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أ. خلفية المسح التخطيطي

يقع حي جبل المكبر - عرب السواحرة جنوبي القدس الشرقية، وسكانه ينحدرون من أصول بدوية. يسكن الحي  اليوم 

ما  يزيد على الـ 20,000 مواطن على مساحة حوالي 4,600 دونم. )الرسم 1: موقع الحي(

في الوضع التخطيطي الحالي، يعتبر مواطني حي جبل المكبر - عرب السواحرة مقيدين من حيث إمكانيات تطوير 

حيهم ومن حيث إمكانيات بناء مساكن لهم وألبنائهم. األزمة الحالية التي يعيشونها تنبع باإلضافة إلى  أمور األخرى، 

من أخطاء في التخطيط المؤسساتي، ونتج عن ذلك العديد من المشاكل في التخطيط وتعقد اإلجراءات، ومن ضمنها: 

انعدام احتياطي األراضي المخصصة للبناء، وجود فرق شاسع بالنسبة إلى نسبة المساحات المخصصة للتطوير وبين 

المحلية واالمتناع عن استخدامها لألغراض  المقصود للمعرفة  المفتوحة، اإلهمال  الطبيعية  للمناظر  المخصصة  تلك 

التخطيطية1، تقادم قاعدة البيانات خالل عملية تحضير المخططات، عدم استخدام بلدية القدس للمساحات العامة، 

دة من قبل سلطات التنظيم وإيقاف التخطيط بمبادرة شخصية  صعوبات في استصدار تراخيص البناء، إجراءات محدِّ

لغاية تطوير تخطيط جديد من قبل المؤسسات الرسمية.

في الوضع الراهن، هيئة التخطيط ودوائر السلطة ال تلبي احتياجات السكن لدى سكان جبل المكبر - عرب السواحرة، 

وال تقدم حلول للمصاعب الموضوعية التي تعترض طريقهم، نحو تجسيد حقوقهم األساسية. في نفس الوقت، فإن من 

يختار أو يضطر إليجاد حلول أخرى، بما في ذلك البناء غير المرخص، يخل بالقانون ويكون معرضاً لهدم بيته. 

سكان جبل المكبر - عرب السواحرة معنيون بالحفاظ على القانون، ببناء بيوتهم بموجب ترخيص وبتطوير حيهم دون 

اللجوء إلى المحاكم مع ما يلحق ذلك من مصاريف. ألجل ذلك كله، هناك حاجة ماسة إلعادة تخطيط الحي بصورة 

تسمح بالبناء وتسمح بالتطوير.

سلطات التخطيط تعترف بفشل التخطيط في الحي وحتى أنها تفكر في إعادة تخطيط بعض المناطق فيه. لكي يكون 

التخطيط الجديد مناسبا، وقابال للتنفيذ، يعرض هذا المسح احتياجات وافضليات المواطنين، وعلى هذا األساس فهو 

يعرض اتجاهات تخطيط مطلوية.

خالل سنة 2007 وبداية 2008، تم إعداد مسح أولي تخطيطي لحي جبل المكبر عرب – السواحرة، ومشاركة بعض 

السارية عليه،  المخططات  الحي، وضع  المتعلقة بوضع  المواد  العديد من  المسح تم جمع  إطار  فيه. في  السكان 

احتياجات السكان ورغباتهم والصعوبات التي يواجهونها يومياً.

رغم أن العديد من االستشارات مع أفراد ومجموعات من بين السكان أجريت في إطار المسح، إال أنه نظراً لعدم إشراك 

الجمهور بصورة كاملة، فإن المستند الراهن يوصي باتجاهات تخطيط وتطوير فقط. لدى بلورة المشاركة التخطيطية 

المتوقعة في الحي، ينبغي التفكير في إجراء عملية أكثر عمقاً مع مواطني الحي )تشمل: ورشات للتخطيط والتطوير، 

طاوالت مستديرة، مداوالت للتقييم، الخ(.

الواقع  وفيها  المجاالت،  شتى  في  أنفسهم،  الحي  سكان  مصدرها  التي  المعلومات  مجمل  بها:   المقصود  المحلية”  “المعرفة   1
االجتماعي والتخطيطي، الوضع القائم، التطلعات للمستقبل، وأخرى.
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المسح والمعلومات التي جمعت خالله ستقدم لمؤسسات التخطيط على أمل أن تقوم بتحقيق أهدافه.
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ب. أهداف المسح التخطيطي

من نقطة انطالق المسح التخطيطي والمجهود لدفع تخطيط الئق بحي جبل المكبر- عرب السواحرة، تقف مبادئ 

معيارية عالمية، مثل كرامة اإلنسان، المساواة والعدل. تشتق من هذه المبادئ العالمية حقوق التخطيط2 المطابقة 

لإلطار المعياري لمنظومة التخطيط. على سبيل المثال، فمن مبدأ كرامة اإلنسان يشتق الحق لمخطط يضمن الحد 

األدنى من البقاء اإلنساني، ومن مبدأ المساواة يشتق الحق للتخطيط من دون التمييز المرفوض. استناداً إلى هذه 

المبادئ وغيرها، وبالرجوع إلى حقوق التخطيط المشتقة منها  تم تحديد األهداف الرئيسية للمسح التخطيطي.

1. األهداف العليا لمسح التخطيط:

دفع تخطيط حي جبل المكبر - عرب السواحرة، والذي يعاني من تمييز قاس في التخطيط.  .1

تلبية احتياجات السكان في أكثر المجاالت األساسية: في مجال المسكن، البنى التحتية والمباني العامة.   .2

مالئمة التخطيط في الحي لمواصفات سكانه الحضارية.  .3

تقوية مشاركة سكان حي جبل المكبر - عرب السواحرة في تخطيط حيهم.  .4

2. األهداف التطبيقية:

أ. تأهيل بيوت بنيت دون ترخيص وخلق بنية تحتية للبناء الجديد:

إحدى األهداف المركزية لمسح التخطيط هو خلق أساس تخطيطي لتنظيم البناء القائم على األرض وخلق أرضية 

على  للحصول  للسكان  المجال  إلتاحة  وذلك  السكان،  احتياجات  يناسب  بحجم  الجديد،  بالبناء  تسمح  تخطيطية 

تراخيص بناء بصورة تراجعية وإلبطال ضرورة البناء دون الترخيص في المستقبل. 

غير  البناء  تشيع ظاهرة  بسببها  والتي  الحي،  في  التخطيط  لمشاكل  المستند ملخص  )ج( من هذا  الفصل  في  يرد 

المرخص في الحي. المعطيات المتعلقة بعدد البيوت غير المرخصة في حي جبل المكبر - عرب السواحرة ليست 

بحوزتنا. التقدير هو أن ما يزيد عن نصف البيوت هي دون ترخيص. العديد من المواطنين في الحي يواجهون خطر 

هدم بيوتهم ويدفعون غرامات باهظة بسبب مخالفات البناء.

بغية تمكين البناء بشكل مرخص، يجب على بنية التخطيط أن تشمل احتياطيات أراض ملحوظة للتطوير، حقوق بناء 

واسعة وحلول للقيود القائمة اليوم في مسلك التخطيط العيني وفي مسلك إصدار تراخيص البناء. سيتم بحث بعض 

للتوسع في موضوع حقوق التخطيط، أنظروا أ. ألكسندر “حقوق التخطيط في إسرائيل، تقرير”، بمكوم، القدس، 2005.  2
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المواضيع بصورة واسعة في المستند وستعرض بعضها أمام سلطات التخطيط كتوجه وطلب لتليين موقفهم وإلبعاد 

العوائق القائمة اليوم أمام كل من يطلب البناء بموجب القانون.

ب. مالئمة التخطيط للمواصفات االجتماعية والحضارية لسكان الحي:

أحد أهداف المسح هو مالئمة التخطيط في الحي للمواصفات السياسية والحضارية لساكنيه.

كما في باقي أحياء القدس الشرقية، كذلك في جبل المكبر - عرب السواحرة تسكن شريحة سكانية تختلف بوضوح، 

من حيث المواصفات، عن باقي الشرائح السكانية التي تتكون مدينة القدس منها. االختالف قائم في األساس الحضاري، 

والديني، والقومي، وفي الوضع السياسي وفي مكانة المواطنين. إلى جانب اإلسقاطات على منظومة العالقات بين 

هذه الشريحة السكانية وبين مؤسسة التخطيط، فإن هذا االختالف في المواصفات يستوجب تناوالً مالئماً.

لذلك  سياسية،  ألسباب  البلدية  االنتخابات  في  المشاركة  سكانها  االحتالل،يرفض  تحت  واقعة  الشرقية  القدس  كون 

هم ال يشاركون في عمليات التخطيط المدني، إال أنهم مع ذلك يرغبون في تنظيم محيط سكناهم على نحو يسمح 

باستمرارية صورة حياتهم المميزة في حيهم.

ج. إيجاد حل للصعوبات في مجال المصادرات لألغراض العامة:

أحد أهداف المسح هو اإلشارة إلى الصعوبات في مجال المصادرات واالقتراح على سلطات التخطيط العمل على 

إيجاد طريقة يتم فيها تخصيص مساحات عامة دون أن تصبح األرض ملكاً لبلدية القدس.

يدرك سكان الحي أنه من أجل تنظيم حيهم وتلبية احتياجات الجميع، يجب عليهم التنازل عن أراٍض يملكونها. إال أنهم 

يجدون صعوبة في تقبل تسجيل أراضيهم على اسم بلدية القدس، على الرغم من أنهم على استعداد إلى أن يتنازلوا 

عن أجزاء من أراضيهم بغية إقامة مبنى يخدم المجتمع الذي يعيشون فيه..

قانون التنظيم والبناء يسمح بوجود مؤسسات تعليمية على أراٍض خاصة، أو على أرٍض موهوبة لوقف. حالياً، سيتم 

تشغيل هذه المؤسسات من قبل المؤسسة الرسمية اإلسرائيلية، من خالل تعاقدات طويلة األمد وعقود خاصة لتنظيم 

الموضوع.

كان ذلك ضمن  لو  العامة، حتى  لالستعماالت  أرض ُخصصت  أي  إعتبار  يتم  أن  السكان  يطالب  إلى ذلك،  باإلضافة 

األراضي  إحصاء  عند  أنه  أي  العامة.  لألغراض  المصادرات  من  الحد  لضرورة  وذلك  مصادرة.  كأرض  مؤسسة خاصة، 

المصادرة من شخص بعينه دون مقابل، يتم احتساب األراضي التي سلمت لوقٍف أو بُنيت عليها مدرسة خاصة. وإذا 

ما كانت هناك حاجة إلى أرض إضافية من الشخص نفسه، ستقوم البلدية بتعويضه بصورة كاملة.
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د. تنظيم االنتقال من قرية إلى حي متمدن:

أحد أهداف المسح هو إدخال عملية التمدن العفوية التي يمر بها الحي إلى إطار التخطيط، وتوجيه عملية التمدن 

نحو المخططات والبنى التحتية والخدمات الالئقة في حي متمدن.

حي جبل المكبر عرب - السواحرة نما وتطور بشكل واسعين بعد احتالل عام 1967 ،وبدأت عشائر عرب السواحرة 

باالستقرار  العشائر  يزيد عن مئة عام. قامت  الصحراء منذ ما  المنطقة على تخوم  تلك  ثابتة في  باالستقرار بصورة 

والسكن في الناحيتين الغربية والشرقية. وعندما أصبح مع الزمن حدود البلدية لمدينة القدس الموسعة. في سنة 

1967، لدى احتالل مناطق الضفة الغربية وضم بعضها إلى مدينة القدس، وجد أبناء عرب السواحرة أنفسهم موزعين 

قسراً بين قدس وضفة غربية،القاطنين منهم ضمن حدود بلدية القدس  وأصبحوا سكان في دولة إسرائيل، وهؤالء 

الذين سكنوا قليالً إلى الشرق بقوا في الضفة الغربية وخضعوا للحكم العسكري اإلسرائيلي. 

حتى الحقبة األخيرة، تعاملت مؤسسات التخطيط مع حي جبل المكبر - عرب السواحرة على أنها قرية. إال أن تقليص 

مجال القرية في المخططات القائمة في الحي وتكاثر الشريحة السكانية خالل القرون األخيرة ال يتماشى مع هذا 

التمدن. هذه  التعامل. حي جبل المكبر - عرب السواحرة لم يعد قرية منذ فترة وهو يمر في عملية سريعة من 

الظاهرة برزت بصورة التزايد السكني وأزمة المساكن في مجال المسكن والصفوف التعليمية، وليس في بنى التخطيط 

والتطوير في الحي.

ه. تطوير حيِّز عام في الحي:

أحد أهداف المسح هو تطوير حيِّز عام، من حيث المفهومين المادي والجماهيري.

باإلشارة إلى العنوان المذكور أعاله والذي سيتم تفصيله الحقاً، ال يوجد حيِّز عام في الحي. عدا عدد غير كافي من 

األساس في مؤسسات  تتم في  العمومية  والفعاليات  بتاتاً،  القرية وظائف عمومية  توجد في  التعليم، ال  مؤسسات 

التعليم، وفي المساجد وفي النوادي الخاصة.
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ج. خالصة المشاكل في مجال تخطيط وتطوير الحي

تسري على حي جبل المكبر - عرب السواحرة خارطتان هيكليتان رئيسيتان، قامت بلدية القدس بإعدادهما: الخارطة 

للسواحرة، والتي صودق عليها في سنة  المكبر، والتي صودق عليها في سنة 1987، والخارطة 2683أ  2691 لجبل 

 :2 )الرسم  سكانه.  احتياجات  تستوفيان  وال  الحي  تطوير  إمكانيات  الخارطتان   تحدد  الحقاً،  سيفصل  كما   .1996

مخططات مصادقة(.

سياسة التخطيط المحددة ليست فقط على علم بوجود خرائط هيكلية ال تتيح تقريباً أي بناء، وإنما  بسلسلة من 

اإلجراءات الخاصة للسكان العرب في القدس الشرقية، بشكل عام، وفي حي جبل المكبر - عرب السواحرة بشكل 

خاص. هذه اإلجراءات تؤدي إلى أن يصبح البناء المرخص بعيداً عن متناول يد السكان، ولهذا فالكثير منهم يضطرون 

لبناء بيوتهم خارج نطاق القانون. فيما يلي تفصيل القيود التخطيطية واإلجراءات المحددة:

في المخططات السارية اليوم في حي جبل المكبر - عرب السواحرة هنالك بضعة مشاكل مركزية، تحولها   .1

إلى غير عملية:

انعدام األراضي المخصصة للبناء: حتى نهاية 2006، األراضي المخصصة للبناء ضمن المخطط 2691  أ. 

في  للبناء  المخصصة  األراضي  تمتلئ  أن  المتوقع  من  بينما  النهاية،  مستغلة حتى  المكبر(  )لجبل 

المخطط 2683أ )للسواحرة( خالل العقد القريب.

غير  تخصيص  الحي  على  السارية  المخططات  في  تم  المفتوحة:  الطبيعية  المناظر  أراضي  كثرة  ب. 

منطقي لمساحات المناظر المفتوحة. في أحد المخططات تم تخصيص ما يزيد عن %70 لصالح 

المناظر الطبيعية المفتوحة، وحوالي %60 في الثاني. هذان المخططان هما المخططان صاحبا أكبر 

نسبة من المناظر المفتوحة في القدس برمتها.

نسب بناء منخفضة: تم تحديد نسب بناء منخفضة بصورة ملموسة. ضمن حدود المخطط 2691،  ج. 

حقوق البناء القصوى المسموح بها هي %25 )صاِف( لقطعة األرض الواحدة، وفي المخطط 2683أ 

– %37.5 )صاِف( للقطعة.

غير  أرض واحدة ال  المخطط 2691 يخصص قطعة  الجمهور:  لصالح  لألراضي  تخصيص غير كاف  د. 

احتياجات  تلبي  بنسبة  العامة  لألغراض  يشمل مساحات  ال  المخطط 2683أ  وأيضا  العامة،  لألبنية 

أراضي  كثرة  رغم  المفتوحة،  العامة  األراضي  ألغراض  األرض  يخصصان  ال  المخططان  كال  السكان. 

المناظر المفتوحة فيهما3.

المساحة العامة المفتوحة )شاتساب( تختلف عن المناظر الطبيعية المفتوحة بأن البلدية تستطيع مصادرتها من أصحابها وتأهيلها   3
الستعمال الجمهور.
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تخطيط مغلوط للطرقات: منظومة الطرق المخططة شحيحة نسبياً وتعتمد فقط جزئياً على الطرق  ه. 

القائمة في المنطقة. من الناحية التخطيطية، هناك أهمية كبيرة لاللتزام بالطرق الموجودة والتي 

تجسد اتفاقا بين السكان، ولذلك فهي قابلة للتنفيذ بسهولة أكثر.

عدم تحقيق األراضي القليلة المخصصة لألغراض العامة: قللت بلدية القدس من تحقيق األراضي  و. 

المخصصة لألغراض العامة في مخططات جبل المكبر - عرب السواحرة. مع مضي الزمن وتفاقم أزمة 

المسكن في حي آخذ في التوسع، يقام المزيد والمزيد من المباني في المنطقة، بما في ذلك على 

أراض مخصصة في المخطط لألغراض العامة. هذا الواقع يحول المخطط إلى مخطط غير عملي فيما 

يتعلق باألغراض العامة.

باإلضافة إلى المخططات المعقدة، يضطر سكان الحي لمواجهة سلسلة من اإلجراءات التي تزيد من حدة   .2

الوضع. بعض تلك اإلجراءات تسري على كافة أحياء القدس الشرقية، وبعضها خصص لهذا الحي.

اإلجراء الخاص بحي جبل المكبر - عرب السواحرة والذي يؤدي إلى إبعاد البناء بموجب ترخيص عن  أ. 

متناول يد السكان هو: إيقاف التخطيط في الحي لغاية دفع تخطيط شامل: لقد توقف التخطيط في 

حي جبل المكبر - عرب السواحرة ثالث مرات على األقل: األولى، مع اإلعالن عن النية بتطوير الشارع 

األمريكي؛ الثانية، عندما تقرر تطوير شارع الطوق الشرقي؛ والثالثة، لدى االقتراح لتخطيط المنطقة 

التي تتوسطهما. في جميع الحاالت، تجميد التخطيط لم يكن محدداً بزمن أو بمرحلة معينة ضمن 

إجراءات دفع المخطط الجديد. القصد من إيقاف تخطيط آخر لغاية إكمال مخطط جديد، معناه 

إيقاف التطوير لبضعة سنوات.

التحديد  من  المزيد  تشكل  السواحرة،  عرب   - المكبر  جبل  بحي  خاصة  ليست  إضافية  إجراءات  ب. 

إلمكانيات البناء فيه:

بموجب  دونم:   10 من  أقل  مساحتها  منطقة  على  سارية  عينية  لمخططات  تلقائي  رفض   ❖

يغير  المصادقة على مخطط  الداخلية، ال تجوز  اللوائية في وزارة  التخطيط  دائرة  تعليمات 

من تخصيص أرض مساحتها أقل من 10 دونم، من مناظر طبيعية مفتوحة إلى مسكن. يعتبر 

هذا اإلجراء اعتباطي إلى درجة أنه يتجاهل الوضع القائم كلياً. وبهذا الشكل يتم أيضاً رفض 

مخططات عينية تسعى إلى تغيير تخصيص مساحة مناظر طبيعية مفتوحة إلى مسكن في 

منطقة مبنية فعلياً باكتظاظ.

في  بما  للقدس،  الشرقي  التصريف  حوض  )كدرون(:  النار  وادي  حوض  في  للمجاري  حل   ❖

إيجاد  لغاية  أنه  اللوائية قررت  اللجنة  المجاري.  ينقصه حٌل لمشكلة  اليهودية،  األحياء  ذلك 

أنه  على  ينص  التصريف،  في حوض  التي ستصادق  المخططات  إلى  بند  إدخال  سيتم  حل، 

بتقدم  يتعلق  فيما  اللوائية  اللجنة  إبالغ  للسكن هو  أول  بناء  ترخيص  لتلقي  الشروط  “أحد 
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التخطيط والتنفيذ لمعمل تطهير المجاري للحوض الشرقي للقدس”4. هذا رغم أنه ال يوجد 

لمقدمي المخططات العينية في جبل المكبر - عرب السواحرة، وهم أفراد أصحاب أراضي، 

أي تأثير على وتيرة التقدم في تخطيط معمل الحوض الشرقي للقدس. بالرغم من ذلك، فإن 

البناء في  تراخيص  تمنع عنهم  ان  وتنفيذه من شأنها  المعمل  تقدم تخطيط  التأخيرات في 

الحاضر والمستقبل.

السواحرة،  عرب   - المكبر  جبل  في  األراضي  تسجيلها:  وترتيب  األرض  على  الملكية  إثبات   ❖

مثلها مثل مناطق واسعة أخرى في القدس الشرقية، هي غير منظمة وليست مسجلة بأسماء 

أصحابها في دائرة تسجيل األراضي )الطابو(. حسب موقف مؤسسات التخطيط، فإن إثبات 

الملكية على األراضي هو شرط إلصدار ترخيص بناء. منذ بداية العام 2002، بدأ قسم المساحة 

المنظمة  غير  المناطق  في  البناء  لتراخيص  بطلبات  يتقدمون  الذين  القدس  سكان  بمطالبة 

ترسيم  وهو  التسجيل،  بإعداد مخطط ألغراض  األراضي،  تسجيل  دائرة  في  المسجلين  وغير 

يُطالَب  االرتداد.  خطوط  لتحديد  كشرط  مسجلة،  ألرض  إحداثيات  وفق  معطيات  بموجب 

كذلك السكان بإبراز تعهٍد من محاٍم بتسجيل المخطط في دائرة تسجيل األراضي خالل خمس 

سنوات. يهدف الطلب إلى حث أصحاب األراضي على تسجيلها تسجيالً أولياً، بغض الطرف عن 

التعقيدات السياسية والقانونية المتعلقة باألمر – وعلى رأسها مشكلة الغياب وخوف السكان 

من فقدان حقوقهم في األرض إذا ما فشلوا في إثبات الملكية عليها. 

3. مشاكل إضافية في مجال البنى التحتية العامة:

مؤسسات التعليم: في حي جبل المكبر - عرب السواحرة هناك نقص كبير في المباني العامة واألراضي  أ. 

المخصصة للمباني العامة.  يضطر الطالب إلى التعلم في المالجئ، وفي مباٍن مؤقتة، وفي بيوت ال تصلح 

كمدارس من جراء ذلك.

مؤسسات عامة: ال توجد في الحي أية مؤسسة عامة غير التعليمية. مجاالت التربية والتعليم والرياضة غير  ب. 

الرسمي مبنية على تنظيمات محلية وتطوعية. تضطر األمهات للخروج من الحي بغية متابعة تطور األوالد 

بسبب عدم وجود مركز لصحة العائلة فيه، على  اعتبار ان الحي كبير جدا.

الطرق: توجد في الحي شبكة طرق شحيحة ومشوشة، تتكون بغالبيتها من طرق غير قانونية، ولهذا فهي  ج. 

ليست مصانة. أضف إلى ذلك أن إنارة الشوارع شحيحة، تغطي جزءاً من الشوارع الرئيسية وتبقي العديد 

من المناطق السكنية مظلمة.

محضر جلسة اللجنة اللوائية في لواء القدس رقم 2006007 من تاريخ 11.7.2006، البند 4.  4
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المياه، المجاري )مياه الصرف الصحي( والكهرباء: حالة البنى التحتية في الحي رديئة جداً: العديد من  د. 

البيوت ينقصها التمديد النظامي للمباه وما ال يقل عن 50 % من بيوت القرية غير موصولة بشبكة المجاري 

)مياه الصرف الصحي( للبلدية وتعتمد على حفر امتصاصية.
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د. اتجاهات تخطيط وتطوير

من خالل تحليل المخططات السارية في حي جبل المكبر- عرب السواحرة وفحص مالءمتها الحتياجات السكان، ومن 

المعطيات التي جمعت ومن المعرفة المحلية المتراكمة، تمت بلورة اتجاهات التخطيط والتطوير الموصى بها، وفقاً 

للمواضيع التي سيتم استعراضها في هذا القسم:

مبنى الحي  .1

األبنية العامة  .2

الطرق  .3

المناطق العامة المفتوحة  .4

الزراعة  .5

التجارة والتشغيل  .6

البنى التحتية  .7

الجدار الفاصل  .8

األرض الكبيرة شرقي الطريق األمريكي  .9

1.مبنى الحي: تقسيم إلى أحياء فرعية

أ. مبنى طبيعي

يقع حي جبل المكبر - عرب السواحرة في منطقة نفوذ مدينة القدس وفي القسم الجنوبي من القدس الشرقية، على 

الفروع المنحدرة من قمة جبل المكبر )قصر المندوب السامي( )بيت الرئاسة( في اتجاه جنوب-شرق وأيضا على 

القمة نفسها. الحي محاٍذ من الشرق والشمال لحي تلبيوت شرق.

يحد الحي من الجهة الشمالية حي سلوان، وبين االثنين يفصل وادي النار )ناحال كدرون(. في الزاوية الشمال-غربية، 

يلتوي حد الحي جنوباً في منطقة ياعار هشالوم )غابة السالم( أسفل جبل أبو الطور. من هناك، يتجه حد الحي قليالً 

إلى الشرق ويعود إلى الغرب بصورة تبقي قمة جبل المكبر والقصر نفسه خارج الحي. في هذه المنطقة، يحاذي حد 

الحي الشارع الذي يطوق حي تلبيوت شرقاً ويلتوي معه جنوباً. الحد الجنوبي للحي هو قنال وادي دارغا، المتجه 
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نحو الجنوب-شرق ويفصل الحي عن جارته الجنوبية، صور باهر. حد الحي يستمر حتى نقطة االلتقاء مع الحد البلدي 

الشرقي للقدس. من الجهة الشرقية، يتوحد حد الحي مع الخط البلدي للقدس، وكالهما يلتفان شماالً حتى منطقة 

راس العامود – أبو ديس. يمتد الحي على مساحة حوالي 4,600 دونم5. )الرسم 3: حدود الحي(.

يمتد الحي على مساحة واسعة وبها عدد من التشعبات والوديان. بنية هذه المساحة والتركيبة الحمائلية في عشائر 

عرب السواحرة أدت إلى أن يتطور االستقرار في بضعة مراكز وأدت إلى خلق أحياءاً فرعية. عملياً، باإلمكان تقسيم 

الحي إلى سبعة أو ثمانية أحياء فرعية. )الرسم 4: مبنى الحي(. األحياء الجنوبية واضحة جدا وتختلف عن بعضها. كل 

حي فرعي يتربع على شعبة يفصلها عن أي حي فرعي آخر وادي. التمييز بين األحياء الفرعية الشمالية أقل وضوحاً، 

حيث أن هيكل المنطقة هناك يختلف والتشعبات تتداخل في سلسة جبلية واحدة. باإلمكان تشبيه هيكل الحي كله 

بكفة اليد المفتوحة. وفق هذا التشبيه، فإن األحياء الفرعية في الجنوب مبنية على األصابع )التشعبات(، بينما األحياء 

الفرعية الشمالية تمتد على ظهر اليد. هناك 2,900 وحدة سكنية في حي جبل المكبر - عرب السواحرة بكافة أحيائه 

الفرعية التي تركبه6.

على التشعب الرئيسي للحي يقع الحي الفرعي الكبير والمسمى “حي المدارس”. بداية هذا الحي في ضواحي حي 

تلبيوت شرق هبوطاً بصورة قطرية باالتجاه الجنوب-شرقي حتى خط الحد البلدي للقدس. يستمر التشعب في الشرق 

ويتصل مباشرة مع حي الشيخ سعد، الواقع خارج الحدود البلدية للمدينة.

هناك حيان فرعيان جنوب-غرب هذا التشعب: حي فرعي صغير يسمى “حي العبيدية”، وهو يشبه إصبعاً إضافياً 

ينبثق من تلبيوت شرقاٌ باتجاه جنوب-شرق، وحي فرعي كبير يسمى “أم ليسون”. تختلف هذه األحياء عن باقي أحياء  

الحي في تركيبة السكان. حيث يسكنها أبناء عشيرة عبيدية وأيضاً عائالت أصلها من صورباهر.

هناك تشعب آخر في شمال حي المدارس. في جهتها الغربية يقع الحي الفرعي “شقيرات”، وفي االنحدار باتجاه 

الجنوب-شرق، بعد ضفة الوادي، يقع الحي الفرعي “قنبر” و حي )الجديرة(.

شمالها تقع األحياء الفرعية “بشير”، “جعابيص” و-”صلعة”، ومع السنين تالقوا وتحولوا إلى وحدة مبنية بتواصل. 

غربي هذا التواصل تقع “خربة أحمد الساحوري”7 والحي الفرعي “عبيدات”.

باإلمكان إجراء تقسيم آخر للمساحة التي يمتد عليها حي جبل المكبر - عرب السواحرة برمته. في الجهة الشرقية 

منطقة شرقية  إلى  الحي  ويقسم  الجنوب  إلى  الشمال  من  كدرون(  )ناحال  النار  لوادي  المركزي  القنال  يمر  للحي 

ومنطقة غربية. القسم الكبير هو القسم الغربي، ويضم معظم التشعبات واألحياء الفرعية التي تم تفصيلها أعاله. 

مجال الحي، كيفما يعرفه السكان، ال يطابق تعريف البلدية له، وهذان التعريفان يختلفان عن تعريف المناطق اإلحصائية وفقاً   5
لمكتب اإلحصاء المركزي.

لدراسة  القدس  إصدار معهد  للقدس 2004 من  السنوي  اإلحصائي  التقرير  السكن مأخوذة من  المعطيات حول عدد وحدات   6
إسرائيل. تعتمد األرقام على معطيات دفع األرنونا لبلدية القدس. حسب تقديرنا، فإن المعطيات ليست دقيقة وفي الواقع هناك 
الحالي يعتمد على معطيات  الرأي االستشاري  السكنية. مع ذلك، ومع غياب معطى رسمي آخر، فإن  الوحدات  أكبر من  عدد 

مصدرها التقرير السنوي.

هذا هو االسم الذي يطلقة السكان على الحي. تطلق السلطات على هذا الحي اسم “خربة بيت ساحور”.  7
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المنطقة الشرقية يشمل قنال وادي النار )ناحال كدرون( وضفته الشرقية. هذه المنطقة تشكل ربع مساحة الحي 

وتتوزع فيها أحياء فرعية صغيرة ومجموعات من البيوت.

الفعلية، يحافظ على  البناء  بموجب حالة  المصادقة وأيضاً  المخططات  الحي بموجب  البناء في  فإن  بصورة عامة، 

المبنى الموصوف أعاله. بالرغم من ذلك، فال يوجد توافق بين االثنين. مساحات البناء الفعلية تتطابق بصورة جزئية 

فقط مع المناطق المخصصة للبناء في المخططات المصادقة. ينبع هذا األمر باألساس من تقسيم الملكية في األرض. 

هناك مناطق في الحي بملكية عائالت صغيرة قامت ببناء بيوت بالعدد الذي تحتاج إليه في هذه المرحلة، في حين 

للبناء،  المخصصة  المناطق  أراضيها في  الناحية األخرى، هنالك عائالت ال تقع  المتبقية خالية. من  المساحة  بقيت 

للبناء السكني )الرسم 5: مساحات سكنية – وضع قائم  ونتيجة لعدم وجود أرض أخرى، فإن تلك األرض تستعمل 

ومصادق(.

المستوطنة  إقامة  بين حي شقيرات وحي عبيدات، تجري  الغور ما  الشمالية للحي، في  الجهة  الذكر أن في  يجدر 

قام  أرض  على  األصلي،  الحي  لهيكل  مالئمة  ودون  عالقة  دون  هناك  المستوطنة  بناء  يتم  نوف-تسيون.  اليهودية 

المبادرون بشراء جزِء بسيط منها وجزئها األكبر صودر من سكان جبل المكبر. )رسم 6: مستوطنة نوف تسيون(. 
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ب. توقع الكثافة السكانية 8

في سنة 2008، يسكن الحي ما ينيف عن 7,500 طفل في جيل 5-18. هذه األعداد من األفواج قد تصل في سنة 

2020 إلى ما يقارب 13,000 طفل في سن التعليم وفي سنة 2030 إلى ما يقارب 20,000. )الالئحة 1: السكان حسب 

الجيل والمنطقة االحصائية، 2006(

حي جبل المكبر - عرب السواحرة يشمل المناطق اإلحصائية 821 و822- بكاملها، باإلضافة إلى قسم من المنطقة 

 .812 اإلحصائية  المنطقة  معطيات  مع  تظهر   816 اإلحصائية  المنطقة  حول  العددية  المعطيات   .816 اإلحصائية 

بموجب التقدير الذي أجريناه، فقط ما يقارب خمس السكان الوارد ذكرهم في سطر المعطيات هذا مشمول في 

منطقة المسح.

الالئحة 1: السكان حسب السن والمنطقة اإلحصائية9، 2006

منطقة احصائية
الجيل

متوسط الجيل
75+65-4574-2564-1544-524-014-4المجموع

أبو طور812

4,8331,7763,4613,0904,3741,67128717421.9  خربة بيت ساحور, 816

أرمون هنتسيف

جبل المكبر821

16,8202,9865,1953,0064,0141,3012467215.7  عرب السواحرة, 822

أم ليسون

الالئحة 2: سكان المناطق اإلحصائية 821 و822- باإلضافة إلى خمس السكان الوارد ذكرهم في 
المناطق 812 و816، 2006

المجموعمنطقة احصائية
الجيل

4-014-524-1544-2564-4574-65+75

19,7873,3415,8873,6244,8891,635304107المجموع

جبل المكبر - 822-821
عرب السواحرة

16,8202,9865,1953,006 4,0141,30124672

2,9673556926188753345835خربة أحمد الصفوريالجزء 816

بعد التشاور مع معدي التقرير السنوي للقدس فيما يتعلق بنسبة تكاثر السكان السنوية في المنطقة ذات الشأن من 

ضمن م.إ. 816، تقرر إحتسابها مثل م.إ. 821 و822- أي تكاثر سكاني بنسبة %4.9. يأخذ التوقع بعين اإلعتبار إنخفاض 

معتدل في نسبة التكاثر نحو سنة 2030. فيما يلي توقع تكاثر السكان في الالئحة. 

توقع الكثافة السكانية يعتمد على التقرير اإلحصائي السنوي للقدس, والذي تمت حتلنته إلى نهاية سنة 2006.  8

المعطيات مأخوذة من التقرير السنوي للقدس، 7/2006 الئحة ج/15.  9

{

{
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الالئحة 3:  السكان في سنة 2006 وتوقع النمو السكاني في حي جبل المكبر – 

عرب السواحرة حتى عام 2030 حسب الفئة العمرية

المجموعالسنة
الفئة العمرية

4-0 14-5 24-15 44-25 64-45 74-65 75+ 

2006 19,787  3,341  5,887  3,624  4,889  1,635  304  107 

2007 20,757  3,505  6,175  3,802  5,129  1,715  319  112 

2008 21,774  3,676  6,478  3,988  5,380  1,799  335  118 

2009 22,841  3,857  6,795  4,183  5,643  1,887  351  124 

2010 23,960  4,046  7,128  4,388  5,920  1,980  368  130 

2011 25,134  4,244  7,478  4,603  6,210  2,077  386  136 

2012 26,365  4,452  7,844  4,829  6,514  2,179  405  143 

2013 27,657  4,670  8,229  5,065  6,834  2,285  425  150 

2014 29,012  4,899  8,632  5,314  7,168  2,397  446  157 

2015 30,434  5,139  9,055  5,574  7,520  2,515  468  165 

2016 31,925  5,391  9,498  5,847  7,888  2,638  490  173 

2017 33,490  5,655  9,964  6,134  8,275  2,767  515  181 

2018 35,131  5,932  10,452  6,434  8,680  2,903  540  190 

2019 36,852  6,222  10,964  6,749  9,105  3,045  566  199 

2020 38,658  6,527  11,501  7,080  9,552  3,194  594  209 

2021 40,204  6,847  11,961  7,363  9,934  3,322  618  217 

2022 41,812  7,183  12,440  7,658  10,331  3,455  642  226 

2023 43,485  7,470  12,938  7,964  10,744  3,593  668  235 

2024 45,224  7,769  13,455  8,283  11,174  3,737  695  245 

2025 47,033  8,079  13,993  8,614  11,621  3,886  723  254 

2026 48,914  8,403  14,553  8,959  12,086  4,042  752  265 

2027 50,871  8,739  15,135  9,317  12,569  4,203  782  275 

2028 52,906  9,088  15,740  9,690  13,072  4,372  813  286 

2029 55,022  9,452  16,370  10,077  13,595  4,546  845  298 

2030 57,223  9,830  17,025  10,480  14,139  4,728  879  309 

السواحرة في سنة 2008 يصل  المكبر - عرب  الذين يعيشون في حي جبل  الالئحة، فإن السكان  كيفما يتبين من 

عددهم 21,744. من المتوقع أن يزداد عدد السكان إلى 38,658 نسمة حتى سنة 2020 وحوالي 57,000 حتى سنة 

   .2030
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عدد األطفال في التقرير السنوي سوف يزداد وفقاً الزدياد عدد السكان:

200820202030

9191,6322,458أطفال ورضع، سن 4-0

6481,1501,703أطفال في سن التعليم اإللزامي, 14-5

3997081,048شباب في سن المدارس الثانوية، 18-15

حجم التقارير السنوية في مجموعات سكانية أخرى:

200820202030

3997081,048شباب، في سن 24-19

269478706شباب مع إمكانية الزواج وإيجاد شقة، في سن 44-25

اتجاهات تخطيط موصى بها:

تشمل  بصورة  الصغيرة  األحياء  توسيع  الفرعية، من خالل  لألحياء  القائم  التقسيم  على  المحافظة   ❖
البيوت التي تم بناؤها خارج منطقتها وأيضاً مساحات إضافية تستعمل كاحتياطيات أراضي للبناء.

الداخلية  بقيامها بوظائفها  الفرعية بصورة تسمح  إلى ذلك، يجب تطوير ورعاية األحياء  باإلضافة   ❖
المستقلة، ال سيما فيما يتعلق بالخدمات لجيل الطفولة.

وفقاً لذلك، على كل حي فرعي أن يشمل كحد أدنى: حضانة، روضة أطفال، حديقة ألعاب عمومية،   ❖
بقالة ومركز لصناديق البريد.

كافة  تخدم  التي  اإلضافية  العامة  والوظائف  المدارس  إقامة  أيضاً  تتم  األكبر،  الفرعية  األحياء  في   ❖
الحي.

2. مباني عامة

في حي جبل المكبر - عرب السواحرة هنالك نقص شديد في المباني العامة وفي األراضي المخصصة للمباني العامة. 

التربية. سوى هذه المباني، ال توجد حتى  القائمة، وإن كان ذلك بصورة غير كافية، هي مباني  الوظائف الوحيدة 
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وظيفة عمومية واحدة، رغم أن هناك تخصيص معين لذلك في المخططات القائمة في الحي.

التي  للمدارس. مساحات عامة إضافية  المخصصة  المساحات  القدس بمصادرة وبتطوير  بلدية  بصورة عامة، قامت 

ستخصص لنوادي الشباب، رياض أطفال أو مركز صحة لم تتم مصادرتها وتحقيقها. حتى لو تم تحقيق جميع المساحات 

العامة بموجب المخططات القائمة، يبقى هناك نقص شديد في مباني التربية والمباني العمومية األخرى في الحي.

أ. مؤسسات تعليمية

رياض أطفال - تعمل في الحي اليوم 22 صف روضة، تشغل بلدية القدس فقط حوالي 14 منها، بينما يتم تشغيل 

األخرى بواسطة جهات خاصة. الرياض ما قبل اإللزامية معدومة كلياً في جهاز التربية العامة وتلك الموجودة في الحي 

)9 رياض أطفال( تشغلها الهيئات الخاصة. جميع رياض األطفال، العامة منها والخاصة، تعمل في أبنية غير مخصصة 

لذلك.

مدارس - في السنة التعليمية 2008/2007، عملت في الحي ثماني مدارس، خمس منها عملت تحت مسؤولية وزارة 

ملحق1:  )أنظروا  خاصة.  جمعيات  بواسطة  واثنتان  الفلسطينية،  السلطة  بمسؤولية  واحدة  القدس،  وبلدية  التربية 

قائمة مدارس، صفوف وطالب في الحي، صفحة )في صفحة 49(. مع بداية العام الدراسي الحالي، تم افتتاح مدرستين 

جديدتين في الحي الفرعي أم- ليسون. واحدة ابتدائية لسكان الحي وأخرى إعدادية للبنين من منطقة جبل  المكبر 

مع إتمام بناء هذه المدارس الجديدة، ستستنفذ إمكانيات بناء مدارس بموجب المخططات المصادقة في الحي.

تعاني المدارس العامة من الكثافة العالية ومن النقص في الصفوف التدريسية، حسب ما يتبين من المعطيات اآلتية: 

في أطر التربية العامة في الحي تعمل 183 صفاً تعليمياً، تعمل 9 منها في مالجئ، 22 في غرف في مباٍن سكنية و3- 

صفوف تعمل في بيوت متنقلة وضعت في ساحة المدرسة. قاعة الرياضة الوحيدة التي تم بناؤها في الحي ُحّولت 

للتعليم وقسمت إلى صفوف.

المدارس العامة موزعة على مباٍن مختلفة، متباعدة أحياناً عن بعضها البعض.،ناهيك عن النقص فيها وعدم كفايتها 

الحتياجات السكان على سبيل المثال: في مبنى مدرسي واحد يختلط طالب االبتدائي بنين مع طالبات االبتدائي بنات 

والثانوي بنات وبساحة واحدة .األراضي المخصصة لبناء المدارس عادة ما تكون أصغر من المعيار المقبول وتعمل 

)الرسم 7: مؤسسات  الرياضية(.  القاعة  المتنقلة، في  العربات  المالجئ، في  المخطط له )في  أكثر من  بها صفوف 

تربوية(. 

المدرسة مبنية على  للبنين والبنات.  االبتدائية واإلعدادية  الحي تقع مدرسة األخوة  المثال: في شمالي  على سبيل 

مساحة حوالي 11 دونم )رغم أنه في المخطط المصادق عليه، هناك مساحة حوالي 15 دونماً في المكان(، ويعمل 

المدرسة  في  للصف  دونم  نصف  مفتاح10  إلى  استناداً  إعدادياً.  صفاًٌ  عشر  وأربعة  ابتدائيا  صفاً  وثالثون  ثالثة  فيه 

والرفاه  التعليمية  المؤسسات  وتطوير  دراسة  معهد  العامة،  لألغراض  األرض  تخصيص  لتخطيط  مرشد  الرمان،  ورفائيل  عدنة   10
اإلجتماعي، 2000، صفحة 27.
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االبتدائية، عن ثالثة وثالثين صف، هناك حاجة ل16.5- دونم. بينما بالنسبة للمدرسة اإلعدادية التي تشمل أربعة 

عشر صفاً، وفقاً لمفتاح 0.75 دونم للصف، هناك حاجة إلى 18 دونماً إضافياًٌ. حسب المعيار، تحتاج المدرسة إلى 35 

دونماً من األرض وهي تعمل على أقل من ثلث المساحة التي تحتاج إليها. )الالئحة 4 – حجم التقرير السنوي، عدد 

الصفوف القائمة / المطلوبة / الناقصة حسب نوع المؤسسة، 2030-2008(
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سة، 2030-2008
ب نوع المؤس
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ف القائمة ف
صفو

ب ال
سا

ت الدولة ببنائها. لم يتم إحت
ي قام

ف الت
صفو

ي ال
ص ف

ب النق
ى نهاية الفترة بموج

صة حت
ف الناق

صفو
ب ال

سا
تم إحت

 .8
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سة، 2008 - 2030
س

ع المؤ
ب نو

س
ح

عليمية، 
ت الت

سا
س

م( للمؤ
طلوبة )بالدون

ت الم
حا

سا
حة 5: الم

الئ
ال

سة
نوع المؤس

2008
2020

2030
ساحة 

الم
المطلوبة 
باإلضافة 

ى 
إل

الموجودة

ت
مالحظا

ت قائمة اليوم
سا

مؤس
ساحة 

الم
ي 

صة ف
ص

المخ
ط

المخط

ف 
صفو

عدد ال
المطلوبة

عدد 
ف 

صفو
ال

المطلوبة

اإلضافة 
المطلوبة 
ي عدد 

ف
ت  

سا
المؤس

ساحة 
الم

المطلوبة 
ت 

سا
للمؤس

 عدد 
ف 

صفو
ال

المطلوبة 

اإلضافة 
المطلوبة 
ي عدد 

ف
ت 

سا
المؤس

ساحة 
الم

المطلوبة 
ت

سا
للمؤس

ت 
ضا

رو
ت

ضانا
وح

ت 
ي بيو

ف
صة 

خا
ت 

ضانا
ح

ك 
هنال

سكن 
لل

1.5 دونم
34

61
 20

30 دونم
90

30
45 دونم

 43.5
دونم

ل-12 
ف 

ص
صة ل

ص
ف مخ

صفو
ضانة من ثالثة 

ح
طفل 

ل-52 
ف 

ص
و

رضيع 
ل-25 

ف 
ص

رضيعاً, 
مفطوم.

ساتين ما قبل 
ب

ي
اإللزام

كما ذكر أعاله
2 دونم

5
27

 7
8.7 دونم

41
17

34.5 دونم
 32.5

دونم
 1.5

ب 
ت بموج

ساحا
من ال

سم 
ب ق

سا
تم إحت

ساحة 
سم بم

ستان وق
ف ب

صفو
دونم من أجل 3 

ستان.
ي ب

صف
2.1 دونم من أجل 

ساتين إلزامية
ب

مدرسة 
ي إطار 

ساتين تعمل ف
5 ب

ك المزيد 
ت( وهنال

األخوة )داخل بي
صة

ساتين الخا
من الب

3 دونم
19

33
11

16 دونم
49

22
28 دونم

25 دونم
سة كل 

ب 17 مؤس
سا

ي 2030 تم إحت
ف

 .1
ت 

سا
صفين, و-5 مؤس

واحدة مكونة من 
ف.

صفو
كل واحدة مكونة من 3 

ب جميع 
سا

ي سنة 2020 تم إحت
ف

 .2
ف.

صفو
ت المكونة من 3 

سا
المؤس

س إبتدائية
مدار

)6-1(
مدرسة مختلطة واحدة، مدرسة 
ت. 

واحدة للبنين وواحدة للبنا
ي طور البناء، 

ك مدرستان ف
هنال

ت.
واحدة للبنين وأخرى للبنا

30 دونم
111

 197
8-10

 100
دونم

292
12-20

146 دونم
 116

دونم
شمل المراحل 

صادقة, تم 
ت الم

ي المخططا
ف

بدون 
اإلبتدائية 

س 
المدار

ضمن 
اإلعدادية 

صل
ص منف

صي
تخ

ي 
اإلعداد
)9-7(

مدرسة 
واحدة، 

مختلطة 
مدرسة 

ت. كلها 
واحدة للبنين وواحدة للبنا

ظ عالية
سبة إكتظا

بن

 0
)انظروا 

المالحظة(

56
99

6
74 دونم

146
 8

110 دونم
 110

دونم
شمل المراحل 

صادقة, تم 
ت الم

ي المخططا
ف

بدون 
اإلبتدائية 

س 
المدار

ضمن 
اإلعدادية 

صل.
ص منف

صي
تخ

الثانوي 
)12-10(

ت تعمل 
ك مدرسة ثانوية للبنا

هنال
ي بناية المدرسة اإلبتدائية للبنين. 

ف
صة للبنين

ك مدرسة ثانوية خا
هنال

15 دونم
34

61
5

 45.75
دونم

90
7-8

67.5 دونم
 67.5

دونم
ط لمدرسة ثانوية 

ي المخط
صة ف

ص
ساحة المخ

الم
ستغلة كمدرسة إبتدائية وإعدادية.

م

ي جمعتها بمكوم.
ت الت

ن خالل المعطيا
صدر: إعداد م

م
ت:

مالحظا
ي.

ن اإلستعمال الفعل
ت العامة، وبي

ق للبنايا
صاد

ط م
ي مخط

صة ف
ص

ت المخ
ساحا

ي الم
سموح بها ف

ت الم
ف اإلستعماال

ِّ ت الالئحة، وهو يعر
ال توجد مالئمة بين

 .1
ن اإللزامية.

ساتي
صالح الب

ى 3 ل
سبة 2 إل

ن بن
ساتي

سيم الب
ب، قمنا بتق

سا
ض اإلحت

ن اإللزامية وما قبل اإللزامية. ألغرا
ساتي

ن الب
سموح بها، بي

ت الم
ف اإلستعماال

ِّ ي يعر
ي الالئحة، والذ

ال يوجد تمييز ف
 .2

صلة.
س منف

ن تفعيل مدار
س

ستح
ي المراحل اإلعدادية والثانوية ي

صلة، وف
ف منف

صفو
ن تفعيل مدرسة مختلطة مع 

ن الممك
ي جيل المدرسة  االبتدائية م

ف المختلطة، وف
صفو

سادسة، يتم تقبل ال
ن ال

ى س
حت

 .3
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ب. مرحلة وسطى في تحقيق المباني العامة
نتيجة النقص الكبير الموجود اآلن، يجب العمل فوراً على دعم وترويج بناء صفوف تعليمية في األبنية التعليمية في 
حي جبل المكبر - عرب السواحرة. في هذا البند، يطرح المستند التخطيطي إقتراحاً لزيادة فورية لغرف تعليمية 

تشكل مرحلة أولى في الطريق نحو الحل الشامل للمشكلة.

يعتمد اإلقتراح على إحتياطي غير محقق من الساحات المخصصة لألبنية العامة ضمن مخططات مصادقة. معظم 
مكانة  ولها  متاحة  ولكنها  إلخ،  ونويديات،  أطفال،  ورياض  كبساتين،  لالستعمال  ومخصصة  صغيرة  الساحات  هذه 

قانونية تسمح بمصادرتها وتطويرها الفوري.

بموجب اإلقتراح، سوف تتم إقامة مدرسة جديدة في الحي الفرعي شقيرات، على ساحة ستتكون من ثالث ساحات 
مجاورة، مخصصة الستعماالت عامة أخرى. في المخطط 2683أ سوف يتم تخصيص الساحات 4، 5 و13- لبستان، 
ونادي شباب وإحتياطي تخطيطي )بالتناظر(. مجمل مساحة القسائم الثالث هي 5.7 دونم وهي مالئمة لمدرسة 
إبتدائية مكونة من 12 صفاً. عدا عن المساحة الكبيرة التي نتجت من جراء دمج الساحات، تتميز األرض بأفضليات 
إضافية تتعلق بموقعه في مركز القرية بجوار المساحات المفتوحة المالئمة لتطوير التجهيزات الرياضية ومتنزهات 

مزروعة بالحدائق. 

باإلضافة إلى ذلك، هنالك ساحات مخصصة لبساتين األطفال ضمن مخططات مصادقة، يجدر تحقيقها في أعلى سلم 
األولويات: 

الساحة األولى هي الوحيدة المخصصة لمبنى عام في المخطط 2691 في خربة أحمد الساحوري.  ❖

الساحة الثانية هي القسيمة 8 في المخطط 2683أ في الحي الفرعي قنبار، النائي.  ❖

الساحة الثالثة هي القسيمة 6 في المخطط 2683أ في حي المدارس.  ❖
  

فيما يلي قائمة الساحات التي لم يتم تحقيقها حتى اآلن وإمكانيات استغاللها:

تاظحالمالوضع القائممساحة بالدونمالغاية القانونية / مصادقةاإلشارة في المخطط

ططخملا يف ةديحو ةحاس 
2691 مقر 

للتحقيق بأولوية عاليةٍلاخحوالي 1 دونمبستان أطفال

المخطط 

2683أ

ٍلاخ1.2 دونمبستان أطفال )صفان(2

خاٍل جزئياً 3.6 دونمصحية، عيادة، بستان أطفال )صفان(3

للتوحيد ولبناء مدرسةٍلاخ1.2 دونمبستان أطفال )صفان(4

للتوحيد ولبناء مدرسةٍلاخ1.5 دونمنادي شباب5

للتحقيق بدرجة أولوية عاليةٍلاخ1.2 دونمبستان أطفال )صفان(6

ٍلاخ1.5 دونمحضانة يوم )3 صفوف(7

للتحقيق بدرجة أولوية عاليةٍلاخ1.5 دونمبستان أطفال )3 صفوف(8

ٍلاخ1.5 دونمنادي شباب9

1.2 دونمبستان أطفال )صفان(10

1.2 دونمبستان أطفال )صفان(11

للتوحيد ولبناء مدرسة3 دونمإحتياطي13

هذا اإلقتراح ال يخفف اآلن من أهمية تحقيق كافة الساحات المخصصة لمباٍن عامة ومباٍن تعليمية. بموجب هذا 
التي جاء ذكرها هنا،  اإلقتراح، يجب اإلسراع في تحقيق كافة الساحات مع منح األفضلية لالستعماالت والساحات 

وبموازاة ذلك، دفع مخطط شامل وإعداد ساحات إضافية لألغراض العامة.



��جبل المكبر عرب - السواحرة - مسح تخطيطي وتحديد إتجاهات التخطيط والتطوير

ج. مباني عامة

كما وصف في بداية الموضوع، ال توجد في الحي أية وظيفة عامة ليست مرتبطة مباشرة مع التربية الرسمية. من 

جهة أخرى، هناك تنظيمات خاصة تعمل بتطوع لتطوير فعاليات مكملة، مثل: نادي جبل المكبر الذي يقع في حي 

الشقيرات ،يقوم النادي بأنشطة وفعاليات مختلفة رياضية متنوعة، مثل: دورات كاراتيه، كرة قدم، إلخ. هناك أيضاً 

مركز رياضة خاص للنساء يشمل بركة سباحة ودروس في الرياضة البدنية، لذوات المقدرة.

ال يوجد في الحي قاعة اجتماعات. تم قبل بضعة سنوات تحويل قاعة الرياضة البدنية التي بنيت في مساحة إحدى 

المدارس إلى صفوف تعليمية. عملياً، يتم استغالل أي فراغ كصفوف تعليمية، ويتم تهميش كل الوظائف األخرى. فيما 

فيما يلي برنامج أساسي يبين الوظائف المطلوبة مقارنة مع الوضع القائم، في هدفين زمنيين مختلفين: )الالئحة 6: 

برنامج لمباني عامة )لغاية 2030((.

اتجاهات التخطيط الموصى بها:

تحقيق فوري للقسائم المخصصة للمباني العامة في المخططات المصادقة. )وفقاً لسلم األولويات   ❖
الموصى به من قبل السكان(

تغيير االستعماالت الموصى بها في المخططات المصادقة بصورة تسمح بتوحيد الساحات المتجاورة   ❖
وتكوين ساحة كبيرة لمدرسة ابتدائية إضافية. )أنظروا اإلطار( 

تخصيص إضافي لمساحات للمباني العامة بواسطة تخطيط الحي من جديد.  ❖

إضافة حقوق بناء )من حيث نسب البناء وعدد الطوابق( في الساحات العامة بهدف الحفاظ على   ❖
األراضي.

وللفعاليات  ولالجتماعات  للمكتبات،  وقاعات  غرف  وإضافة  القائمة  المدارس  حالة  تحسين   ❖
الرياضية. 

تطبيق برنامج المباني العامة كما هو مطروح في هذا المستند.  ❖
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ى سنة 2030(
ج األبنية العامة )حت

الالئحة 6: برنام

ت تعليمية ودينية
سا

مؤس

سة
نوع المؤس

أمتار مربعة مبنية مطلوبة
ساحة 

الم
المطلوبة

ضع القائم
الو

ت
مالحظا

سجداً
15 م

ى 2,000 م2
حت

15 X
1-2 دونم 

ي 
ب تخطيط

سجداً قائماً بال ترتي
ك 12 م

هنا
صة.

سة خا
ي أو لمؤس

ى دين
ض لمبن

ص أر
صي

ط تخ
ي المخط

ال يوجد ف

ي مدرسة إبتدائية
سم جماهيري ف

ق
ى 500 م2

حت
صلة.

ض منف
ص أر

صي
ي إطار المدرسة اإلبتدائية وال يلزم تخ

يندمج ف

مركز جماهيري كبير 
4,000-5,000 م2

ت
5 دونما

ي قرية تعليمية.
ق اإلبتدائية أو ف

س فو
ى المدار

سن إقامته بجوار إحد
ستح

ي

ب
شبا

نواٍد لل
400-500 م2

ي 1.5 
حوال

ساحة كل واحدة منهما 
ساحتين، م

ك 
هنال

دونماً، لم يتم تحقيقهما 
ت. 

ضانا
ساتين أطفال وح

صة لها من أجل ب
ص

ض المخ
سن دمجها كجزء من مركز جماهيري وتحرير األر

ستح
ي

ي للعجزة
نواد

100-200 م2
ى جماهيري آخر.

ي مبن
ض، سيتم دمجها ف

ص أر
صي

بدون تخ

ي للعجزة
مركز يوم

300-680 م2
1-2 دونماً

ت أخرى
موقع مركزي، دون الدمج مع خدما

مكتبة بلدية
700-1,000 م2

2-2.5 دونماً
ت

ي المدرسة اإلبتدائية للبنا
صغيرة ف

ك مكتبة 
هنا

ي مركز البلدة.
سن ف

ستح
ت تربوية, ي

سا
ضعها بالدمج مع أو بجوار مؤس

يتم و

ضافية
ت إ

خدما

ف
الوظائ

أمتار مربعة مبنية مطلوبة
ساحة 

الم
ضع القائم

الو
الموقع

صحية
200-300م2

مدمجاً
ب تحقيقه فوراً

ستان أطفال – يج
ض مدمج مع عيادة وب

ص أر
صي

ك تخ
هنا

ي 
وح

س 
ي المدار

ح
جيدة بين 

صورة 
مكانه ب

تم تحديد 
ت

شقيرا

فرع البريد
ص

صي
دون تخ

مدمجاً
ص 

ب ترخي
صاح

سليمان. تم مؤخراً إيجاد 
سلطان 

ي 
شرق أو ف

ت 
ي تلبيو

ق بريد ف
صنادي

ستأجرون 
سكان ي

ي، ال
ي الح

ال يوجد توزيع للبريد ف
ي األمر 

ي ف
معن
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ى سنة 2030( )تتمة(
ج األبنية العامة )حت

الالئحة 6: برنام

ضة
ريا

ف
الوظائ

ض المطلوبة
ساحة األر

م
ضع القائم

الو
الموقع

ب كرة سلة
ملع

12 X
640 م2 

ب المدرسة اإلبتدائية
ي مالع

ف

ضية 
ب ريا

قاعة ألعا
12 X

720 م2 
ي

ي الح
ف تعليمية. ال توجد اليوم قاعة ف

صفو
ى 

ي المدرسة اإلبتدائية للبنين تم تحويلها إل
قاعة ف

ب المدرسة اإلبتدائية
ي مالع

ف

ضية خفيفة
ب ريا

أجهزة ألعا
12 X

750 م2 
صلعة( 

ي ساحة مدرسة األخوة )
ف

ب المدرسة اإلبتدائية
ي مالع

ف

ب مدمج
ملع

12 X
1.4 دونم 

ق اإلبتدائية 
ي إطار المدرسة فو

صهم ف
صي

سيتم تخ

ضة – 007 مقعد
قاعة ريا

1.8 دونماً             
ق اإلبتدائية

ي إطار المدرسة فو
صهم ف

صي
سيتم تخ

ب كرة قدم – غير معيارية
مالع

  2 X
8.5  دونماً 

ي العبيدية
ي ح

سيمة واحدة ف
ك ق

هنا
 .1

شتاء(
ي ال

سكان وحالته رديئة )أوحال ف
ب معياري قائم بمبادرة ال

ك ملع
هنا

 .2
ٍض عامة مفتوحة.

ضمن أرا

س
ب تن

مالع
1 دونماً

ٍض عامة مفتوحة.
ضمن أرا

X 25 م
بركة سباحة 12.5 م 

ت
6 دونما

صة مهنة.
صة بناء ورخ

سون لعدم وجود رخ
ي أم لي

صة ف
ق بركة خا

1. تم إغال
س.

ي المدار
ي ح

صة ف
2. بركة خا

ٍض عامة مفتوحة.
ضمن أرا

ي جمعتها بمكوم
ت الت

ن داخل المعطيا
صدر: إعداد م

م
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3. طرق

إحدى المشاكل المركزية المتعلقة بجبل المكبر - عرب السواحرة هي قضية الطرق. حالة شبكة الطرق القائمة على 

األرض مزرية سواء كان ذلك من الناحية البنيوية أم من الناحية التخطيطية. قسم صغير فقط من الطرق تم شقه من 

قبل البلدية، وهو مليء بالمطبات والحفر ومستوى صيانته رديء للغاية. قام السكان أنفسهم بشق باقي الطرق لتأمين 

الوصول إلى البيوت، ومستوى صيانتها أكثر رداءة. في مناطق معينة، تم شق الطرق في انحدار شديد للغاية، حتى أن 

السفر عبرها أو المشي بمحاذاتها يشكل خطراً حقيقياً )ال سيما في فصل الشتاء(. هذه الطرق شديدة االنحدار هي 

في بعض األماكن طريق الوصول الوحيد لمؤسسات التربية ويقوم العديد من الطالب بتسلقها والهبوط منها يومياً.

المخططات القائمة في الحي تشمل شبكة طرق عامة ليست مفصلة بشكل كافي. المسافات بين الطرق المخططة 

كبيرة، مما يمنع الوصول إلى عمق المساحة بغية البناء والتطوير. في هذا الوضع، فإن الشخص الذي يريد بناء بيت 

على أرض ليست محاذية لطريق، يضطر إلى شق طريق الوصول بنفسه. أيضاً شبكة الطرق العامة بنيت بصورة جزئية 

فقط.

التي تم  الواقع. الطرق  القائمة على أرض  مشكلة أخرى في تخطيط شبكة الطرقات يتعلق بمدى مالءمتها للطرق 

تخطيطها بموجب الطرق القائمة على األرض كانت جيدة وسهلة التنفيذ، أكثر من تلك التي تشق مسلكاً جديد. شبكة 

طرق قائمة مبنية عادًة على موافقات ملكية وأخرى فيما بين السكان، ولذلك من الجدير أخذها بعين االعتبار لدى 

تحضير مخطط للحي.

المقارنة بين الطرق المخططة والطرق القائمة تبين أنه في حاالت كثيرة، لم يعد المسلك المخطط له مناسباًٌ. في 

العديد من األماكن التي ينحرف بها المسلك المخطط عن الطرق القائمة ويمر في أراٍض خاصة، تم على مر السنين 

بناء أبنية سكنية يحول وجودها دون شق الطرق في المسلك المصادق عليه قانونياً. مقاطع الطرق المخطط لها، 

والمالئمة لشبكة الطرق القائمة ما زالت تستعمل كطرق.

المشروع  بين فريق  القيام بعمل مشترك فيما  تم  السواحرة،  - عرب  المكبر  التخطيطي في جبل  المسح  إطار  في 

والمخططين الذين يسكنون في الحي، تمت من خالله دراسة شبكة الطرق القائمة والمخططة ومقارنتها مع  شبكة 

الطرق المرغوبة والضرورية للسكان. نتائج ذلك العمل مفصلة أدناه:

بصورة عامة، يوجد في الحي نوعان من الطرق )الرسم 8: شبكة طرق- طرق قائمة في المنطقة(. 

طرق قائمة فعالً على األرض ومالئمة لتلك المخطط لها )ذات المكانة القانونية(.  .1

طرق قائمة فعالً على األرض وال تالئم أي تخطيط.  .2
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من الممكن تقسيم شبكة الطرق المقترحة إلى خمسة طبقات )ملحق 2: شبكة طرق مقترحة(.

طرق ضرورية القائمة فعالً على األرض تتطابق و تلك المخطط لها. )البند 1 أعاله(  .1

طرق ضرورية القائمة فعالً على األرض وتحتاج إلى تنظيم تخطيطي. )البند 2 أعاله(  .2

طرق ضرورية والمخطط لها والتي يجب تنفيذها فعالً على األرض.  .3

طرق مخطط لها والتي ال توجد إمكانية لتنفيذها وتحتاج إلى مسلك بديل.  .4

طرق ضرورية إضافية يجب تخطيطها، وتنظيمها قانونياً وتنفيذها.  .5

بمساعدة السكان رتبت الطرق المقترحة وفقاً ألهميتها )الرسم 9: شبكة طرق مقترحة- تدرج نوعيات الطرق(.

طريق بلدية رئيسية – شارع الطوق الشرقي  .1

طريق بلدية حيوية تمر في هامش الحي وتربطه بالمدينة الكبرى.  .2

طريق رئيسية تمر في الحي وتربط بين األحياء الفرعية   .3

طريق حاراتية )ثانوية( داخل األحياء الفرعية  .4

طريق محلية تصل إلى البيوت السكنية الواقعة في عمق المنطقة.  .5

باإلضافة إلى شبكة الطرقات الجديدة التي يقترحها سكان جبل المكبر - عرب السواحرة، أراد السكان التطرق بصورة 

تفصيلية لطريقين تمران في حيهم:

شارع الطوق الشرقي.  .1

الشارع األمريكي.   .2

1. مسلك شارع الطوق الشرقي ليس شرقياً بما فيه الكفاية

الكثير من السكان عبّروا عن تحفظهم من شارع الطوق الشرقي المخطط في حيهم وعلى أراضيهم. العديد منهم ال 

يرون له ضرورة ويشعرون أن أشخاصاً آخرين سوف ينعموا بأراضيهم.
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لالعتراضات )المخطط رقم  التي أودعت مؤخراً  للصيغة  اليوم، وفقاً  المقترح  الشارع  الحالتين، فإن مسلك  في كلتا 

4858 و(، يقع في الهوامش الشرقية للحي. في مناطق معينة، مسلك الشارع محاٍذ للحد البلدي للقدس. ولكن في 

إحدى المناطق، مسلك الشارع بعيد عن الحد البلدي ويقع داخل المسطح المقدسي. نتجت في هذا المكان “جزيرة” 

محاصرة بين الحدود البلدية وبين شارع الطوق. 

الحدود،  ناحية محاصرون من خالل  من  فهم  معاناًة مضاعفة:  للسكان  يسبب  “الجزيرة” سوف  داخل  في  السكن 

والتي أقيمت بجزئها كحائط، ويمنع عنهم أي رابط مع الشرق. ومن ناحية أخرى، فإن مسلك الشارع سوف يفصلهم 

أيضاً عن حيهم المقدسي. سوف يجد سكان “الجزيرة” أنهم محاصرون بين مشروعين ضخمين لهما تأثيرات بيئية 

واجتماعية كبيرة.

المس بسكان “الجزيرة” المقترحة يتعاظم إثر نية بلدية القدس ووزارة الداخلية بإتاحة المجال للتطوير في المساحة 

الخضراء الكبيرة الواقعة بين الشارع األمريكي وبين شارع الطوق. القرار بتطوير المكان جيد وصحيح، ولكن تم وضع 

حد شرقي جديد لمجال التطوير. هذا الحد هو شارع الطوق الذي يخلف في شرقه أحياءاً صغيرة  وتجمعات من 

البيوت بال أفق تخطيطي، وبال أمل بأن يتمكنوا في يوم ما في المستقبل من تسجيل بيوتهم بطريقة قانونية ضمن 

مخطط مصادق. )الرسم 10: مسلك بديل مقترح لشارع الطوق الشرقي(.

2. تحويل الشارع األمريكي إلى محور تجاري

منذ بداية العقد الحالي، يسمع سكان الحي والمخططين الذين يعملون فيه، عن نية لتخطيط منطقة الشارع األمريكي 

هناك  ولكن  الروح،  بهذه  مخطط  مصادقة  تتم  لم  اآلن  حتى  رئيسية.  تجارية  جادة  إلى  يتحول  بحيث  من جديد، 

مخططان جديدان يدعمان هذا التوجه اإليجابي: مخطط شارع الطوق الشرقي الذي سيصرِّف حركة السير المارة في 

المنطقة، والخارطة الهيكلية المحلية “القدس 2000”، والتي تضيف شريطاً للبناء في جهته الشرقية. هذه المخططات 

الثالثة تنضم معاً إلى توجه واحد يغير الشارع بصورة ملموسة ويحوله إلى شارع مدني لكل شيء.

التجارية  باألماكن  الواقع، متمثالً  على أرض  تلقى دعماً  إلى محور تجاري رئيسي  األمريكي  الشارع  لتحويل  التوجه 

العديدة التي تعمل على امتداده. ينضم إلى ذلك موقف السكان العلني، بحسب ما ظهر في إطار مسح التخطيط، 

والداعم لهذا التوجه.
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اتجاهات التخطيط الموصى بها:

المستقبلي  الوضع  عن  يعبر  والذي   9 رقم  الرسم  على  يعتمد  للحي،  جديد  طرق  مخطط  إعداد   ❖
المرجو.

فحص إمكانية تخطيط وتنفيذ شوارع أقل عرضاً من 12 متر في المناطق المبنية.  ❖

تحويل الشارع األمريكي إلى محور تجاري.  ❖

مساحات  يخلف  ال  وبحيث  البلدية،  الحدود  المستطاع  قدر  ليحاذي  الطوق  شارع  مسلك  وضع   ❖
متروكة فيما بينهما. 

4. مساحات عامة مفتوحة

الطبيعية  للمناظر  كمساحات  لألراضي  فيه  مبالَغ  تخصيص  تم  السواحرة،  عرب   - المكبر  جبل  حي  مخططات  في 

المفتوحة: بين 60-%70 . بالرغم من ذلك، لم يكن هناك تخصيص لمساحة عامة مفتوحة، وال توجد في الحي أية 

حديقة عامة واحدة.

المفتوحة هي مساحات مهملة وليست ضرورية وموقفهم  الطبيعية  المناظر  أن مساحات  السكان  التجربة علمت 

األولي هو أنه من األجدر إلغاؤها تماماً. في نهاية نقاش مشترك حول وظيفة المساحات المفتوحة في المدينة ومدى 

ضرورة حدائق اللعب لألوالد ومساحات الترفيه والرياضة، طلب السكان أن تشمل في المخطط مساحات مفتوحة 

كالمتبع في التخطيط في األماكن األخرى، ليس أكثر.

سكان جبل المكبر - عرب السواحرة يعتبرون حيهم كحي يمر في عملية تمدن، ولذلك فهم يرغبون بتوسيع المساحات 

المخصصة للتطوير وتقليص مساحات المناظر الطبيعية المفتوحة.

المفتوحة  المساحات  تقسيم  الممكن  من  لألطفال.  لعب  وحدائق  رياضة  مالعب  إنشاء  ضرورة  إلى  السكان  أشار 

الضرورية في الحي بموجب التقسيم اآلتي: )الرسم 12: حدائق، جنائن ومتنزهات(

حدائق لعب صغيرة للرّضع واألطفال – حدائق جيب.  .1

حدائق لعب تشمل مالعب كرة قدم، كرة سلة، تنس، الخ – حدائق حاراتية  .2

متنزه رئيسي.  .3
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حدائق جيب: يجب وضع حدائق الجيب في كل واحد من األحياء الفرعية، في بيئة محمية وعائلية. بما أنه ال يسمح 

للنساء بالخروج خارج حدود الحي دون مرافقة رجل، فسوف يستطعن الخروج مع أطفالهن إلى الحديقة الكائنة في 

حيهن الفرعي.

حيث أنه لم يتم تخصيص األراضي لحدائق الجيب في المخططات المصادقة للحي، يجب فحص إمكانية دمجها في 

القسائم المخصصة لرياض األطفال أو الستعماالت عامة أخرى. بالتبادل، من الممكن وضع حديقة صغيرة في المساحة 

المخصصة للمسكن مقابل منح إضافة في حقوق البناء في الجزء المتبقي من القسيمة وفي غايته األصلية.

ومالعب  وألعاب  جنائن،  وذات  مفتوحة  مساحات  تشمل  كبيرة،  حدائق  هي  الحاراتية  الحدائق  حاراتية:  حدائق 

التي تشكل مجمل  الفرعية  األحياء  ليست متوفرة في  الفعاليات تستلزم مساحة واسعة  الرياضية. هذه  للفعاليات 

أحياء  بين  الصغيرة  الوديان  الحدائق في  الممكن وضع هذه  الحي، من  المادي والتخطيطي في  الوضع  الحي. في 

السكن. ينصح وضعها في الجزء األعلى من الوديان لكي نقربها إلى المناطق المبنية ولنسهل الوصول إليها. في هذا 

اإلطار، باإلمكان دمج بساتين الفاكهة كجزء ال يتجزأ من الحديقة، وهكذا تتم المحافظة على المنظر المتميز للحي.

موقع إضافي محتمل للحدائق الحاراتية يظهر في المخطط 4885و لشارع الطوق الشرقي. في إطار مخطط الشارع، 

تم تأشير مناطق إلخالء بقايا التراب ولتطوير المناظر الطبيعية. باإلمكان إرجاع تلك األراضي المصادرة للسكان بصورة 

مالعب رياضة ومساحات ذات جنائن لرفاهية السكان.

متنزه رئيسي: شرقي الشارع األمريكي تقع قنال وادي النار )ناحال كدرون(. المساحة، بجزئها، مخصصة لجهاز معالجة 

مياه المجاري )الصرف الصحي( وبجزئها مخصصة كمساحة للمناظر الطبيعية. يبدو لنا أن شريطاً واسعاً على امتداد 

المجرى قد تكون جيدة لالستعمال كمتنزه رئيسي للحي. في الجهة الشمالية-الشرقية، يلتقي هذا الشريط مع الشارع 

األمريكي ويبدو لنا أن التقاء شارع مدني كثيف مع مساحة عامة مفتوحة قد يخلق فرصاً للتطوير الملموس.

اتجاهات التخطيط الموصى بها:

تقليص المساحات المخصصة للمناظر الطبيعية المفتوحة وتحويلها إلى مساحات لتطوير مناطق   ❖
سكنية، أبنية عامة، طرق ومتنزهات.

بناء مشروع مساحات مفتوحة تشمل حدائق الجيب الحاراتية، متنزهات حاراتية ومتنزه مركزي.  ❖

مشروع  من  كجزء  مفتوحة،  خاصة  مساحة  وضعية  في  التي هي  الخاصة  الزراعة  مساحات  دمج   ❖
المساحات المفتوحة.
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5. زراعة

الجاري في الحي مجالين للزراعة:  تربية المواشي من أجل الحليب واللحم وزراعة حقول األشجار المثمرة. حظائر 

الماشية تتوزع على أربع مراكز في الحي، اما الحقول فموزعة على وجه الحي كله، وبالتحديد في خمس مناطق 

كبرى، الفعاليات الزراعية ليست منظمة وال تتجلى في المخططات السارية في المنطقة. )الرسم 11: زراعة - إنتشار 

حظائر وبساتين – وضع قائم(.

فيما يتعلق بمستقبل الزراعة في الحي، فإن غالبية السكان يعتبرون حظائر المواشي كأمر ولى زمانه وسوف يختفي 

كأمر  الزراعة  إلى  للنظر  للبناء. خالفاً  أرض  كاحتياطي  الزراعية  األراضي  يعتبرون  بينما  القريبة،  السنوات  في  تماماً 

مؤقت، عبّر بعض السكان عن رغبتهم في الحفاظ على األراضي الزراعية كمنطقة مفتوحة والحفاظ بذلك على المنظر 

الطبيعي الخاص للحي.

اتجاهات التخطيط الموصى بها:

تأسيس التخطيط المستقبلي للحي على مسح أرضي مفصل يتم إعداده بغية إيجاد مناطق للحفاظ   ❖
على الزراعة.

دمج المساحات الزراعية الخاصة الموجودة في وضعية مساحة خاصة مفتوحة، كجزء من منظومة   ❖
المساحات المفتوحة.

إيجاد رقعة أرض في هامش الحي مخصصة لحظائر المواشي.  ❖

6. تجارة وتشغيل

في مجال التجارة والتشغيل، فإن المخططات المصادقة في الحي ليست مناسبة البتة. من أصل مساحة تزيد عن 

4,600 دونم، تشمل كافة مساحة الحي، هناك رقعة واحدة ال تزيد عن سبعة دونمات فقط، مخصصة للتجارة. هذه 

المساحة معرفة في أنظمة المخطط كمنطقة حدودية بين السكان اليهود والسكان العرب، ومن هنا تنبع االستعماالت 

المسموحة به11. باإلضافة إلى ذلك، الخارطة تحدد واجهة تجارية بطول حوالي 250 متر، في منطقة المدخل الغربي 

لشارع المدارس )حي المدارس(.

في حدود المخطط رقم 2683أ، باإلمكان بناء معامل ومصانع في المساحات المخصصة للسكنى، شرط أن “يتم تقديم 

مسح تأثير على البيئة، وضمان عدم تضرر البيئة نتيجة المصانع والمعامل، بما يرضي قسم جودة البيئة في بلدية 

هكذا في األصل. تعليمات المخطط 2683أ.  11
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القدس”. في مجال المخطط رقم 2691، ال توجد أية إشارة للتجارة والصناعة، ولذلك، فإن هذه االستعماالت ليست 

مسموحة. مجمل المساحات المسموحة للتجارة في كال المخططين ال تكفي لخدمة حي كبير بهذا الشكل، والحالة 

على أرض الواقع هي فعالً مختلفة جوهرياً.

تم توزيع نقاط التجارة واألعمال في أرجاء الحي دون عالقة باإلمكانيات التي تمنحها المخططات المصادقة. صحيح 

أن فعاليات تجارية وأخرى تجري في المساحة المخصصة للتجارة، وفي الواجهة التجارية هناك متاجر، ولكن المسح 

يبين أن هنالك فعاليات تجارية في مناطق إضافية )الرسم 12: انتشار األعمال والتجارة – وضع قائم(. في األحياء 

السكنية، تنتشر أماكن تجارة صغيرة كالبقالة، المخيطة، صالون حالقة، الخ، وتركيزات كبيرة من التجارة واألعمال على 

طول الشارع األمريكي )مع التشديد على قسمه الشمالي(، وعلى امتداد حي المدارس كله.

الشارع  تأييدهم لدعم  السكان عبروا عن  العديد من  الواقع.  الظاهر على أرض  للتوجه  برؤية دعم  السكان  يرغب 

األمريكي كشارع تجاري متمدن، من ناحية، وأشاروا من الناحية األخرى إلى أهمية تواجد الدكاكين الصغيرة )بقالة، 

بائع الخضار، بريد( في قلب األحياء الفرعية. باإلضافة إلى ذلك، في إطار مخطط الشوارع المقترح من قبل السكان، 

تكون شارع جديد يقوم ب-”تخييط” الحي من الشمال إلى الجنوب. يرغب السكان بخلق واجهة تجارية جديدة على 

امتداد أقسام من ذلك الشارع. )الرسم 9: شبكة طرق مقترحة - تدرج نوعيات الطرق مرفق بعد صفحة 32(

إتجاهات التخطيط الموصى بها:

تخصيص مساحات إضافية في الحي، تدمج بين التجارة، األعمال والسكنى.  ❖

تحويل الشارع األمريكي إلى محور تجاري.  ❖

خلق محور تجاري إضافي تميزه كثافة أقل نسبياً من الشارع األمريكي.  ❖

7. بنى تحتية

ببناء  السكان  يهتم  أماكن معينة،  المجاري. في  بشبكة  ليست متصلة  الحي  بيوت  للمجاري: معظم  التحتية  البنية 

حفرإمتصاصية، لكن هناك أمكان تجري بها المجاري المكشوفة بانحدار.

البنية التحتية للمياه: العديد من البيوت ليست موصولة لشبكة المياه البلدية، ذلك ألن قانون التنظيم والبناء يمنع 

وصل البيوت التي بنيت دون ترخيص بناء بالمياه. غالبية السكان وجدوا حلوالً مؤقتة، كشراء المياه )غالباً بسعر مبالغ 

فيه( من جار موصول لشبكة المياه البلدية، االستعمال المشترك لساعة مياه واحدة، اتصال غير مسموح به لشبكة 

المياه، إلخ. كل واحدة من تلك الطرق تتضمن مشاكل فيما يتعلق بجودة المياه وفيما يتعلق بالعالقات المركبة بين 

الجيران.
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الشوارع واألرصفة: قسم كبير من شبكة الشوارع في الحي يعتمد على مقاطع شوارع قام السكان بتعبيدها. الشوارع 

ضيقة، ومنحدرة، وتفتقر إلى األرصفة وخطرة. قامت البلدية بتعبيد عدد قليل من الشوارع، إال أنها ال تقوم بصيانتها 

وبتصليحها. حالة الشوارع سيئة ومليئة بالحفر والمطبات.

الطرق  الرئيسية فقط. %20 من  الشوارع  امتداد  نسبياً، على  إنارة شوارع شحيحة  الحي  توجد في  الشوارع:  إنارة 

الرئيسية ليست مضاءة وكافة الطرق الثانوية مظلمة كلياً.

ملخص األمر هو أن الحي في حالة من التطوير الناقص في كل ما يتعلق في البنى التحتية: العديد من البيوت ليست 

موصولة بصورة سليمة بالمياه، العديد من البيوت ليست موصولة بشبكة المجاري البلدية، الشوارع مظلمة، والطرق 

مليئة بالمطبات وتنقصها األرصفة للمشاه. يدعي المواطنين أنهم يشتركون في تمويل أعمال البلدية من خالل دفعات 

األرنونا العالية، لكنهم يكادون ال يحظون بالخدمات التي يتوجب على البلدية تزويدها.

اتجاهات التطوير الموصى بها:

يتوقع السكان أن تقوم السلطات حاالً بتزويدهم بالخدمات التي يستحقونها. في قسم كبير من  		❖

البنى التحتية، ال توجد حاجة لالنتظار إلعداد خارطة هيكلية جديدة وباإلمكان االنتقال حاالً إلى 
مرحلة التخطيط المفصل والتنفيذ.

8. عائق الفصل

حتى بداية سنوات الـ 90 من القرن الـ 20، استمرت حياة أبناء عرب السواحرة في كال جانبي الحدود البلدية دون 

عوائق. أصحاب القطعان الذين كانوا يقطنون في الحي المقدسي كانوا يرعون المواشي في أراضي الضفة الغربية، 

كانوا يسكنون خارج  الذين  المدارس  البلدية وطالب  الحدود  أقاموا مصانعهم شرقي  المقدسيين  األعمال  وأصحاب 

القدس كانوا يمشون يومياً نحو الغرب، إلى المدرسة. 

في العقد األخير من القرن الـ 20، بدأت إسرائيل بالعمل على فصل القدس عن محيطها الطبيعي وعلى منع الدخول 

الحر لسكان الضفة الغربية إلى المدينة. هذه العملية وصلت إلى ذروتها لدى بناء عائق الفصل، والذي خلق فاصالً 

مادياً غير قابل لالختراق بين شقي العشيرة. لغاية بناء العائق، استمر الطالب من شيخ سعد – وهو حي تابع لعرب 

السواحرة لكن يقع خارج حدود مدينة القدس – بالتعلم في مدارس المدينة. لدى إتمام الجدار، بقيت هذه اإلمكانية 

فقط لحاملي الهوية اإلسرائيلية الذين يسكنون في الشيخ سعد، ويحملون تصاريح مرور مالئمة. )الرسم 3: حدود 

الحي، )صفحة 17(

عائق الفصل يمر في الحدود الشرقية لحي عرب السواحرة. مسلك العائق في هذه المنطقة مبني بجزئه كحائط مع 
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طريق آمن وجدار مشبك، وفي جزئه اآلخر المسلك مكون من شبكة واسعة من الجدران، دون حائط مبني. قطعة 

واحدة من عائق الفصل، في منطقة الشيخ سعد، مبنية كجدار مؤقت لغاية استيضاح المسلك المقترح في المحكمة. 

)الرسم 3: حدود الحي(.

كما في الحدود البلدية للقدس، أيضاً عائق الفصل يفرق العائالت والمجتمعات. إال أنه، وبينما تفتقر الحدود البلدية 

إلى التجسد المادي على أرض الواقع وبقيت الحركة من الشرق والغرب حرة، فإن عائق الفصل يشكل حاجزاً مادياً 

يخلق حوله سلسلة من الوضعيات الصعبة، كالتالي:

الجهة  في  بقوا  للمدينة،  البلدية  الحدود  ضمن  والمشمولين  اإلسرائيلية  الهوية  أصحاب  القدس،  سكان   .1

الشرقية للجدار، دون أن تتاح لهم كافة الخدمات التي يستحقونها.

2.  سكان القدس، أصحاب الهوية اإلسرائيلية، والذين سببت لهم أزمة المسكن أن يتجهوا شرقاً، إلى خارج 

منطقة نفوذ القدس، بقوا من الجهة الشرقية للجدار دون أن تتاح لهم كافة الخدمات التي يستحقونها، 

وأحياناً مع فقدان المواطنة المقدسية.

أراضيهم  إلى  الوصول  في  يجدون صعوبة  القدس  زراعية شرقي  يملكون مساحات  الذين  القدس  سكان   .3

وفالحتها.

مواطنات الضفة الغربية )وأيضاً المواطنين( اللواتي تزوجن أصحاب هوية إسرائيلية، وانتقلن للسكن في   .4

يحملن هويات  ال  ناحية  من  بيوتهن، ألنهن  من  الخروج  يستطعن  ال  الفاصل،  العائق  غربي  الزوج  بيت 

تمكنهن من التحرك بحرية في القدس، ومن ناحية أخرى ال يستطعن التحرك بحرية باتجاه الضفة الغربية، 

ألن التنقل هناك ممنوع.

أحياًء صغيرة داخل مجال القدس، ومجمعات من البيوت منفصلة عن الطرق والبنى التحتية، ألن عائق   .5

الفصل سّد طرق الوصول إليها، ومعها االرتباطات مع شبكات الكهرباء والهاتف.

في  أمواتهم  دفن  على  عديدة  سنوات  مدار  على  اعتادوا  الغربية،  الضفة  سكان  السواحرة،  عشيرة  أبناء   .6

المقبرة المركزية الكائنة في خربة أحمد الساحوري، بداخل القدس. ال توجد ألبناء العشيرة مقبرة أخرى، 

ومع ذلك فهم عادة ال يحصلون على تصاريح عبور ألغراض الدفن.

أن هذه  رغم  البيوت.  تجمعات  بعض  يوجد  السواحرة،  لعرب  الشرقية  األطراف  في  الطبيعي،  التخطيط  من حيث 

الغرب،  واستمر سكانها  أو بطريق نحو  أبداً وصلها بشارع  يتم  للقدس، لم  البلدية  الحدود  البيوت مشمولة ضمن 

باستعمال الطرق التاريخية التي وصلتهم من الشرق بالسواحرة الشرقية. بناء عائق الفصل ّسد طرق الوصول هذه 

ومعها االشتراك ببنى الكهرباء والهاتف.

حتى اآلن، تم إيجاد حل لمشكلة الكهرباء وتم شق خط كهرباء خاص من أجلهم. في مجال االتصاالت، فإن السكان 
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يكتفون بالهواتف الخليوية. إال أن الفصل ما يزال المركب الهام في حياة السكان في المكان. التقييدات المفروضة 

على حرية التنقل تؤثر على كافة مجاالت حياتهم، وبما في ذلك: البنى التحتية، إمكانيات العمل، التعليم، الخدمات 

الطبية، العالقات العائلية واالجتماعية والعبادة.

يسمح لسكان البيوت أصحاب البطاقات المقدسية أن يتنقلوا باتجاه الغرب، ولكن لتحقيق هذا الغرض عليهم المشي 

في منحدر شديد أو في طريق للماعز، إذا ما كان هذا موجوداً في المحيط. من أجل الوصول بواسطة السيارة، يجب 

أن يكون مسموحاً لهم بالسفر على طريق األمان يجب عليهم  أن يمروا الحاجز نحو الشرق وأن يعودوا ليدخلوا إلى 

القدس في معبر منظم آخر.

ليست هناك أية إمكانية لشخص من الخارج أن يصل إليهم بواسطة سيارة، ويشمل ذلك مركبة نقل طالب، سيارة 

اإلسعاف، الخ. ال يستطيع أصحاب الِحرف  أن يصلوا وأن ينفذوا التصليحات، وال توجد إمكانية لنقل الحاجيات الكبيرة 

والثقيلة التي ال تتسع لها السيارات الخصوصية، مثل: براد، خزانة.

اتجاهات التخطيط الموصى بها:

يسود اتفاق بين سكان جبل المكبر - عرب السواحرة فيما يتعلق بالوضع الرديء لسكان البيوت   ❖

المفصولة بمحاذاة عائق الفصل، أن هناك حاجة ماسة لتخطيط سريع لطريق مدنية بغية الوصول 
إليهم، توصل لهم أيضاً البنى التحتية. 

9. المساحة الخضراء الكبيرة شرقي الشارع األمريكي

الشارع  بين  المحاصرة  الكبيرة،  الخضراء  للمساحة  الترخيص بدفع مخطط جديد  تقوم سلطات  األخيرة،  األشهر  في 

إلعداد  إطاراً  المخطط هو مخطط هيكلي سوف يشكل  الشرقي.  الطوق  لشارع  المخطط  المسلك  وبين  األمريكي 

خرائط هيكلية تفصيلية بمبادرة أصحاب األراضي. يسري المخطط على مساحة حوالي 1,100 دونم وبموجب تقارير 

البلدية في الصحف، فالحديث يدور حول مخطط سوف يسمح ببناء حوالي 1,500 وحدة سكنية جديدة.
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اتجاهات التخطيط الموصى بها:

نظراً للتخطيط الذي يتم إعداده خالل كتابة هذا المستند، اخترنا عدم التدخل بتفاصيله، بل اإلشارة فقط 

إلى عدد من النقاط الهامة للسكان، والتي على المخططين التطرق إليها:

على المخططين العمل بتوافق وبالتعاون مع سكان الحي وممثليهم المخولين  ❖

يجب العمل على توسيع الرقعة المحصورة بين الشوارع بواسطة إزاحة مسلك شارع الطوق نحو   ❖

الشرق وإلصاقه بجدار الفصل، قدر اإلمكان، بغية شمل أكبر عدد ممكن من البيوت القائمة في 

المخطط الجديد.

يجب اعتبار ودمج المخططات العينية )النقطية( التي قام أصحاب األراضي الخاصة بدفعها، حتى   ❖

في الحاالت التي أوقف بها التخطيط على أيدي سلطات التخطيط. 

يجب على التخطيط الجديد أن يشمل تطرقاً للحي بكامله، من خالل تلبية احتياجات سكانه، ال سيما   ❖

في كل ما يتعلق بإيجاد الحلول لمشكلة النقص في األراضي العامة.

مناطق السكن في المخطط سوف تكون بكثافة مدينة، على نحو يتيح مجاالً لبناء عدد كبير من   ❖

الشقق.

يجب تحويل الشارع األمريكي إلى شارع تجاري مع بناء مكثف.  ❖

يجب تغطية المجاري الجارية في وادي نار )قدرون( وتطوير متنزه كبير فوقه.  ❖

يجب وصل األحياء المحاذية لجدار الفصل للحي المقدسي بواسطة طرق.  ❖

يجب تحديد منطقة لتربية المواشي ولبناء الحظائر في الهوامش الشرقية للمنطقة.  ❖

الكثير من المساحات في هذا الحي تابعة لسكان سلوان، ولذلك يجب إشراك ممثليهم في عملية   ❖

التخطيط.
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هـ. ملخص

في حي جبل المكبر - عرب السواحرة هناك بنية تخطيطية صعبة وغير كافية. المخططات السارية في الحي تشكل 

داً يمنع البناء، أكثر من كونها تشكل إطاراً للتطوير والبناء. خالفاً للبنية التخطيطية، والمالئمة لمبنى قرية  عامالً محدِّ

وال تسمح بالتطوير والتوسع، فعلى أرض الواقع هناك عملية سريعة من التمدن.

خالل اللقاءات التي تمت في إطار المسح التخطيطي، عبر سكان الحي عن إدراكهم لعملية التمدن التي يشهدها 

حيهم، والختفاء عالمات القرية. عبر السكان عن رغبتهم باالستمرار في تدعيم هذا االتجاه، بواسطة مخطط جديد 

ومعّدل، مع اإلبقاء على زوايا )في المتنزهات والوديان( تحفظ طبيعة الحي وبعض مناظره الطبيعية.

مستند المسح التخطيطي، مع ملحقاته، يركز معلومات كثيرة حول وضع الحي، الفروق بين الوضع المخطط وبين 

تركيزها  تم  التي  تخطيطية  معلومات  على  المستند  يعتمد  الممكنة.  التطوير  واتجاهات  الواقع،  أرض  على  الحالة 

وتحليلها، وأيضاً على معلومات عامة ُجمعت من سكان الحي، بواسطة استبيانات، لقاءات عامة، محادثات شخصية 

وفرق عمل.

يجب أن يُعد المخطط الجديد لحي جبل المكبر - عرب السواحرة، والذي يتوق إليه السكان، بالتعاون مع سكان الحي. 

عملية إشراك الجمهور، والتي تمت في إطار المسح التخطيطي، تُشكل مرحلة أولية وتحضيراً نحو عملية عميقة من 

المتوقع أن تضم ورشات تخطيط، استشارات موجهة، طاوالت مستديرة، الخ.

نأمل أن تدرك سلطات التخطيط، وعلى رأسها مكتب التخطيط اللوائي، أن يعترفوا بضرورة تخطيط حي جبل المكبر 

- عرب السواحرة من جديد، وأهمية إعداد المخطط يداً بيد مع سكانه.
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ملحق1: قائمة المدارس، الصفوف والطالب في الحي

مدرسة السواحرة الغربية اإلبتدائية للبنات
الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6711483 المدير: زهور أبو ميالة  
الجيل: 12-6

عدد الطالبات: 730
عدد المعلمات: 43

عدد البنايات: 4 بنايات )البناية الرئيسية، بناية أبو إدهيم، بناية أبو جوهر، بناية عايد(.
عدد الصفوف: 23 )14 صفوف عادية، 6 غرف مالجئ، 3 غرف سكنية(.

ساحات وتجهيزات: ساحة صغيرة مع مسرح مبني، بال ملعب رياضة. وهي مشتركة مع مدرسة البنات اإلعدادية، حيث 
تستعمل بالورديات.

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

13110
في الملجأ137

في الملجأ237

في الملجأ336

24125
في الملجأ133

في الملجأ233

في الملجأ333

مسكن )بناية أبو دهيم(426

105التعليم الخاص 
مسكن )بناية أبو دهيم(15

34114
بناية أبو جوهر )بناية مؤجرة للبلدية(129

بناية أبو جوهر )بناية مؤجرة للبلدية(229

بناية أبو جوهر )بناية مؤجرة للبلدية(328

بناية أبو جوهر )بناية مؤجرة للبلدية(428

43110
البناية الرئيسية137

البناية الرئيسية237

البناية الرئيسية336

114التعليم الخاص
مسكن )بناية أبو دهيم(114

5:3109
البناية الرئيسية137

البناية الرئيسية235

البناية الرئيسية337
64143

البناية الرئيسية134
البناية الرئيسية235
البناية الرئيسية337
البناية الرئيسية437
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مدرسة السواحرة الغربية اإلعدادية للبنات

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6715536 المديرة: فاطمة الغول  

الجيل: 15-13

عدد الطالبات: 468

عدد المعلمات: 29

عدد البنايات: بناية واحدة.

عدد الصفوف: 12.

ساحات وتجهيزات: ساحة صغيرة مع مسرح مبني، بال ملعب رياضة. وهي مشتركة مع مدرسة البنات اإلبتدائية، حيث 
تستعمل بالورديات.

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

74158

البناية الرئيسية142

البناية الرئيسية241

البناية الرئيسية341

البناية الرئيسية434

84163

البناية الرئيسية141

البناية الرئيسية241

البناية الرئيسية341

البناية الرئيسية440

94147

البناية الرئيسية141

البناية الرئيسية240

البناية الرئيسية341

البناية الرئيسية425
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مدرسة جبل المكبر الثانوية للبنات

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6731505 المديرة: هدى عراقي   

الجيل: 18-16

عدد الطالبات: 491

عدد المعلمات: 30

عدد البنايات: بنايتان )بناية رئيسية، مدرسة السواحرة الغربية للبنين(.

عدد الصفوف: 15 )12 صف في البناية الرئيسية + 3 في ملجأ في بناية السواحرة الغربية للبنين(.

ساحات وتجهيزات: ساحة بحد أدنى دون تحهيزات رياضية.

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

106206

البناية الرئيسية134

البناية الرئيسية235

البناية الرئيسية334

البناية الرئيسية434

البناية الرئيسية534

البناية الرئيسية635

115153

صف في الملجأ في بناية السواحرة الغربية للبنين125

صف في الملجأ في بناية السواحرة الغربية للبنين232

البناية الرئيسية334

البناية الرئيسية434

صف في الملجأ في بناية السواحرة الغربية للبنين528

124132

البناية الرئيسية126

البناية الرئيسية238

البناية الرئيسية338

البناية الرئيسية430
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مدرسة السواحرة الغربية للبنين

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6734376 المدير: حمزة طوطح  

الجيل: 12-6

عدد الطالبات: 513

عدد المعلمات: 43

عدد البنايات: 3 بنايات )بناية رئيسية، مدرسة في صور باهر )مدرسة صور باهر الثانوية للبنين(، بناية أبو دهيم(.

عدد الصفوف: 20 

المدرسة  مع  مشتركة  وهي  الساحة.  في  القدم  كرة  يلعبون  رياضة.  ملعب  بال  صغيرة،  ساحة  وتجهيزات:  ساحات 
اإلعدادية للبنين. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

1381

البناية الرئيسية130

البناية الرئيسية221

البناية الرئيسية330

2392

البناية الرئيسية131

البناية الرئيسية231

البناية الرئيسية330

111تعليم خاص للصف 2

بناية أبو دهيم111

3474

بناية في صور باهر118

بناية في صور باهر219

بناية في صور باهر318

بناية في صور باهر419

4395

بناية في صور باهر132

بناية في صور باهر230

بناية في صور باهر333

5375

بناية في صور باهر128

بناية في صور باهر229

بناية في صور باهر318

6385

بناية في صور باهر118

بناية في صور باهر233

بناية في صور باهر334
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مدرسة السواحرة الغربية اإلعدادية للبنين

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6715814 المدير: محمود حسين  

الجيل: 15-13

عدد الطالب: 391

عدد المعلمين: 28 )3 معلمات + 25 معلم( 

عدد البنايات: بناية واحدة.

عدد الصفوف: 12 

المدرسة  مع  مشتركة  وهي  الساحة.  في  القدم  كرة  يلعبون  رياضة.  مالعب  بال  ساحة صغيرة،  وتجهيزات:  ساحات 
اإلبتدائية للبنين. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

74124

البناية الرئيسية131

البناية الرئيسية231

البناية الرئيسية330

البناية الرئيسية432

84130

البناية الرئيسية134

البناية الرئيسية235

البناية الرئيسية331

البناية الرئيسية430

94137

البناية الرئيسية137

البناية الرئيسية236

البناية الرئيسية332

البناية الرئيسية432
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مدرسة المكبر الثانوية للبنين – سخنين

الجهة المسؤولة: كلية سخنين / خاص

هاتف: 02-6722720 المدير: نهاد عويسات  

الجيل: 18-16

عدد الطالب: 292

عدد المعلمين: 16 )4 معلمات + 12 معلم( 

عدد البنايات: بناية واحدة. بناية سكنية مستأجرة بال ساحة.

عدد الصفوف: 11.

ساحات وتجهيزات: ال يوجد. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

10388

130

230

328

11499

122

227

320

430

124105

129

228

328

420
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مدرسة األخوة االعدادية واالبتدائية للبنات والبنين )صلعة سابقا(

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

هاتف: 02-6734961 المدير: غازي سري  

الجيل: 15-5

عدد الطالب: 1780 )بنون: 923، بنات: 857(.

عدد المعلمين: 109: 87 معلمات + 22 معلمين

عدد البنايات: 4 بنايات )بناية رئيسية، بناية عبد، بناية هاشم، بناية الدكتور عدنان شقير(. 

عدد الصفوف: 56 

ساحات وتجهيزات: ثالث ساحات واسعة مع ملعب كبير معلَّم كملعبين لكرة السلة، ملعب كرة قدم وملعب كرة 
يد. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

15189

البناية الرئيسية139

البناية الرئيسية243

البناية الرئيسية341

بناية سكنية431

بناية سكنية535

البناية الرئيسية27204

بناية سكنية128

بناية سكنية223

بناية سكنية324

البناية الرئيسية440

بناية سكنية534

بناية سكنية625

بناية سكنية730

36189

البناية الرئيسية137

البناية الرئيسية222

البناية الرئيسية341

البناية الرئيسية440

البناية الرئيسية528

بناية سكنية621

45187

البناية الرئيسية142

البناية الرئيسية229

البناية الرئيسية331

البناية الرئيسية442

البناية الرئيسية543
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مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

55176

في عربة 141

البناية الرئيسية230

في عربة335

البناية الرئيسية433

في عربة537

65183

البناية الرئيسية124

البناية الرئيسية239

البناية الرئيسية338

البناية الرئيسية443

البناية الرئيسية539

76207

البناية الرئيسية34 بنات1

البناية الرئيسية34 بنات2

البناية الرئيسية34 بنات3

البناية الرئيسية40 بنون4

البناية الرئيسية41 بنون5

البناية الرئيسية24 بنون6

84148

البناية الرئيسية38 بنات1

البناية الرئيسية38 بنات2

البناية الرئيسية35 بنون3

البناية الرئيسية37 بنون4

9 4140

البناية الرئيسية32 بنات1

البناية الرئيسية33 بنات2

البناية الرئيسية37 بنون3

البناية الرئيسية38 بنون4

446تعليم خاص

بناية سكنية111

بناية سكنية213

بناية سكنية310

بناية سكنية412

5111بستان إلزامي

بناية سكنية122

بناية سكنية221

بناية سكنية323

بناية سكنية422

بناية سكنية523



��جبل المكبر عرب - السواحرة - مسح تخطيطي وتحديد إتجاهات التخطيط والتطوير

مدرسة جمعية جبل المكبر اإلبتدائية للبنات والبنين

الجهة المسؤولة: السلطة الفلسطينية
هاتف: 02-6721412 المدير: هشام أبو السبع  

الجيل: 14-6
عدد الطالب: 565 )بنون: 355، بنات: 210(.

عدد المعلمين: 29 )27 معلمات + 2 معلمين(
عدد البنايات: 3 بنايات. 

عدد الصفوف: 23.
ساحات وتجهيزات: ساحة صغيرة، بال مالعب رياضة. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

14120

122

232

333

433

2395

132

233

330

3494

124

224

324

422

4497

127

225

324

421

5366

120

220

326

6:362

121

221

320

7:121

21 بنون1

8:110

10 بنون1
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مدرسة أم ليسون اإلبتدائية للبنات والبنين

الجهة المسؤولة: جمعية أم ليسون / المستقبل )خاص(

هاتف: 02-6722656 المديرة: فاطمة فتيحة  

عدد الطالب: 415 )بنون: 270، بنات: 145(.

عدد المعلمين: 23: 19 معلمات + 4 معلمين

عدد البنايات: بناية واحدة في أم ليسون. 

عدد الصفوف: 15.

ساحات وتجهيزات: ساحة صغيرة، بال ملعب رياضة. 

مالحظاتعدد الطالبعدد الطالب في الصفعدد المجموعاتالصف

14128

132

233

332

431

2392

131

231

330

3250

126

224

4130

130

5132

132

6132

:132

7130

130

121تعليم خاص

121
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بستان جمعية أم ليسون

الجهة المسؤولة: جمعية أم ليسون / المستقبل )خاص(

المديرة: سناء أبا العمل

عدد الطالبات: 400 )220 في البستان اإللزامي و180- ما قبل اإللزامي(.

عدد البنايات: 2 )مسكن(. 

عدد الصفوف: 13 )35-30ولدا في المجموعة(

ساحات وتجهيزات: ساحة صغيرة، بال ملعب رياضة، تجهيزات في الساحة.

بستان منتدى الفاروق

الجهة المسؤولة: خاص

المديرة: ميسون أبو خاطر 

عدد الطالب: 125 )37 في البستان اإللزامي و88- ما قبل اإللزامي(.

عدد البنايات: بناية سكنية واحدة. 

بستان السواحرة الغربية

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

عدد الطالب: 190 )البستان اإللزامي(

عدد البنايات: 3 )بناية أبو دهيم السكنية، بناية سكنية في أم ليسون، بناية أبو جوهر السكنية في حي المدارس( 

عدد الصفوف: 7

ساحات وتجهيزات: لكافة البنايات توجد ساحات صغيرة مع بعض التجهيزات

بستان الصلعة

الجهة المسؤولة: بلدية القدس

عدد الطالب: 72 )البستان اإللزامي( )باإلضافة إلى 5 صفوف مشمولة في مدرسة الصلعة ويتعلم بها 111 ولداً(

عدد البنايات: بناية واحدة مالئمة لبستان 

عدد الصفوف: 2 

ساحات وتجهيزات: ساحة مالئمة مع التجهيزات


