
السكان 10,500 
المساحة 2,091 دونم 
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بيت صفافا  عن  خلفية 

يقع حي بيت صفافا في القسم الجنوبي من القدس الشرقية، والى جانب حي 
شرفات المجاور، وهما منفصالن عن التواصل الجغرافي لباقي األحياء 
الغربية( من  القدس  بات وجفانيم )في  الحي مجاور ألحياء  الفلسطينية. 
الشمال، طريق الخليل شرقا، طريق دوف يوسيف )"الصعود الى جيلو"( 
من الغرب وحي جيلو الذي بني على أراضي بيت صفافا بعد عام 1967، 

من الناحية الجنوبية الغربية. 
قبل أن تتحول بيت صفافا الى حي ضمن الحدود البلدية للقدس، فقد كانت 
قرية زراعية مستقلة جنوب-غرب مدينة القدس في مسار وادي رفائيم. 
مع نهاية حرب العام 1948 انتقل الخط األخضر الى الجزء الشمالي من 
بيت صفافا وهكذا انقسمت الى جزئين- الجزء الشمالي )الصغير( المشمول 
بينما بقي الجزء  الغربية  القدس  ضمن أراضي دولة إسرائيل وأراضي 
الجنوبي )الكبير( كقرية تحت السيطرة األردنية. وهكذا انفصلت العائالت 
المواطنون عن أراضيهم. بعد حرب عام  البعض وانفصل  عن بعضها 
1967 تم توحيد القرية مرة أخرى، لكن تحت السيطرة اإلسرائيلية، وتم 
إزالة الجدار الذي كان يفصل بين الجزئين. اليوم يمر في مسار التقسيم 
شارع "توحيد القرية". وقد منح سكان القسم الشمالي من القرية الجنسية 
االسرائيلية بينما تم االعتراف بسكان الجزء الجنوبي كمواطنين دائمين 
في إسرائيل )وحصلوا على بطاقات هوية زرقاء( شأنهم في ذلك شأن 
سكان باقي المناطق الفلسطينية التي تم الحاقها بالقدس بعد الحرب. اليوم، 
في جميع  ينتشرون  المواطنين،  المواطنين وغير  الحي، من  فإن سكان 

مناطق الحي. 

ما تزال بيت صفافا تحتفظ بطابعها القروي، البناء فيها منخفض وتوجد 
بين البيوت مساحات زراعية مفلحة. بدءا من سنوات الـ 80 طرأ ارتفاع 
الشمالي  الحي  جانب  الى  اليها.  الهجرة  ظاهرة  بسبب  السكان  عدد  في 
بيت حنينا، فإن بيت صفافا ايضا مفضلة من قبل المواطنين الفلسطينيين 
من نصف  أكثر  اليوم،  القدس.  في  بالعيش  يرغبون  الذين  اإلسرائيليين 
الفلسطينيين اإلسرائيليين الذين يسكنون في األحياء الفلسطينية في القدس 
الفاصل،  الجدار  بناء  مع  ذلك،  الى  باالضافة  بيت صفافا.  في  يعيشون 
فإن الكثير من الفلسطينيين-المقدسيين )وهم سكان دائمون في إسرائيل( 
الجدار، وبضمن  الجانب اإلسرائيلي من  المدينة في  أحياء  الى  هاجروا 
ذلك بيت صفافا. إن قرب بيت صفافا من األحياء اإلسرائيلية، التي توجد 
بها البنى التحتية والخدمات الضرورية، وقربها من المنطقة الصناعية، 
العمل والتجارة في تلبيوت ُتحسن من مكانتها مقارنة مع األحياء الفلسطينية 

األخرى.

القدس الشرقية 
أرض مصادرة

القدس شماال
مركز القدس
القدس جنوبا

جدار الفصل

القدس الغربية 
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شق شارع 4 جنوب  ملعب كرة قدم في الحي
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مشاكل أساسية في بيت صفافا 

ضائقة السكن
المخّططات الهيكلية السارية في الحي تمنح حقوق بناء قليلة. 
لكن  المتأخرة،  الموضعية  المخّططات  في  تحسن  طرأ  وقد 
هذه المخّططات تتناول جزءا صغيرا من مساحة الحي وال 
توفر حال للضائقة السكنية. باإلضافة الى ذلك، ال يوجد لبيت 
صفافا احتياطي من األرض للتطوير بإستثناء أراضي الطبالية 
"جفعات  )راجعوا:  اإلسرائيليين  السكان  لصالح  المخّططة 
نتذكر أن بيت صفافا  السياق علينا ان  همطوس"(. في هذا 
محاطة من جميع النواحي بأحياء إسرائيلية )في المدينة الغربية 
وفي المدينة الشرقية( وشوارع رئيسية تقيد إمكانيات التطوير 
الخاص بها التي أقيمت فوق أراض خاصة تمت مصادرتها 
من سكانها. إن النقص في احتياطيات األرض للتطوير يزيد 
من الحاجة الى زيادة نسب البناء المسموح بها في أنحاء الحي، 
لكن هذا مرتبط بثمن يتعلق بطابع الحي القروي داخل المدينة. 

طرق
بمستويين  باإلشكالية  تتسم  صفافا  بيت  في  الطرق  منظومة 
اثنين. من ناحية، يعاني الحي بصورة متطرفة من شوارع 
المرور  المخطط  من  و/أو  وتلتف حولها  بها  تحيط  رئيسية 
فيها. من الناحية األخرى، وباإلضافة الى ذلك، فإن منظومة 
األولى  المنظومة  بالخلل.  تتسم  الحي  في  الداخلية  الشوارع 
تتيح المرور عبر الحي من أجل الوصول الى أهداف أخرى 
رغم  صفافا  بيت  سكان  بملكية  أراض  على  مقامة  وهي 
الشوارع  من  جزء  تنفيذ  تم  وقد  لهم.  مخصصة  غير  انها 
المخّططات،  في  عليها  المصادقة  تمت  وبعضها  الرئيسية، 
فيما تعمل البلدية هذه األيام على أحد الشوارع، رغم استياء 
السكان )شارع 4 جنوب، راجعوا القصة في اإلطار(. هذه 
المنظومة تعزل الحي وتجعله بمثابة جزر صغيرة في قلب 
شوارع ضخمة. وفي المقابل، فإن المنظومة الداخلية، التي 
من المفترض لها أن تخدم السكان، فقد تم تطويرها بصورة 

جزئية فقط، وال يتم صيانة األجزاء المطورة بصورة جيدة 
وهي تشكل خطرا على سكان الحي. 

جفعات همطوس )الطبالية(
جفعات همطوس، التي يسميها السكان الطبالية تقع جنوب- 
شرق بيت صفافا وتشكل آخر احتياطي من األرض لصالح 
الحي. غالبية المساحة اليوم شاغرة رغم انه تم في سنوات 
الـ 90 إسكان قادمين جدد في كرافانات وما يزال بعضها قيد 
اإلستعمال. وفقا إلدعاء السكان، فقد اشتروا جزءا من األرض 
من الحكومة األردنية في سنوات الـ 60. لكن نظرا لعدم القيام 
بالتسجيل )مشكلة نموذجية في القدس الشرقية( فقد تم اإلعالن 
عن التلة على أنها أرض دولة بعد العام 1967. على الرغم 
من الحاجة الى المساحة لصالح التطور السليم لبيت صفافا، 
فإن المساحة في مراحل تخطيط متقدمة إلقامة حي يهودي- 
إسرائيلي جديد. يتم في المنطقة الدفع قدما بأربعة مخّططات 
تمتد فوق مساحات واسعة، بملكية شخصية وبملكية عامة، 
التخطيط والمصادقة.  وهي تمر بمراحل متنوعة في مسار 
على  يسري  عليه  المصادقة  تمت  الذي  األساسي  المخّطط 
تسري  المخّططات  باقي  قبل.  بالتخطيط من  تمر  لم  منطقة 
على مساحات في مخّطط الحي األصلي الذي لم يتم تفصيله 
فندقة(.  منطقة  الى  مفتوحة  عامة  مساحة  يغير  )أحدها  أبدا 
تقترح المخططات البناء السكني بصورة مكّثفة بصورة خاصة 
)أبنية عالية ونسب بناء يمكن مشاهدتها فقط في أحياء المدينة 
الغربية واألحياء اإلسرائيلية في شرقي المدينة( وهي حقيقة 
تحول الحي اإلسرائيلي الجديد الى كنز كبير من الشقق )وكنز 
من العقارات بالنسبة للدولة(. البناء المقترح يشكل إهانة لبيت 
صفافا القروية ومن شأنه في المستقبل أن يولد فرقا ملموسا 
وتقسيم  توحيد  على  المصادقة  تمت  وقد  بالعين.  ومحسوسا 
المخطط األساسي من قبل اللجنة المحلية للتنظيم والبناء من 
خالل إجراء سريع كجزء من خطوات حكومة إسرائيل الهادفة 
الى معاقبة السلطة الفلسطينية بخصوص توجهها الى األمم 

المتحدة. 

متنزه السكة وشارع 34
بيت  مجال  في  تمر  التي  القديمة،  القطار  سكة  امتداد  على 
صفافا وفي مجال أحياء اخرى، يتم هذه األيام إقامة متنزه 
خطي )لينياري( يسمى "بارك السكة". يتضمن المتنزه زوايا 
لعب لألوالد، مناطق جلوس، مسار ركوب على الدراجات 
وجادة للسابلة. المتنزه مقسم الى مقاطع بعرض متبدل، وفي 
من  جزء  بخصوص  والتنفيذ  التخطيط  ببدء  القرار  أعقاب 
شارع 34 فإن المقطع الخاص في بيت صفافا سيكون ضيقا 
السكة  امتداد  الشارع على  تم تخطيط مسار  ومحدودا. وقد 
الحديدية كوصلة إضافية بين شارع القطار، المنطقة الصناعية 
تلبيوت ومفترق أورانيم. أما في القسم الغربي منه فإن الشارع 
مخصص للمرور على حافتي بيت صفافا، مما يقود الى هدم 
بيت سكني مع حقل الزيتون التابع له والمس بطابع االنفتاح 
الخاص بالبارك. أما ما تبقى من الشارع فمن المقرر أن يمر 
بين حيي جفانيم ومكور حاييم، والوصول الى مفترق أورانيم 
كما ورد، لكن لجنة بارك سكة الحديد نجحت في الحصول 
على وعد بعدم تنفيذ هذا الجزء. لم يتم تقنين القرار ضمن 

قرار قانوني. 

بنى تحتية
مستوى البنى التحتية والخدمات البلدية منخفض ومهمل للغاية. 
يوجد في بيت صفافا شبكة مجاري وماء في جميع أجزائها، 
لكن ال يوجد فيها ما يكفي من أنابيب لتصريف المياه. الى 
جانب ذلك، فإن شبكة اإلنارة في الحي تتسم بالنقص. على 
الشارع  يعتبر  الذي  القرية  توحيد  شارع  في  المثال،  سبيل 
الشارع.  في  إنارة  توجد  ال  التاريخي  الحي  في  األساسي 
الى  الغالب  في  تفتقر  الطرق(  )راجعوا:  الداخلية  الشوارع 

األرصفة، وهي قليلة ومتهالكة. 

المخطط الهيكلي القدس 2000
الجمهور  إيداعه إلعتراضات  يتم  لم  الذي  الهيكلي  المخطط 
يقترح في الظاهر توسيعا ملحوظا من الناحية الشرقية لبيت 
الجزء  ألن  وهمي  عرض  عن  يدور  الحديث  لكن  صفافا. 
األساسي الشاغر في منطقة التوسيع مشمول في مخطط لحي 
"جفعات همطوس"- حي جديد مخطط لصالح السكان اليهود- 
اإلسرائيليين )راجعوا القصة في اإلطار(. باإلضافة الى ذلك، 
القدس 2000 بارك مربع لصالح  الهيكلي  المخطط  يتضمن 
بيت صفافا، األمر الذي قد يقود الى مصادرة أراض زراعية 
التي  المنطقة  من  جزءا  فإن  هذا،  مقابل  في  السكان.  من 
تم تعريفها في المخطط الهيكلي القدس 2000 بمثابة منطقة 
لتكون  المصادقة عليها  للمخططات  مفتوحة مخصصة طبقا 
شريط طريق لشارع 4 جنوب )راجعوا القصة في اإلطار(، 
األمر الذي سيؤدي الى انقطاع في تواصل المناطق المفتوحة 
القرية في  نواة  تم تعريف  الى جانب ذلك،  الحي.  في قلب 
المخطط الهيكلي على أنها موقع للحفظ، وهو تحديد ينضوي 
على سلة إضافية من القيود المفروضة على التطوير والتجديد 

في المكان

شارع 4 جنوب 

الموضوع الذي يقلق سكان بيت صفافا هذه األيام أكثر من أي شأن آخر هو شق شارع 4 جنوب )المعروف أيضا باسم شارع بيجين جنوب( 
كشريان مواصالت بلدي ورئيسي يمر في قلب الحي من الشمال الى الغرب ومن الجنوب الى الشرق، وهو يقسم ويمس بصورة بالغة بنسيج الحياة 
للسكان. يدور الحديث عن شارع سريع يربط بين جبل حوما في جنوب شرق القدس وبين األحياء الشمالية في المدينة وبين سكان جوش عتسيون 

في شارع 60 جنوبي القدس )شارع األنفاق( وبين سكان البلدات على امتداد شارع 443 شمالي المدينة- ما يشبه إلتفافي القدس. االستعدادات 
لشق الشارع، التي امتدت سنوات طويلة، شملت مصادرة أراٍض واسعة من سكان الحي، وهكذا يشكل الشارع دعامة إضافية في شبكة الشوارع 

التي تمر في مجال الحي من أجل خدمة مناطق خارج مجاله. يدفع سكان بيت صفافا ثمنا باهظا لتوفير الراحة لسكان األحياء اإلسرائيلية. 

الى جانب المس بالحي كله هناك مس موضعي بمجموعات معينة من السكان، ومن بينها طالب المدارس، كبار السن، محدودي الحركة، الذين يجدون 
صعوبة في تلقي الخدمات. طبقا لتصاريح البناء الممنوحة في آب 2012، سيكون شارع بيجين محفورا كقناة ستكون مسقوفة على امتداد 180 متر فقط. 
ومع أن هذا التسقيف يتيح معابر جديدة بين أجزاء الحي لكن هذا يصير من خالل إلغاء المعابر التاريخية القائمة. وهكذا، فقد حكم على منظومة الطرق 
الداخلية باستمرار االهمال والتدهور. بعد مضي وقت قصير على بدء العمل في الشارع، توجه سكان الحي الى المحكمة االدارية بدعوى تقوم على أن 

إصدار تصاريح البناء لم يتم إصدارها وفقا للقانون ألنه لم يتم إجراء تخطيط مفصل كما هو مطلوب ونتيجة لذلك لم تكن لديهم فرصة لتقديم إعتراض على 
البديل التخطيطي للشارع. ومن بين ذلك، طالب السكان ببناء جدار حول قسم كبير من الشارع، إذا لم يكن غالبيته، ومن أجل انقاذ محيط الحي والعالقات 
ما بين السكان. بعد رد االلتماس، قدم السكان استئنافا الى المحكمة العليا. في حزيران 2013، أمرت المحكمة المستأنف ضدهم في الملف )بلدية القدس، 

شركة موريا ووزارة المواصالت( بإعداد مستند مشترك خالل شهر يتضمن بصورة واضحة الحلول المعروضة من قبلها ردا على طلبات السكان وتقرر 
منح السكان شهرا اضافيا للرد على هذا االقتراح. في شهر تشرين الثاني 2013 عقدت مداولة ثانية في المحكمة العليا ولم يصدر قرار حكم حتى اآلن.
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بيت صفافا  في  السارية  المخططات 

1,643.0 دونم جزء من مخّطط هيكلي رقم 2317 الخاص ببيت صفافا وشرفات 

234.0 دونم مخّطط هيكلي رقم 3488 الخاص بالحي الثانوي الجمعية
15.0 دونم مخّطط رقم 1760 الخاص بالمدرسة الثانوية في بيت صفافا

23.0 دونم جزء من مخّطط هيكلي محلي رقم 62 لغرب القدس

160.0 دونم جزء من مخطط رقم 5834أ الخاص بجفعات همطوس

2,075.0 دونممجموع المساحة المخّططة 

16.0 دونم مساحة غير مخّططة

2,091.0 دونم مجموع مساحة الحي 

باالضافة الى ذلك، تمت المصادقة على ثالثة مخّططات هيكلية أخرى )3801، 3802، 3855( كتعديل للمخّطط الهيكلي في الحي )رقم 2317( وحوالي 28 مخّططا موضعيا لم يضف مساحة للحي. 

السارية  المخططات  في  اإلستعماالت  األرض مقابل  تخصيصات 

التخصيص
مخططات 

االستعمال الفعلي
%دونمات

96846سكن*
تتيح المخططات في الحي البناء بكثافة منخفضة تميز السكن القروي وتوّلد عدم تناسب بين حقوق البناء في الحي وبين احتياجات السكان. هناك اختالف وسط السكان 
بخصوص مستقبل الحي؛ هناك من يفضل الحفاظ على الطابع القروي للمكان وهناك من يفضل تطويره كحي بلدي. الزيادة الطبيعية في الحي والهجرة المتزايدة اليه 

زادت بصورة ملحوظة من الطلب على الشقق. في أعقاب هذا ُأعدت الكثير من المخططات الموضعية التي غيرت طابع البناء وكثفت النسيج. 

34717مناطق مفتوحة

تم في مخططات الحي )رقم 2317( تخصيص مساحتين مفتوحتين وحوالي 17 قسيمة عامة مفتوحة وصغيرة. إحدى المناطق الكبرى تقع في الوادي في مركز الحي، 
مخصصة لتكون منطقة منظر مفتوح وتمتد من شارع توحيد القرية في الشمال ولغاية حي جيلو جنوبا. في األجزاء الشمالية والمركزية من هذا الشريط هناك زراعة 
فعلية، بينما يقضم شارع 4 جنوب )راجعوا القصة في اإلطار( من الشريط ويبقي الجزء الجنوبي كفاصل بين الحي الفلسطيني وبين حي جيلو اإلسرائيلي. هناك منطقة 
مفتوحة إضافية تقع في الجزء الشرقي من جفعات همطوس )راجعوا التوسعة( على امتداد طريق الخليل، وهي معرفة على أنها منطقة عامة مفتوحة. في مخطط 
5834د الخاص بجفعات همطوس، الذي لم يتم بعد المصادقة عليه، فإن المنطقة مخصصة للفندقة. ومن بين الـقسائم الصغيرة الـ17 المخصصة في المخططات 
كمناطق عامة مفتوحة، فقد تم تطوير ثالث فقط- قسيمتان كملعب وقسيمة كملعب كرة قدم. تطوير باقي المناطق مشكوك فيه بسبب عدم التناسب: مساحات ضيقة 

وتبدو كبقايا تخطيط، مساحات تستعمل فعليا كطرق وما شابه. 

49624طرق 
في الوقت الذي تم فيه تخصيص مساحات واسعة من الحي لتطوير الطرق، فقد تم تطوير القليل من الشوارع الداخلية من الناحية العملية، والشوارع القائمة في المنطقة 
ال يتم صيانتها في الغالب وتشكل خطرا على السكان. بدال من تحسين شبكة الشوارع في الحي، تعمل بلدية القدس على شق شريان مواصالت بلدي ورئيسي يظهر 

في مخططات الحي لكنه غير مخصص لتحسين مستوى حياة السكان في الحي )شارع 4 جنوب، راجعوا القصة في اإلطار(. 

854مباني عامة 
تخصص مخططات الحي 15 قسيمة لصالح المباني العامة )حوالي 10 دونمات في جفعات همطوس(. من الناحية الفعلية جرى تطوير 6 قسائم فقط فيما تقف الباقية 
مقفرة بدون سبب ظاهر للعين. بخالف معظم األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، يوجد في بيت صفافا مدرسة ثانوية. يوجد أيضا مدرسة توراتية تقع في مبنى كان 

يستعمل كمستشفى لألمراض المعدية قبل العام 1948. 

لم يتم شمل المساحة األساسية من "جفعات همطوس" في المخطط الهيكلي للحي وهي ليست مخصصة لالستعمال من قبل السكان. ومن المخطط في الموقع إقامة حي 1607جفعات همطوس 
منفصل للسكان اليهود- اإلسرائيليين )راجعوا التوسعة(. 

يشمل مساحات غير مخّططة. 352آخر

2,091100المجموع

* في تخصيص األرض للسكن األكثر شيوعا في بيت صفافا، يسمح بالبناء بنسبة %50 من مساحة القسيمة ببناء خفيف لغاية طابقين. يستثنى من هذه القاعدة نواة القرية، حيث يسمح هناك بالبناء بنسبة %80، ومخطط 
3855، حيث ويتاح البناء ضمن مساحته بنسبة 90%.


