
السكان 11,000
المساحة 530 دونم 

الشّياح  عن  خلفية 

يقع حي الشياح في وسط القدس الشرقية فوق المنحدرات الشديدة لجبل 
الزيتون )هار هزيتيم( المنحدرة شرقا وجنوبا نحو أحد روافد وادي النار 
جميع  من  الحي  تطور  وقد  اهلل.  عبد  وادي  المسمى  كدرون(،  )وادي 
تابعة  للرافد )شمال، شرق وغرب(، فوق أرض كانت  الثالث  النواحي 
في الماضي لقرية سلوان، على الحدود مع األراضي التابعة للطور وأبو 
ديس. يمتد الحي الصغير من طرف المقبرة اليهودية غربا لغاية الحدود 
البلدية والجدار الفاصل شرقا، ومن طريق أريحا )التي ال تؤدي الى أريحا 
بسبب الجدار الفاصل( في الجنوب لغاية طريق الشياح شماال، في مقطع 

الطريق المتوجه غربا. 
على مر السنين سكن في المكان أصحاب األرض األصليين الى جانب 
عائالت من الخليل اشترت أراض من أهل سلوان. منذ سنوات الـ 70 
من القرن الماضي بدا واضحا أنه يتطور حي سكني ملحوظ في الموقع. 
وقد بنيت البيوت في البداية بالقرب من الطرق الرئيسية، كما هو دارج 
في التطوير القروي- الريفي، غير أن باقي األراضي بقيت بمثابة أراض 
احتياطية للتطوير المستقبلي. وقد بقي هذا االحتياط شاغرا بصورة أساسية 
لغاية سنوات الـ90 غير أن غالبيتها مبني اليوم. لكن، طبقا للمخططات 
المصادق عليها، فإن اإلحتياطي كله وأكثر منه مخصص للتوسيع المستقبلي 
للمقبرة اليهودية. من الناحية الفعلية، فإن هذا الوضع يقيد تطوير الحي 
ويؤثر على حوالي ثلث سكان الحي بصورة مباشرة وعلى سكان الحي 

كله بصورة غير مباشرة. 

المخطط الهيكلي ع.م/9 الخاص بحوض الواجهة للبلدة القديمة )المصادق 
يخصص  الذي  األول  اإلسرائيلي  المخطط  هو   )1977 العام  في  عليه 
األرض لتوسيع المقبرة. بعد ذلك، فقد حسن مخطط الحي، المصادق عليه 
في مستهل سنوات الـ 90 الوضع قليال من خالل تسريح مساحات قليلة 
جدا من األرض إلحتياجات الحي. وفي النهاية، فقد أغلق المخطط الهيكلي 
القدس 2000 )الذي ينتظر اإليداع( اآلفاق بخصوص مستقبل الحي ألنه 
لم يقترح في إطاره تعديال للحقيقة المرة بأن مستقبل الحي، طبقا للتخطيط 
الحياة  الموضوع يشوش  اإلسرائيلي، هو مدينة أموات. ال شك أن هذا 

اليومية لسكان الحي.
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الشّياح  في  أساسية  مشاكل 

توسيع المقبرة اليهودية
الى  حيهم  بتحويل  التهديد  مع  يوميا  الشياح  سكان  يتعاطى 
جبل  فوق  اليهودية  للمقبرة  المحفوظة  المساحات  مقبرة. 
وحوالي  الحي،  قلب  مساحات  ثلث  تقريبا  تغطي  الزيتون 
للمخططات  طبقا  للسكن  مخصصة  تقريبا  المساحة  نصف 
المصادق عليها. نظرا لكون معظم المساحة مبنية فعليا، فإن 
األمر يعني أن حوالي 100 بيت معرض لخطر الهدم. أما 
المساحات التي ما تزال شاغرة فإنها تشكل احتياطي األرض 
الوحيد للتطوير المستقبلي. إن توسيع المقبرة اليهودية على 
يهدد  لهذا،  التشريعية  اإلمكانية  الموجود، ولو  الحي  حساب 
بتقسيم الشياح الى حيين فرعيين ومنفصلين. اليوم، تقع المقبرة 
تنحدر  وال  الزيتون  جبل  من  العالي  الفرع  فوق  الموجودة 
الحي. تشكل  الذي يقع فيه  الوادي  الى  تقريبا نحو األسفل، 
هذه المساحات احتياطيات األرض األخيرة في الحي. بصورة 
مثيرة للسخرية، يوجد 2.5 دونم في الجزء الجنوبي الشرقي 
من المقبرة وهي تستعمل للدفن لكن تخصيص األرض في 

المكان هو للسكن. 

أزمة السكن
المساحات القليلة المخصصة للسكن في الحي وحقوق البناء 
الى  باالضافة  السكان.  احتياجات  تستوفي  ال  فيها  المتدنية 
األرض  من  احتياطي  القريب  المحيط  في  يوجد  ال  ذلك، 
للتطوير. الحي محاط ومغلق من جميع النواحي عن طريق 
الشوارع، بناء األحياء المتالصقة )الطور شماال ووادي قدوم 

جنوبا(، مساحات خضراء والجدار الفاصل. كما ذكر، فإن 
تشكل  غربا،  الواقعة  الزيتون،  جبل  فوق  اليهودية  المقبرة 
عائقا وتهديدا. الحل الوحيد للضائقة يكمن في إلغاء المساحات 
المحفوظة لتوسيع المقبرة وزيادة حقوق البناء )راجعوا القصة 

في اإلطار(. 

جدار الفصل
في الطرف الجنوبي الشرقي من الحي، الى الشرق من طريق 
الشياح، فإن المسار الملتوي للجدار الفاصل هو الذي يحدد 
خارج  تقع  بيوتا  للحي  تضم  بطريقة  للحي،  الفعلية  الحدود 
الحدود البلدية للقدس، وفي المقابل يبقي بيوتا ضمن منطقة 
األولى،  الحالة  في  للجدار.  اآلخر  الطرف  من  البلدية  نفوذ 
حوالي 20 دونما من مناطق العيزرية الواقعة خارج الحدود 
البلدية لكن في الجانب اإلسرائيلي من الجدار مفصولة عن 
المنطقة الطبيعية الخاصة بها في العيزرية وأبو ديس وتعمل 
من الناحية الفعلية كجزء من الشياح. في الحالة الثانية، حوالي 
الفلسطيني من  الجانب  بقيت في  الشياح  80 دونما من حي 
الجدار الفاصل رغم أنها مشمولة رسميا في منطقة الحدود 
البلدية للقدس أو أنها تقع على الخط تماما. سكان هذا الجزء 
من الحي وجدوا أنفسهم منفصلين عن حيهم وعن باقي المدينة 
مع  مؤسساتها.  من  خدمات  على  الحصول  لهم  ينبغي  التي 
أنه يوجد تخطيط بلدي في أغلبية المساحة اال أن تخصيص 
األرض يقوم على جعلها منطقة منظر مفتوح أو منظر مفتوح 
لمؤسسة. توجد طريق واحدة مخّططة غير أن مسارها اليوم 

مغلق بسبب الجدار الفاصل.

نقص في المباني العامة
إن النقص في المباني العامة خطير إذ ال يوجد في مجال الحي 
أي مدرسة أو روضة أطفال بلدية واحدة ألوالد الحي. من 
بين القسيمتين المخصصتين في مجال الحي للمباني العامة، 
فإن القسيمة األكبر من بينها غير مستغلة وجزء منها شاغر.
هناك مبادرة من قبل السكان لتحويل الجزء الشاغر لحديقة 
صغيرة. فوق القسيمة الثانية، األصغر، تقع مدرسة للتربية 
الّطور  القدس الشرقية. في حي  الخاصة تخدم جميع سكان 
المباني  في  خطير  نقص  من  أيضا  يعاني  الذي  المجاور، 
للمباني  المخصصة  الشاغرة  القسائم  هناك عدد من  العامة، 
العامة في المخططات المصادق عليها. وتقع إحدى القسائم 
سكان  تخدم  أن  لها  ويمكن  الشياح  لحدود  بصورة مالصقة 

الحيين، إذا تم تطويرها. 

بنى تحتية وخدمات
إن غياب شبكة طرق الئقة يمس باألساس بمنظومة الصرف 
وتجميع النفايات في الحي. في فصل الشتاء تسيل المياه بين 
في  المنتشرة  النفايات  معها  وتجر  الطرق  وفوق  الساحات 
الطريق. تنغلق فتحات التصريف الموجودة في طريق أريحا 
وتصب المياه جنوبا في شالالت الى وادي قدوم. بسبب حالة 
الشوارع ال يوجد على وجه التقريب تجميع للنفايات ويضطر 
السكان في بعض األحيان الى حرق النفايات بقوتهم الذاتية أو 
العيش مع المكاره الشديدة الناتجة عن النفايات. عالوة على 
الحي، وصعوبة  في  المسوى  غير  البناء  كثرة  بسبب  ذلك، 
)حوالي  الناس  من  الكثير  فإن  البيوت،  هذه  الى  الوصول 
ارتجالية  وصالت  خالل  من  يعيشون  وأكثر(  السكان  ثلث 

الواقع يناضلون ضد 

مع أن سكان الشياح اضطروا للعيش على مدار سنوات طويلة مع الواقع المثير 
للسخرية بأن حيهم المتطور محكوم عليه بأن يكون حيا لألموات، غير أنهم ال يقبلون 
بهذا القدر المؤذي لهم. خالل العقود األخيرة بدأ جزء من السكان في الحي بمحاولة 

تغيير تخصيص األرض. ومع أن الحديث يدور عن محاوالت صغيرة غير أن إمكانية 
إحداث سابقة جعل من الحي يعيش في توتر. في العام 1995 تمت المصادقة على 

مخطط )رقم 4684( فوق دونم من األرض وتم من خالله تغيير تخصيص األرض 
من مقبرة الى سكن.على الرغم من هذا لم تكن هذه بمثابة بشرى ربما ألن مساحة 
المخطط تقع في طرف الحي البعيد من المقبرة القائمة. خالل سنوات الـ2000 تم 

تقديم ثالثة مخططات، أحدها بخصوص حوالي 15 دونم، لكن علقت بسبب التعقيدات 
البيروقراطية واالنغالق وأدت كما يبدو بالكثيرين الى االمتناع عن المحاولة. خالل 
المداوالت في لجان التنظيم تم عرض أدلة لصالح مقدمي المخططات، ومن بينها: 
خطاب من رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بخصوص احتمال وقوع خطأ من 

قبل وزارة الداخلية ووفقا له فإن الوزارة ليست بحاجة الى المساحة. على الرغم من 
هذا، فقد تم حفظ المخططيين في نهاية األمر، ومن بين األسباب المؤدية الى ذلك، 

عدم قدرة السكان على تحمل االستنزاف، خاصة من الناحية االقتصادية. وقد وصل 
المخطط الكبير الى المحكمة وتمت المصادقة عليه في نهاية المطاف خالل العام 
2013. الى جانب النجاح، فقد بقيت السنوات الطويلة واالستثمار الكبير من أجل 

الوصول الى هذه المرحلة. كل ما بقي عمله هو األمل في أن النجاح ينطوي على 
إشارة الى ما هو قادم، إذ بقي حوالي 75 دونما مخصصة للمقبرة في قلب الحي.

بالكهرباء والماء. في مستهل العام 2012، بعد أن توجه السكان 
الى البلدية بطلب التخطيط مجددا وتحسين حالة البنى التحتية، فقد 
اهلل، من جديد.  الحي، طريق عبد  في  الرئيسية  الطريق  تم شق 
الحي رغم غياب  الى  الوصول  وهكذا طرأ تحسن ملحوظ على 

اإلضاءة واألرصفة. 

المخطط الهيكلي القدس 2000
القالب  اإليداع  ينتظر  الذي  للقدس  الجديد  المحلي  المخطط  يتبنى 
الخاص بالمخططات السارية بالنسبة لحي الشياح. بدال من إلغاء 
التأشير الذي يخصص الحي السكني القائم كتوسيع للمقبرة، وتمكين 
الحي من التوسع داخل المساحات الشاغرة التي بقيت فيها، فإن 
المخطط ال يقترح على سكان الحي أي حل لضائقتهم. في المقابل، 
فإن مخطط القدس 2000 يحدد اضافة وحدات سكنية نظرية بالنسبة 
للحي، بواسطة بناء لغاية 6 طوابق، طبقا للشروط، في المساحات 
المعلمة كـ"منطقة سكن بلدية قائمة". تقيد الشروط البناء فوق البيت 
القائم لغاية طابقين جديدين فقط. باالضافة الى ذلك، ينبغي على 
بناء جديد أن يشمل 10 دونمات على األقل، شارع  كل مخطط 
بعرض 12 متر على األقل وحل لموقف السيارات طبقا للمعايير 
الدارجة. تجدر االشارة الى أن الحديث يدور عن شروط قاسية ال 

يمكن تحقيقها من الناحية العملية.
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الشّياح  في  السارية  المخططات 

355.1 دونم جزء من مخّطط هيكلي رقم 3085 لجزء من الشياح والطور 

9.0 دونم جزء من مخّطط هيكلي رقم 2668 لوادي قدوم وراس العامود 

87.1 دونم جزء من مخّطط هيكلي محلي ع.م/9 لحوض الواجهة للبلدة القديمة 

451.2 دونم مجموع المساحة المخّططة

78.4 دونم مساحة غير مخّططة، بما في ذلك مساحة خارج حدود القدس

529.6 دونم مجموع مساحة الحي

دون اضافة مساحة للحي، تم في الحي المصادقة على عدد من المخطّطات من بينها مخطّطين موضعيين بمساحة اجمالية تصل الى 3 دونمات، أحدهما تضمن تغيير التخصيص من مقبرة الى سكن )راجعوا القصة في اإلطار(. 
باالضافة الى ذلك، مخطّط رقم 4585ب الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من القالب التشريعي لشارع الطوق الشرقي المخصص كي يمر في نفق في منطقة الشيّاح وقد تمت المصادقة عليه دون تغيير منظومة تخصيص األرض 

فوق األرض. 

السارية المخططات  في  اإلستعماالت  األرض مقابل  تخصيصات 

التخصيص
مخططات 

االستعمال الفعلي
%دونمات

18134سكن *
تخصيص األرض وحقوق البناء ال تتفق مع التوزيع الفعلي للبيوت السكنية. البيوت مبنية بصورة مكثفة فوق المنحدر الشمالي والغربي للوادي وعلى امتداد طريق 
أريحا. المنحدر الشرقي يحتوي على بناء خفيف بصورة نسبية. الى الشرق من طريق الشياح، بقيت مجموعة من البيوت السكنية الواقعة فوق اراض مخصصة للمناطق 

المفتوحة وراء الجدار الفاصل فيما بقيت مجموعة أخرى، بدون تنظيم، خارج الخط البلدي لكن في الجانب اإلسرائيلي من الجدار. 

ال يوجد في الحي وال حتى حديقة واحدة صغيرة الستعمال السكان وأوالدهم. المخططات السارية بالنسبة للحي ال تخصص المساحات المفتوحة كمساحات عامة. بدال 101.519مساحات مفتوحة
عن ذلك، فإن هناك مساحات واسعة مخصصة لتكون "مساحة مفتوحة لمؤسسة" أو "منطقة منظر مفتوح". 

5010طرق 
منظومة الطرق المخططة قليلة للغاية. الطرق الواردة فيها، عدا عن طريق واحدة، تعتمد بهذا القدر أو ذاك وبصورة مفاجئة على الطرق القائمة. لكن، هناك طرق 
حيوية لخدمة الحي التي توجد في المنطقة وال تظهر مطلقا في المخطط. الوصول الى الحي الثانوي عويس الذي يقع في القسم الغربي من الشياح، يتم فقط من خالل 

طريق الوصول الى المقبرة، وهي ضيقة بحد ذاتها ويتم اغالقها خالل الجنائز. 

مباني عامة 
ومؤسسات 

234
ال يوجد في مجال الحي وال حتى مدرسة ابتدائية واحدة أو روضة أطفال بلدية. من بين القسيمتين المخصصتين للمباني العامة، يوجد في احداها مدرسة النور للتعليم 
الخاص )مشتركة( بينما تقف القسيمة الثانية شاغرة بصورة جزئية )راجع: النقص في المباني العامة(. في وسط الحي فإن القسيمة الصغيرة التي يقع فيها المسجد 

مخصصة لمؤسسة. باالضافة الى ذلك، الى الشرق من طريق الشياح، توجد ثالثة أديرة تقف على قسائم كبيرة مخصصة هي األخرى للمؤسسات. 

9117مقبرة
كما ورد، فإن مساحة ال بأس بها من الحي مخصصة للتوسيع المستقبلي للمقبرة اليهودية الواقعة في جبل الزيتون. المساحات المحفوظة ليس انها مبنية وحسب بل يقع 
جزء منها في أعلى المنحدر وراء الوادي الذي يقع فيه الحي في أرض ليس لها أي عالقة تواصلية مع المقبرة القائمة. يدور الحديث عن ُخمس مساحة الحي كله، ولكن 

هذا يشمل حوالي ثلث مركز الحي المكتظ ونصف المساحة المخصصة للسكن فيها. 

محطة وقود )حوالي 3 دونمات(، منطقة مخصصة لتكون منطقة تجارية خاصة ومن الناحية العملية تستعمل للسكن والتجارة معا )حوالي 2 دونم(. باقي المنطقة تتناول 83.516آخر
المنطقة غير المخططة من طرفي الجدار الفاصل. 

530100المجموع
* تخصيص األرض األساسي للبناء يسمح بالبناء بنسبة %50 بالبناء الخفيف لغاية طابقين، باستثناء حالة موضعية واحدة سمح فيها بالبناء لغاية 4 طوابق.


