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جبل مكبر – عرب السواحرة
مسح تخطیطي واتجاھات تخطیط وتطویر

للقدس  الجنوبي  الجزء  في  السواحرة  عرب   - المكبر  جبل  حي  یقع 
الشرقیة، على الفروع المنحدرة من قمة بیت الرئاسة، (أرمون ھنتسیف) 
 20,000 عن  یزید  ما  الیوم  الحي  في  یعیش  جنوب-شرق.  اتجاه  في 

مواطن، على مساحة تعادل قرابة 4,600 دونم.

في الحي ھناك بنیة تخطیطیة صعبة وغیر كافیة. والمخططات الساریة 
فیھ تحد من امكانیات البناء عوضا عن تشكیل إطار یمّكن التطویر. رغم 
ذلك، تجري في الحي عملیة تمدن تلقائیة، دون إطار تخطیطي ودون 

تراخیص بناء.

سكان جبل المكبر - عرب السواحرة معنیون بالحفاظ على القانون، ببناء 
بیوتھم بموجب ترخیص وبتطویر حیھم وفقا للقانون. ولھذا، ھناك حاجة 

ماسة إلعادة تخطیط الحي بصورة تسمح بالبناء وتمكن من تطویره.

أعدت  و 2008،   2007 سنة  الحي، خالل  في  التطویر  دفع  أجل  من 
مع  بالتعاون  التخطیط،  حقوق  أجل  من  مخططون   – بمكوم  جمعیة 
ممثلین عن الحي، مسحا تخطیطیا. ُجمعت في إطاره العدید من المواد 
احتیاجات  علیھ،  الساریة  المخططات  وضع  الحي،  بوضع  المتعلقة 
المواطنین، ورغباتھم والصعوبات التي یواجھونھا یومیًا، وعلى أساس 
والتطویر  التخطیط  بإتجاھات  یعرف  الذي  مستند  ر  ُحضَّ المواد،  تلك 

الموصى بھا للحي. 

المسح عملیا، مرحلة أولى من عملیة التخطیط المشترك مع المواطنین، 
ونحن نأمل ان تعترف سلطات التخطیط، وعلى رأسھا بلدیة القدس و 
مكتب التخطیط اللوائي بضرورة إعادة تخطیط حي جبل المكبر - عرب 
السواحرة من جدید، وبأھمیة إعداد المخطط یدًا بید مع سكانھ. وفیما یلي 
ملخص المواضیع التي وردت في المستند واتجاھات التخطیط الموصى 

بھا:

1. مبنى الحي: تقسیم إلى أحیاء فرعیة
التشعبات  وبھا عدد من  دونم،  الحي على مساحة حوالي 4,600  یمتد 
أن  إلى  أدت  للسكان  الحمائلیة  والتركیبة  المساحة  ھذه  بنیة  والودیان. 
أحیاء  ثمانیة  أو  التي شكلت سبعة  یتطور االستقرار في بضعة مراكز 

فرعیة. 
اتجاھات تخطیط موصى بھا:

● المحافظة على التقسیم القائم لألحیاء الفرعیة، من خالل توسیع األحیاء 
الصغیرة بصورة تشمل البیوت التي تم بناؤھا خارج منطقتھا وأیضًا 

مساحات إضافیة تستعمل كاحتیاطیات أراضي للبناء.

● یجب تطویر ورعایة األحیاء الفرعیة بصورة تسمح بقیامھا بوظائفھا 
الداخلیة المستقلة، ال سیما فیما یتعلق بالخدمات لجیل الطفولة.

● وفقًا لذلك، على كل حي فرعي أن یشمل كحد أدنى: حضانة، روضة 
أطفال، حدیقة ألعاب عمومیة، بقالة ومركز لصنادیق البرید.

● في األحیاء الفرعیة األكبر، تتم أیضًا إقامة المدارس والوظائف العامة 
اإلضافیة التي تخدم كافة الحي.

 
2. مباني عامة

المباني  في  نقص شدید  ھنالك  السواحرة  - عرب  المكبر  في حي جبل 
الوحیدة  الوظائف  العامة.  للمباني  المخصصة  األراضي  وفي  العامة 
القائمة، وإن كان ذلك بصورة غیر كافیة، ھي مباني التربیة. سوى ھذه 
المباني، ال توجد حتى وظیفة عمومیة واحدة، رغم أن ھناك تخصیص 

ما لذلك، في المخططات القائمة في الحي.

اتجاھات التخطیط الموصى بھا:
المخططات  في  العامة  للمباني  المخصصة  للساحات  فوري  تحقیق   ●

المصادقة. 
● تغییر االستعماالت الموصى بھا حسب المخططات المصادقة، بصورة 
لمدرسة  كبیرة  ساحة  وتكوین  المتجاورة  الساحات  بتوحید  تسمح 

ابتدائیة إضافیة. 
● تخصیص إضافي لمساحات للمباني العامة بواسطة تخطیط الحي من 

جدید.
● إضافة حقوق بناء (في نسب البناء وعدد الطوابق) في الساحات العامة 

بھدف التوفیر باألراضي.
للمكتبات،  وقاعات  غرف  وإضافة  القائمة  المدارس  حالة  تحسین   ●

ولالجتماعات وللفعالیات الریاضیة.
● خلق حیز عام متنوع یشمل تجھیزات تربویة، دین، ریاضة ومالھي، 

تتالءم واحتیاجات السكان.

3. الطرق
من  ذلك   كان  سواء  مزریة  األرض  على  القائمة  الطرق  شبكة  حالة 
التخطیطیة. قسم صغیر فقط من الطرق  الناحیة  البنیویة أم من  الناحیة 
تم شقھ من قبل البلدیة، وھو مليء بالمطبات والحفر ومستوى صیانتھ 
رديء للغایة. قام السكان أنفسھم بشق باقي الطرق لتأمین الوصول إلى 
البیوت، ومستوى صیانتھا أكثر رداءة. في مناطق معینة، تم شق الطرق 
في انحدار شدید للغایة، حیث أن السفر عبرھا أو المشي بمحاذاتھا یشكل 

خطرًا حقیقیًا.



●

بھا: الموصى التخطیط اتجاھات
المقترح الطرق تخطیط  على یعتمد للحي، جدید طرق  مخطط إعداد
وطرق لإللغاء وطرق للتنفیذ، طرق یشمل بما المواطنین أیدي على

إضافیة. ضروریة
في مترا  12 من  عرضًا أقل شوارع  وتنفیذ  تخطیط إمكانیة  فحص 

فعلیا. المبنیة المناطق
تجاري. محور إلى األمریكي تحویل الشارع

البلدیة، الحدود المستطاع قدر لیحاذي الطوق شارع مسلك وضع
ال یخلف مساحات متروكة فیما بینھما. وبحیث

مفتوحة عامة مساحات .4
ُمباَلغ تخصیص تم السواحرة، عرب - المكبر جبل حي مخططات في
في  70-60 بین المفتوحة: الطبیعیة للمناظر كمساحات لألراضي فیھ
عامة مفتوحة، لمساحة ھناك تخصیص لم یكن ذلك، من . بالرغم المائة
إلى السكان أشار  بینما  واحدة، عامة حدیقة أیة الحي  في  توجد وال

لألطفال. وحدائق لعب ریاضة مالعب إنشاء ضرورة
بھا: الموصى التخطیط اتجاھات

وتحویلھا المفتوحة الطبیعیة للمناظر المخصصة المساحات تقلیص ●

ومتنزھات. طرق عامة، أبنیة سكنیة، مناطق لتطویر مساحات إلى
متنزھات حاراتیة، جیب حدائق تشمل مفتوحة مساحات مشروع بناء ●

مركزي. ومتنزه حاراتیة
خاصة مساحة  وضعیة في ھي التي  خاصة  زراعة مساحات دمج  ●

المفتوحة. المساحات مشروع من كجزء مفتوحة،

زراعة .5
الحلیب أجل من المواشي  تربیة للزراعة: مجالین الحي  في الجاري
على تتوزع الماشیة حظائر  المثمرة. األشجار حقول وزراعة واللحم
كلھ، الحي وجھ  على فموزعة الحقول أما الحي، في مراكز  أربع
في الساریة المخططات وال تتجلى في منظمة لیست الزراعیة الفعالیات
یختفي أن یوشك كأمر المواشي حظائر یعتبرون السكان غالبیة المنطقة.
كاحتیاطي الزراعیة األراضي یعتبرون  بینما  القریبة، السنوات في

للبناء. أرض
بھا: الموصى التخطیط اتجاھات

یتم إعداده مفصل أرضي على مسح المستقبلي للحي تأسیس التخطیط ●

الزراعة. على للحفاظ مناطق إیجاد بغیة
مساحة وضعیة في الموجودة الخاصة الزراعیة المساحات دمج ●

المفتوحة. المساحات منظومة من كجزء مفتوحة، خاصة
المواشي. مخصصة لحظائر الحي ھامش أرض في رقعة إیجاد ●

والتشغیل التجارة .6
لیست الحي في المصادقة المخططات فإن والتشغیل، التجارة مجال في
كافة مساحة دونم، تشمل 4,600 تزید عن مساحة من أصل مناسبة البتة.
مخصصة فقط، دونمات سبعة عن تزید ال واحدة رقعة ھناك  الحي، 
حوالي بطول تجاریة واجھة تحدد الخارطة ذلك، إلى باإلضافة للتجارة.
المدارس). (حي المدارس لشارع الغربي المدخل منطقة في متر، 250

بھا: الموصى التخطیط إتجاھات
األعمال التجارة،  بین تدمج الحي، في إضافیة مساحات تخصیص  ●

والسكنى.
تجاري. محور إلى الشارع األمریكي تحویل ●

الشارع من نسبیًا  أقل كثافة تمیزه إضافي تجاري محور  خلق ●

األمریكي.

بنى تحتیة .7
ما كل في الناقص التطویر  من  حالة في  الحي أن  ھو األمر ملخص

بصورة موصولة لیست البیوت من العدید التحتیة: البنى في یتعلق
مظلمة، الشوارع البلدیة، الصحي الصرف میاه وبشبكة بالمیاه، سلیمة
المواطنین یدعي للمشاة. األرصفة وتنقصھا بالمطبات ملیئة والطرق
العالیة، األرنونا دفعات من خالل أعمال البلدیة تمویل في یشتركون أنھم

تزویدھا. البلدیة على یتوجب التي بالخدمات یحظون ال یكادون لكنھم
بھا: الموصى التطویر اتجاھات

یستحقونھا. التي بالخدمات حاًال بتزویدھم السلطات أن تقوم السكان یتوقع
إلعداد خارطة حاجة لالنتظار توجد التحتیة، ال البنى من كبیر قسم في
المفصل التخطیط مرحلة إلى حاًال االنتقال وباإلمكان جدیدة  ھیكلیة

والتنفیذ.

الفصل عائق .8
العائق مسلك الغربیة. للسواحرة الشرقیة الحدود في یمر الفصل عائق
وفي مشبك، وجدار آمن مع طریق بجزئھ كحائط مبني المنطقة ھذه في
عائق من واحدة قطعة الجدران. من واسعة شبكة من اآلخر جزئھ 
استیضاح لغایة مؤقت كجدار مبنیة سعد، الشیخ منطقة في الفصل،

المحكمة. في المقترح المسلك
مادیًا حاجزًا ویشكل والمجتمعات، العائالت یفرق الفصل عائق أیضًا

الصعبة. الوضعیات من سلسلة حولھ یخلق
بھا: الموصى التخطیط اتجاھات

بالوضع یتعلق فیما السواحرة عرب - المكبر جبل سكان بین اتفاق یسود
حاجة ھناك أن الفصل، عائق بمحاذاة المفصولة البیوت لسكان الرديء
أیضًا لھم توصل الوصول إلیھم، بغیة لطریق مدنیة سریع لتخطیط ماسة

التحتیة. البنى

األمریكي الشارع شرقي الكبیرة الخضراء المساحة .9
للمساحة جدید الترخیص بدفع مخطط األخیرة، تقوم سلطات األشھر في
المسلك وبین  األمریكي الشارع بین المحاصرة الكبیرة، الخضراء
سوف تمھیدي مخطط ھو المخطط الشرقي.  الطوق لشارع المخطط
األراضي. أصحاب بمبادرة تفصیلیة ھیكلیة خرائط إلعداد إطارًا یشكل

بھا: الموصى التخطیط اتجاھات
وممثلیھم الحي سكان  مع وبالتعاون بتوافق العمل المخططین  على ●

المخولین
بواسطة الشوارع بین  المحصورة الرقعة  توسیع على  العمل یجب ●

قدر الفصل، بجدار نحو الشرق وإلصاقھ الطوق شارع مسلك إزاحة
المخطط في القائمة البیوت من ممكن عدد أكبر شمل بغیة اإلمكان،

الجدید.
أصحاب قام التي (النقطیة) العینیة المخططات ودمج اعتبار یجب ●

التخطیط بھا أوقف في الحاالت التي حتى بدفعھا، األراضي الخاصة
التخطیط. سلطات أیدي على

خالل من بكاملھ، للحي أن یشمل تطرقًا الجدید التخطیط على یجب ●

لمشكلة یتعلق بإیجاد الحلول ما كل في سیما ال سكانھ، احتیاجات تلبیة
العامة. األراضي في النقص

یوفر نحو مدینة، على سوف تكون بكثافة المخطط السكن في مناطق ●

الشقق. من كبیر عدد لبناء دافعا
بناء مكثف. مع تجاري شارع إلى الشارع األمریكي تحویل یجب ●

متنزه وتطویر (كدرون) نار في وادي الجاریة المجاري تغطیة یجب ●

فوقھ. كبیر
بواسطة المقدسي للحي الفصل لجدار  المحاذیة  األحیاء وصل یجب ●

طرق.
الھوامش في الحظائر  ولبناء المواشي لتربیة منطقة تحدید  یجب ●

للمنطقة. الشرقیة
یجب ولذلك سلوان، تابعة لسكان الحي في ھذا المساحات من الكثیر ●

التخطیط. عملیة في ممثلیھم إشراك

قبل الدنمارك من المشروع مدعوم


