهم: عائلة غوشة )عائلة هاجرت من دمشق قبل مئات السنين( عائلة نيروخ )هاجرت 
من الخليل في القرن ال-19( وعائلة األنصاري )عائلة مقدسية من القرن الثامن(.6 بسبب 
وفرة األراضي الفارغة والغير مأهولة، بدأ الحرفيين االنتقال إليها من داخل البلدة القديمة، 
وذلك في سنوات الثالثين من القرن الماضي وفي فترة الحكم البريطاني، أقيم بالقرب من 

الحي متحف روكفلر. 

تشير إحصائية أعدت في عام 1947 بتواجد أكثر من 70 مبنى في منطقة وادي الجوز 
في هذه الفترة.7

البيت األول الذي بُني في حي وادي الجوز 

4  يوشع بن آريه. مدينة فترة: القدس الجديدة في بدايتها، ص 478-472. 

 .S. Tamari, Jerusalem 1984, p. 54  5

6  معهد القدس، وادي قدرون، ص 129. 

 . S. Tamari, Jerusalem 1984, p. 54  7
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2. األراضي والهيكلية

األراضي 
كانت تتبع منطقة وادي الجوز في الفترة البريطانية للمنطقة الشرقية لقرية لفتا، وكان يطلق 
الجزء  في  األراضي  على  أما  السمار،  أرض  المشارف:  لجبل  المنحدرات  منطقة  على 

العلوي كان يطلق عليها: أرض البياض. مساحة الحي )في هذه الدراسة( هي 740 دونم.

األحياء الفرعية
التابع لألوقاف اإلسالمية  الفلكيين  السعايرة، حي  إلى عدة أحياء فرعية: حي  الحي  يقسم 
األوقاف  مشروع  أراضي  على  وبُني  الصوانة  لمنطقة  والمحاذي  نسبيا  جديد  حي  وهو 
الذي ُخصص لموظفيه، سكن المعلمين )الراس( وهي المنطقة الموجودة في المنطقة العليا 
للحي، حي اإلطفائية وهي في المنطقة الجنوبية للحي بجانب مركز إطفاء شرق القدس، حي 
الحسبة القريب من سوق الجملة. في الجزء األعلى من الحي أقامت الحكومة اإلسرائيلية 
في أواخر سنوات السبعين عدة مباني سكن فيها جزء من العرب الذين ُهجروا من الحي 

اليهودي في البلدة القديمة.

األماكن األثرية والتاريخية
المقبرة اإلسالمية )اليوسفية(: وهي المقبرة المحاذية للسور الشمالي الشرقي للبلدة القديمة. 

غالبية سكان وادي الجوز يدفنون في هذه المقبرة بعد قيامهم بشراء أجزاء منها.

المقبرة اإلسالمية، في الخلفية: سور البلدة القديمة.                                                                     
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قصر الشيخ- شيد هذا المبنى على يد محمد الخليلي، مفتي القدس في بدايات القرن ال-18. 
في الوقت الحاضر هذا المبنى مهجور وُمهمل ويقع بجانب حديقة روكفلر.

آثار  به  يوجد  المنصرم.  القرن  من  الثالثين  سنوات  في  بني  لآلثار-  روكفلر  متحف 
إلى مجموعة صور  باإلضافة  البريطانية،  الفترة  في  كانت  التي  الحفريات  أثناء  أكتشفت 
للمواقع اآلثرية، وتوثيق للحفريات اآلثرية التي نُفذت في البالد في العقود األولى من القرن 

العشرين.8

االردني  للجندي  تذكاري  نصب  اإلسالمية  والمقبرة  المتحف  من  بالقرب  وضع 
المجهول، والذي أقيم تخليدا لذكرى مقاتلي الفيلق االردني الذين سقطوا في حرب 1967. 
قامت األوقاف اإلسالمية ببناء النصب التذكاري، وذلك بعد انتهاء الحرب وبإذن السلطات 
من  بالقرب  بمراسم  يونيو  في شهر حزيران\  سنويا  االردنية  السفارة  تقوم  اإلسرائيلية.9 

النصب وتدعو إليه الكثير من الشخصيات البارزة.

 http://www.imjnet.org.il/page_2182 :8  موقع المتحف

9   ميرون بنبنشتي، مقابل السور المغلق، ص 238-237. 
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3. المجتمع والسكان

حجم السكان
بحسب التعداد السنوي للقدس، التابع لمعهد القدس للدراسات اإلسرائيلية، في عام 2008 
سكن في الحي  8,357 نسمة، معطيات سنة 2012 تشمل حي وادي الجوز والشيخ جراح 
في منطقة إحصائية واحدة، لكن التقديرات تشير إلى أنه في عام 2008 وبحسب هذا التقسيم 
سكن في الحي  12,800 نسمة. بحسب تقديرات السكان يعيش في الحي اليوم ما يقارب 

15,000 نسمة.

نسمة   3,264 بأن  الحرب  إبان  أجري  والذي   ،1967 عام  في  األول  التعداد  يشير 
سكنت في حي وادي الجوز. بعد 47 عام زاد عدد السكان ليصل إلى 9,700، أي زيادة 
بنسبة %197. نسبة هذه الزيادة منخفضة إذا ما قارناها في المجتمع العربي بشرق القدس 
والتي تصل إلى %346. من خالل الجدول يمكن مالحظة أن خالل العشرين سنة األولى 
الزيادة  لكن  الجوز.  وادي  منطقة  في  تُذكر  سكانية  زيادة  هناك  يكن  لم   1967 عام  بعد 
السكانية حصلت في الفترة الواقعة بين 1987- 1997 والذي فيها تضاعف عدد السكان. 
بين السنوات 2007-1997 كانت هناك زيادة تصل إلى 2000 نسمة في الحي. في العقد 
األخير انخفضت وتيرة الزيادة، ويعود ذلك كما يبدو إلى قلة وجود األراضي المخصصة 

للبناء.

ُوحدت المناطق اإلحصائية خالل العقد األخير لتشمل الشيخ جراح ووادي الجوز، عدد 
السكان في عام 2013 بحسب سنة 2013 لكال الحيين وصل إلى 17,110 نسمة.

)الدرجة   20 من  الرابعة  الدرجة  في  يصنفان  جراح  الشيخ  وحي  الجوز  وادي  حي 
الدنيا هي 1 والعليا 20( من حيث المستوى االجتماعي واالقتصادي وذلك بحسب معطيات 
يعتبر  جراح  الشيخ  حي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر   .2008 عام  لإلحصاء  المركزية  الدائرة 

مستواه أعلى من وادي الجوز. 

  

19671987199720072014السنة
9,700 3,2643,6006,1778,093عدد السكان 

)تقدير(
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التركيبة العمرية
             وادي الجوز والشيخ جراح: توزيع السكان بحسب المجموعات العمرية10 

النسبة العدد السن
14.62 2304 0-6
11.86 1869 7-12
11.37 1792 13-18
5.84 920 19-21
28.10 4428 22-40
18.97 2989 41-60
6.67 1050 61-74
2.58 406 75+
100 15,759 المجموع

السكن 
توزيع حجم الوحدات السكنية في واد الجوز والشيخ جراح بحسب عام 2014 

النسبة
البلدية

نسبتها من أراضي 
الحي

عدد الوحدات حجم الشقة بالمتر 
مربع

2.1 13.8 284 0-40
8.7 19.0 389 41-60
21.7 21.0 439 61-80
27.3 19.7 405 81-100
21.1 4.81 424 101-140
19.0 20.7 110 140+
79 80 معدل الحجم

2,051 المجموع

10  النشرة السنوية إلحصاء القدس. بحسب تاريخ 31/12/2013.
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يتبين من خالل الجدول أن حجم ُربع الوحدات السكنية في الحي يصل إلى أكثر من 100 
السكنية يتراوح حجمها بين 100-80 متر مربع. معدل  الوحدات  متر مربع، %40 من 
حجم الوحدات السكنية في الحي هو أكبر من معدل الحجم في شرق القدس بشكل عام. هذا 
المتوقع أن  لذا من  الشيخ جراح والذي يعتبر أكثر ترفاً،  المعطى أيضا ينطبق على حي 

تكون األرقام التي تنطبق على وادي الجوز أقل من الشيخ جراح.

مشروع األوقاف على اسم فيصل الحسيني-  تم بناء 44 وحدة سكنية وذلك بتنفيذ وإشراف 
بإعطاء  األوقاف  قامت  ذلك  مقابل  لموظفيها.  والتي ُخصصت  اإلسالمية  األوقاف  دائرة 
أراضي تمتلكها للبلدية وذلك في مناطق أخرى، ووافق مسئولو األوقاف على إقامة مدرسة 

للتعليم الخاص داخل المشروع، ويوميا تنقل الحافالت الطالب إلى هذه المدرسة.

المشروع اإلسكاني لألوقاف في وادي الجوز

التعليم 
بحسب معطيات المستوى االجتماعي االقتصادي لدائرة اإلحصاء المركزية، وبحسب تعداد 
عام 2008- يصل معدل التعليم في األعمار ما بين 54-25 في حي وادي الجوز والشيخ 
جراح 12 سنة تعليمية. من بينهم %24 يحملون شهادة أكاديمية ) مستوى عالي بالنسبة 
لشرق القدس والثالث بعد حيي شعفاط وبيت حنينا( وما نسبته %9 يعمل في مهنة أكاديمية 

أو إدارية.11

البنية االجتماعية
يتشكل المجتمع في وادي الجوز من عدة مجموعات تشمل سكان من أصل قروي جاءوا من 
منطقة جبال الخليل، وسكان لفتا القدامى، باإلضافة إلى سكان عين كارم والمالحة، والذين 

11  معطيات المستوى االجتماعي- االقتصادي 2008 للمناطق اإلحصائية، دائرة اإلحصاء المركزية. 
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عاشوا في الحي اليهودي بعد عام 1948، وتم نقلهم ليسكنوا في منطقة وادي الجوز. كما 
يسكن في الحي أقلية من السكان المسيحيين. 

بحسب التقديرات، نصف سكان الحي ترجع أصولهم إلى مدينة الخليل، وغالبية السكان 
يدينون بالديانة اإلسالمية. في الحي ال يوجد هناك عائالت كبيرة كما هو الحال في أحياء 
أخرى في المدينة. لكن يوجد عائالت معروفة في الحي مثل عائلة عابدين، شرباتي، غوشة، 
النتشة، ُمنير، فرحات، الدويك، الحلواني، الزغير، بحر،  أبو طاعة، عيد، ناصر الدين، 
عكرماوي، التكروري، الهدمي، أبو غزالة، عاشور، حرحش، حجازي، أبو خلف، صيام، 
الزعتري،  الحالق،  الساليمة،  عجاج،  سنينية،  أبو  حرباوي،  جودة،  الشريف،  طوطح، 

سعيدة، نيروخ، الخاروف.

قيادات وشخصيات بارزة
احدى الشخصيات البارزة في حي وادي الجوز هو الُمحكم االجتماعي أبو شاهر الشرباتي، 
وهو من الشخصيات المعروفة في القدس، وهو حاصل على جائزة "تيدي كولك" المقدمة 
المشاكل  حل  في  التطوعي  وعمله  مساهمته  على  وذلك   2008 لعام  القدس  من صندوق 
والصراعات بين األفراد والعائالت في شرق القدس، وعلى تقديمه يد العون وفتح بيته أمام 

عشرات النساء العربيات المعنّفات.   

يمين: أبو شاهر الشرباتي، يسار: صورة من بيته 

أحمد زغير، عضو سابق في البرلمان الفلسطيني. الشيخ توفيق أبو زهرة، أحد أكبر التجار 
في القدس وأحد وجهائها. الشيخ حاتم عيد، إمام مسجد عابدين ) المسجد األخضر(. الشيخ 
يونس يمن، المتحدث باسم لجنة التجار في المنطقة الصناعية بوادي الجوز. علي خميس، 
وجهاء  وأحد  القدس  جامعة  في  محاضرا  يعمل  واليوم  سابقا  البلدية  في  مرموق  موظف 

القدس. الشيخ راتب الرابي، شخصية تربوية. 
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4. المؤسسات والمركز الجماهيري 

المركز الجماهيري
يتقلى الحي خدمات من مركز بيت داوود )العناية األهلية( والذي تديره منذ سنوات السيدة 
هالة أعمص. يوفر المركز خدمات لمنطقة باب الساهرة والشيخ جراح. يقام به فعاليات 

اجتماعية، مركز للمسنين، فعاليات للشباب وللنساء. 

مؤسسات ومنظمات
لجنة التجار: أسست قبل عدة سنوات بعد قرار البلدية تعبيد شارع واد الجوز، وذلك بعد 
 .2008 عام  التحتية  البنى  سوء  بسبب  حصل  والذي  البيوت  لبعض  األمطار  مياه  غمر 
بدأ التخطيط لتطوير البنى التحتية بشكل مباشر بعد الحادثة والتطبيق بدأ في عام 2010 
واستمر لمدة سنتين. نتيجة لمعارضة السكان والتجار لمصادرة األراضي التي تحيط في 
الشارع وفرض رسوم للتعبيد، أقيمت لجنة التجار وذلك لتمثيلهم أمام البلدية. يعتقد جزء 
من المعارضين أن تطوير الشارع يأتي بهدف خدمة المستوطنين الذين سيطروا على فندق 

كرم المفتي )شيبرد( المحاذي للحي.

قام التجار بتوكيل مكتب محاماة ليترافع عنهم في القضية وحصلوا على توقيف مؤقت 
تم  لذلك  ونتيجة  الشارع،  تعبيد  عملية  في  السكان  إشراك  البلدية  قررت  ذلك  بعد  للعمل، 
الصناعية في وادي  المنطقة  اللجان  تمثل هذه  الكراجات.  التجار وأصحاب  انتخاب لجنة 
أعضاء  قائمة  يلي  فيما  داوود.  بيت  في  الجماهيري  المركز  مع  عالقة  لها  وليس  الجوز 

اللجنة:
ابو صالح الحرباوي )رحمه هللا(، أحد كبار التجار في وادي الجوز ورئيس اللجنة  .1

الشيخ حاتم عيد، إمام مسجد عابدين وصاحب محل لبيع مواد البناء  .2
الشيخ يونس يمن، المتحدث باسم اللجنة وصاحب محل لقطع السيارات  .3

سليمان كالوتي، رجل أعمال  .4

جمعية المقدسي لتنمية وتطوير المجتمع

أهداف المؤسسة: تحسين ظروف المعيشة في الحي والخدمات الحيوية من قبل السلطات 
الثقافة والمجتمع، إقامة مركز لتعليم اللغة  البلدية، تنظيم محاضرات تخص  الحكومية أو 
ناشطين  الجمعية  مسؤولو  يعتبر  والتجميل.  األدب  الحاسوب،  علوم  العربية،  العبرية، 

اجتماعيين من عائلة الزعتري. الجمعية مقامة بدعم من االتحاد األوروبي. 
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5. البناء والبنى التحتية 

التخطيط والبناء
ُشملت أجزاء معينة من أراضي الحي في خطة المركز التجاري المركزي- شرق "ماعر- 
مهندسين  بإشراف  للبناء  وبرامج  تنظيمية خاصة،  إلى عدة مخططات  باإلضافة  شرق". 

.IPCC – عدة، البرنامج المعد بالتعاون مع المركز الدولي للسالم والتعاون

يوجد في الحي تنظيم وتسجيل لألراضي بحسب القطع، لذا هناك سهولة الستصدار 
رخص للبناء مقارنة بمناطق اخرى في شرق القدس. 

أدوميم  معاليه  بين مستوطنة  يربط  والذي  المشارف،  نفق جبل  يمر  الحي  في مدخل 
إلقامة  مخطط  هناك  المشارف  جبل  بجهة  الجوز  وادي  أعلى  في  القدس.  مدينة  ومركز 
"حديقة وطنية باسم وادي تسوريم". هذه األراضي كانت متروكة لسنوات كثيرة وكانت 
وحدة   44 يضم  والذي  األوقاف"  "مشروع  عليها  أقيم  والتي  االسالمية  األوقاف  تملكها 
سكنية. تطالب األوقاف بتوسيع المشروع في األراضي المحاذية للمشروع والتي تملكها، 
لكن هناك معارضة من قبل سلطة الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية، بسبب إدعائها بأنها تقع 
داخل حدود الحديقة الوطنية المعلن عنها. تم إقامة جدار للحديقة من أجل فرض أمر واقع 

ومنع الدخول إلى أراضي الحديقة. 

كما يوجد في شارع أمرؤ القيس والمحاذي للمشروع ساحة الصطفاف الحافالت.

 
أراضي األوقاف التي من المخطط إقامة "الحديقة الوطنية وادي تسوريم" عليها
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الوضع التخطيطي - المخططات القائمة والُمصادق عليها في المنطقة
هناك مخططات ُمصادق عليها تغطي أراضي الحي وما يحيط بها، والتي يظهر أرقامها 
في الخارطة، جميع المخططات الكبيرة للحي تعود لسنوات السبعين والثمانين من القرن 
الماضي، كما هو الحال في باقي مناطق شرق القدس، هناك الكثير من مخططات البناء 

الخاصة والجديدة نسبيا، وبغالبيتهم للسكن وللمؤسسات العامة.

تصنيف استعماالت األراضي
يستخدم  نسبيا  كبير  لكن جزء  للسكن،  يستخدم  للحي  األكبر  الجزء  بأن  الخارطة  توضح 
للحرف والتجارة. في الشوارع الرئيسية التي تحد الحي )وادي الجوز وخالد ابن الوليد( 
هناك واجهات تجارية. في المنطقة المعينة في الخارطة هناك أراضي واسعة غير مستغلة، 
جزء منها مخصصة لحدائق وطنية وجزء ألراضي مفتوحة وعامة. خاصة حديقة الصوانة 
"وادي تسوريم" والتي تُحد الحي من الجهة الشرقية، من الممكن أن يُسمح بالبناء في المناطق 
المفتوحة في وقت ما، خاصة األراضي الموجودة شمال شارع خالد ابن الوليد باتجاه حي 

الشيخ جراح ) هذه األراضي مصنفة لمنطقة عامة في المخطط الهيكلي 2000(.

ونقل  الحي،  في  التجارية  للمصالح  الطابع  لتغيير  اقتراحات  السنوات  طرحت خالل 
الكراجات لمنطقة أخرى والقيام ببناء مركز تجاري وسياحي. 

خارطة استعماالت األراضي
يظهر في الخارطة بأن غالبية األراضي الحي تستخدم للسكن أو أراضي مفتوحة )محمية 
طبيعية أو حديقة وطنية(. جزء من األرض يستخدم محالت حرفية وللسكن دون الفصل 

بينهما.
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والجدول التالي يظهروا بشكل كمي توزيع استخدام األراضي في الحي وما حوله.  

تصنيف استعماالت األراضي

النسبةدونماالستخدام
285.338.0السكن

207.228.0أراضي مفتوحة
142.619.0طرق

74.510.0مباني عامة
23.43.5أراضي للفنادق والسكن

6.71.0أراضي للفنادق
1.70.2أخر

2.20.3غير مخطط
743.6100.0المجموع

الماء 
البيوت في الحي متصلة بشبكة الماء التابعة لشركة جيحون. 

المجاري
البيوت في الحي متصلة بشبكة المجاري التابعة لشركة جيحون، لكن هناك شبكات غير 

منظمة. 

الشوارع واألرصفة
يتم ترميمها،  لم  الشوارع  تبقى من  ما  لكن  الجوز،  الرئيس لحي وادي  الشارع  ترميم  تم 
غالبية الشوارع يوجد بها أرصفة، لكن ال يوجد هناك إمكانية لوصول أصحاب القدرات 

المحدودة.

ووزارة  البلدية  مع  والسكان  التجار  تواصل  بسبب  الشارع،  ترميم  مشروع  نجح 
المواصالت وشركة موريا لتطوير القدس.
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بدأت السلطات بمشروع الترميم في الشارع، والذي شمل ترميم شبكة المجاري، الماء، 
الصرف الصحي، اإلنارة، الكهرباء واالتصاالت وذلك في جزء الشارع الذي يصل بين 

جادة الجامعة العبرية حتى مفترق روكفلر. تكلفة المشروع وصلت إلى 30 مليون شيقل.

الصرف الصحي 
من  السكان  يشتكي  جيحون.  لشركة  التابعة  البلدية  الصحي  الصرف  بشبكة  الحي  يتصل 
مشكالت في الصرف الصحي، وبحسبهم أن الشبكة ال تفي بالغرض أوقات فصل الشتاء 

بسبب غمر المياه للشوارع. 

الكهرباء
توفر شركة كهرباء محافظة القدس الكهرباء في الحي وهي الشركة الوحيدة هناك.

االتصاالت والبريد
توفر شركة بيزك خدمة االتصاالت، ال يوجد في الحي فرع للبريد. يحصل السكان على 
خدمة البريد في فرع البريد المركزي في شارع صالح الدين وفي فرع جبل الزيتون في 

حي الطور. 

إنارة الشوارع
يوجد إنارة للشوارع في الشارع الرئيسي وفي باقي مناطق الحي، ما عدا األزقة. 

الحدائق العامة
ال توجد في الحي حديقة عامة. هناك حديقة جماهيرية والتي أقيمت بمبادرة نشطاء المسجد 

األخضر وسكان الحي والبلدية، وتطوع شباب الحي في أعمال البستنة.   

المرافق الرياضية
ال توجد في الحي مرافق رياضية. 



2323

6. الخدمات

التعليم
ال توجد في الحي مدرسة ابتدائية تابعة للبلدية، لكن مالصقة الحي لمركز المدينة وقربه من 

مدارس في أحياء أخرى ساهم في حل مشكلة نقص المدارس. 

مدارس بلدية 
المجموعبناتبنينعدد الصفوف اسم المدرسة

165541119البكرية- تعليم خاص
10435497الزهراء- تعليم خاص

مدارس خاصة معترف فيها
المجموععدد الصفوفالمرحلة السنوات التعليميةاسم المدرسة

17308ابتدائياألول- الثامنالزهراء
4109ابتدائياألول – الثالثالسراج النموذجية

10321ابتدائياألول- التاسعدار األوالد 
     

مدارس وكالة األنوروا
972ابتدائيةاألول- التاسعذكور القدس األساسية 

     
المدارس التابعة لألوقاف  

6116ابتدائيةاألول – الخامسدار االيتام االساسية -ج
دار االيتام االسالمية 

7150الثانويةالتاسع – العاشراالساسية- د 

دار االيتام اإلسالمية 
492اعداديةالثامن- التاسعاألساسية/أ

7135ابتدائيةاألول – السادسالدوحة االساسية
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التاسع – الثاني الشابات المسلمات الثانوية
17378الثانويةعشر

الشابات المسلمات الثانوية/
واد الجوز

األول- الثاني 
21568الشاملةعشر

النهضة االسالمية االساسية 
442ابتدائيةاألول – الرابع)ب(

10186الشاملة األول – العاشردار الفتاة الالجئة األساسية د
12259االعداديةالسابع – العاشردار الفتاة الالجئة األساسية أ

المدارس الخاصة 
10224االبتدائيةاألول – الثامناحباب هللا النموذجية

الثقافة والترفيه
يقع بالقرب من الحي )بجانب متحف روكفلر( مركز "بيلي للفنون" والذي أسس في فترة 
للطالب  المختلفة  للفعاليات  المركز  ُمعد  القدس.  بتمويل من صندوق  تيدي كوليك ويعمل 
في شرق القدس، كما يقام في المسجد األخضر فعاليات اجتماعية ويركز على موضوع 

البيئة.  

الرفاه 
يوفر مكتب الرفاه في شارع اخوان الصفا – شمال البلدة القديمة -- خدمات الرفاه من قبل 

البلدية لسكان الحي ولعدد من األحياء المجاورة.

الصحة  
ال توجد عيادات طبية تابعة لصندوق المرضى، لكن الحي قريب من مستشفى هداسا في 

جبل المشارف ومن العيادة في الشيخ جراح.
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الدين
يوجد في الحي مسجدين: مسجد عابدين )األخضر( ومسجد حجازي.

مواضيع  حول  الوعي  لزيادة  فعاليات  يقيمون  الحي  ونشطاء  األخضر  المسجد  إمام 
البيئة، باإلضافة إلى ورشات العمل حول الحفاظ على الدين والمورثات والبيئة والنظافة. 
يشترك في الورشات ما يقارب 40 إمرأة – بغالبيتهن ربات منزل، جزء من المسؤولية 
واستخدامها  األمطار  مياه  لجمع  يوجد مشروع  كما  السن.  وكبار  الحي  ملقاة على شباب 
للوضوء قبل الصالة. ومشروع الستخدام الطاقة الشمسية إلنارة المسجد. حديثا، نجح شباب 

الحي إلقامة حديقة جماهيرية والتي تُدار بشكل تطوعي عن طريق السكان والشباب.

نشطاء من حي وادي الجوز يعملون في تطوير حديقة الحي في عام 2014.

تصوير: بهاء الشرباتي، أحد نشطاء الحي. 

المواصالت
 ،36 ،75B ،75 :يمر في الحي خطوط الباصات التابعة للشركة الموحدة. الخطوط هي

 .63
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خدمات إضافية
يقع مقابل الحي فرع وزارة الداخلية في شرق القدس والذي يخدم جميع سكان شرق القدس. 
بعد نقل فرع الوزارة من طريق نابلس إلى وادي الجوز، تم تحسين مستوى الخدمة في 
المكتب في  للرفاه والذي سيحل محل  الوزارة مبنى  بالقرب من فرع  الفرع. قريبا سيقام 

شارع الزهرة. في جنوب الحي هناك أيضا محطة إطفائية )محطة وادي الجوز(.
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7. االقتصاد

العمل ومستوى المعيشة
بحسب معطيات دائرة اإلحصاء المركزية، واستنادا إلى تعداد السكان عام 2008، تصنف 
أحياء وادي الجوز والشيخ جراح في الدرجة الرابعة من الناحية االجتماعية واالقتصادية 
)1هي الدرجة الدنيا و20 هي الدرجة العليا(. في التصنيف اإلسرائيلي العام، يصنف الحيين 
في الدرجة 132 من بين 1616 منطقة احصائية )التصنيف شمل جميع المناطق الحضرية 

الني يقطن فيها أكثر من 2000 نسمة(.

بالمقارنة مع األحياء األخرى في شرق القدس، يمكن مالحظة أن حي وادي الجوز 
والشيخ جراح موجودان في مستوى أفضل من األحياء األخرى. العيسوية مثال ) الدرجة 
2، والمكان 6 في التصنيف الحضري( راس العامود ) الدرجة 2، والمكان 7 في التصنيف 
الحضري(، وهي أدنى من األحياء: باب الساهرة والمسعودية "سعد وسعيد" ) الدرجة 5، 
المكان 47 في التصنيف الحضري(. من الجدير ذكره أن فقط حي باب الساهرة والمسعودية 
القديمة ) المصنفين في الدرجة الخامسة ( – باقي األحياء في  البلدة  والحي األرمني في 

شرق القدس تتراوح بين الدرجيتين الثانية والرابعة.12

بحسب تعداد دائرة االحصاء المركزية لسنة 2008، تصل نسبة أصحاب الدخل لمن 
سنهم 15 عام فما فوق إلى% 36 داخل الحي، وما نسبته %74من النساء بين 54-25 عام 
ال يشتركون في سوق العمل. %56 من السكان يحصلون على دخل أقل من الحد األدنى 

لألجور، % 2.7 يتقاضون أجورفوق ضعفي متوسط الدخل.13 

الواحد  للشخص  الشهري  الدخل  بأن معدل   ،2008 لعام  المعطيات اإلحصائية  تشير 
في حي وادي الجوز والشيخ جراح هي 1,759 شيقل. المعطيات االضافية حول مستوى 
المعيشة، يظهرون بأن معدل استخدام السيارات لدى األسر لمن سنهم 18 عام فما فوق 
هو %0.28. معدل عدد الغرف للشخص الواحد هو %0.87. معدل عدد غرف الحمامات 
للشخص الواحد هو %0.40 ونسبة البيوت التي يتواجد فيها حاسوب واتصال باالنترنت 

يصل إلى 14.36.5% 

12  معطيات المستوى االجتماعي- االقتصادي 2008 للمناطق اإلحصائية، دائرة اإلحصاء المركزية.

13  نفس المصدر.

14  نفس المصدر.
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المصالح التجارية
الجوز  وادي  منطقتي  في  السكن،  لغير  المسقوفات(  )ضريبة  األرنونا  معطيات  بحسب 
والشيخ جراح هناك 611 استخدامات مختلفة. حجم العقارات والوحدات الغير مستخدمة 

للسكن كالتالي:

حجم الوحدات الفعالة والغير مخصصة للسكن في حي وادي الجوز والشيخ جراح 
في سنة 2015

1001–3000+201–411000–21200–040–20المجموع
6118815522210046

المصدر: النشرة السنوية لإلحصاء حول القدس، معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية

يوجد في حي وادي الجوز مصالح تجارية مختلفة، فهناك عدد كبير من المصالح الحرفية 
إلى  باالضافة  السيارات  قطع  لبيع  ودهانها، ومحالت  السيارات  في إصالح  تعمل  والتي 
المخابز والمواد التموينية والسوبر ماركت، محالت لبيع مواد البناء وغيرها. تُقدر لجنة 
التجار بوجود 146 مصلحة تجارية وحرفية والمتركزة في منطقة شارع وادي الجوز - 
الموجودة في الحي هي  الكراجات  الوليد. يعتبر مجمع  ابن  المقدسي وشارع خالد  شارع 

األكبر في شرق القدس، وتوفر خدمات للسكان العرب والزبائن اليهود. 

السياحة والفندقة
يعمل في الحي فندق واحد فقط وهو فندق الكازار، وهو نُزل للسائحين.

الروابط االقتصادية 
الحي،  في  يعملون  منهم  كبير  جزء  المدينة،  اقتصاد  في  جيد  بشكل  الحي  سكان  ينخرط 
في التجارة والحرف المختلفة. يعمل جزء أخر منهم في أعمال أخرى في غرب المدينة 

وشرقها، خاصة في أعمال خدماتية في الفنادق، التجارة، أعمال التنظيف وغيرها.
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8. مشاكل واحتياجات 

النفايات في منطقة سوق الجمعة "سوق الماشية" مصدر إزعاج لسكان  يشكل مكب   .1
وفي  القديمة،  البلدة  لسور  الشرقية  الشمالية  الجهة  بمحاذاة  المكان  يقع  الجوز،  وادي 
الطريق إلى األماكن المقدسة والمسجد األقصى، وبجانب المقابر اإلسالمية )اليوسفية 
أوس  بن  شداد  وسلم،  عليه  النبي محمد صلى هللا  قبور صحابة  وبجانب  والرحمة(، 
األنصاري وُعبادة بن الصامت وبمحاذاة النصب التذكاري للجندي االردني المجهول. 
توجه السكان لفترة سنتين بالشكوى لوزارة البيئة لكن دون جدوى. يدعي ممثلي البلدية 

بأنهم يبحثون عن مكان بديل.

عدم القيام بإكمال الشارع الواصل بين الشيخ جراح ووادي الجوز بجانب واد النار )   .2
واد قدرون(. حيث تم شق مسار الشارع، لكنه لم يُعبد ولم يضع خط للصرف الصحي، 
يطالب السكان منذ أربع سنوات البلدية والذي بحسبهم يحتاج ميزانية بسيطة من أجل 
إكمال الشارع. بحسب إدعاء البلدية، أن الشارع موجود في منطقة مصنفة "خضراء" 
وال يمكن المساس بالشارع. كما تم مناقشة الموضوع في مركز تطوير شرق القدس، 
اقتراح  هناك  كان  الشأن.  هذا  في  قرار  يُتخذ  ولم  الموضوع  هناك خالف حول  لكن 

بتصنيف الشارع ب " شارع سياحي" من أجل تعبيده دون تغيير تصنيف األرض.

الشارع الواصل بين الشيخ جراح ووادي الجوز
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الجوز من ضغط مروري كبير، فهو يشكل محور  الرئيس في وادي  الشارع  يعاني   .3
ترميم  الشارع  يحتاج  للطريق.  المحاذين  للسكان  بيئي  تلوث  للسير ومصدر  مركزي 
على طوله وليس فقط في الجزء العلوي الشمالي والذي تم ترميمه، ويحتاج زيادة عدد 

المواقف المخصصة للسيارات. 

يشكو السكان من نصب حواجز متنقلة وهم في طريقهم من الحي إلى المسجد األقصى،   .4
خاصة أيام الجمعة واألحداث.

ال يوجد في الحي مدرسة ابتدائية تابعة للبلدية، لذا يلجأ طالب الحي للذهاب إلى أحياء   .5
أخرى للدراسة. يوجد في الحي أرض مخصصة إلقامة مدرسة والتي صودرت قبل 
30 سنة، لكن المدرسة لم تُبنى حتى اليوم. بحسب إدعاء البلدية، المشروع ُجمد بسبب 
عملية البحث عن اآلثار التابعة لسلطة األثار في ذات المكان، كما هناك إمكانية إلقامة 

مدرسة تكنولوجية مهنية في الحي.

ال يوجد شارع لوصول األشخاص ذوي القدرات المحدودة لمدرسة البكرية المحاذية   .6
لمشروع األوقاف، ويحذر السكان من مشاكل مستقبلية في المكان. إن المنطقة ُمعدة 
إلقامة "حديقة وطنية" لذا لم تسمح السلطات بتعبيد الشارع، وتخطط المدرسة إلقامة 
غرف صفية إضافية، كما قدرة وصول ذوي القدرات المحدودة إلى مشروع األوقاف 

صعبة وتحتاج إلى تحسين.

والتي تخطط سلطة  األوقاف،  الطبيعة على أرض  السكان وسلطة  بين  هناك خالف   .7
السكان  بإعدادها  قام  هناك خطة  تسوريم".  وادي  باسم  إقامة "حديقة وطنية  الطبيعة 
وخبراء من جامعة القدس من أجل إقامة " قرية جامعية" معدة للطالب ولطاقم جامعة 
القدس. لكن تم رفض هذه الخطة بسبب وجود غالبية األراضي داخل حدود "الحديقة 

الوطنية" ) 22 دونم من أصل 29 دونم(.

يجب ترميم المباني الموجودة في شارع شمس الدين السيوطي.  .8

يطالب السكان والتجار بتطوير وتحسين البيئة في المنطقة التجارية وترميم واجهات   .9
المحالت التجارية.

10. يجب زيادة وتيرة جمع النفايات وتحسين خدمات النظافة في الشوارع واألرصفة.

هناك حاجة إلصالح الشوارع، وتعبيد أجزاء منها من جديد، وبتنظيم اماكن الصطفاف   .11
السيارات في المناطق السكنية وبالقرب من المناطق التجارية.

12.  المخططات الخاصة بالبناء تسمح بالبناء بنسبة 70-50 بالمائة، ويطالب ممثلي الحي 
برفع نسبة البناء إلى 180-160 بالمائة. هناك فجوة بين المخططات وبين أرض الواقع 
وهناك مكان لتطوير مخطط قانوني جديد للحي والذي يسمح بتغيير تصنيف األراضي، 
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وليس االكتفاء بخطة "أب" التي تحافظ على الوضع القائم دون تلبية حاجة السكان أو 
حل مشاكلهم.

13.  ال توجد في الحي حدائق عامة، خالل النقاش حول الموضوع كان هناك خيارين: أ. 
إقامة حديقة في منطقة كرم المفتي والواقع بالقرب من الحي. ب. تطوير حديقة عامة 
كمنطقة  المنطقة  هذه  تصنف  روكفلر.  بمحاذاة  والواقعة  دونم   7 مساحتها  أرض  في 
سكان  لصالح  استغاللها  يمكن  ال  لكن  اآلثار،  لسلطة  مخزن  اليوم  وتستخدم  "بُنية" 

الحي.

14. ال يوجد في الحي مرافق رياضية أو ملعب كرة قدم، المركز الجماهيري بعيد والوصول 
"وادي  منطقة  في  مرورية.  اختناقات  من  وتعاني  رئيسة  شوارع  عبور  يحتاج  إليه 
تسوريم" هناك مناطق مفتوحة والتي يمنع البناء عليها، لذا من الجدير فحص إمكانية 
إقامة ملعب رياضي بالقرب من الحي دون مرافق مبنية واعتباره جزء من الحديقة 

الوطنية المخطط لها.

مكب النفايات بجانب سور البلدة القديمة )منطقة سوق الجمعة(

في عام  البيئة  لموظفي وزارة  جولة 
2014 لموقع مكب النفايات المحاذي 

للسور
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9. صور


