
 خلفية عامة 

حدها من الجنوب حرم الجامعة الشرقية وي" سكوبس"ى منحدرات جبل  علالعيساوية تقع

التلة الفرنسية ومن الشمال حي حي  وجبل سكوبسالعبرية ومن الغرب مستشفى هداسا 

 في منطقة 1967 منذ عام العيساويةتقع ". معاليه أدوميم"ومن الشرق شارع " ةاتسميرت هبير"

. نسمة في اكتظاظ عاٍل وبدون أفٍق تخطيطيآالف رة  نحو عشيسكنها حاليا. س القدنفوذ بلدية

سرعان ما غدت ) 2316خطة رقم  (1991رغم المصادقة على خطة هيكلية للحي في العام 

 الخطة الهيكلية  هذهمساحة.  المتوفره بموجبهاالبناءنيات اكم واستهلكت اهذه الخطة بغير طائل

 . للتطورحتياجات األساسية وال تدع مجاالًال تلبي االهي و, استين دونم و وستةستمائةتبلغ 

  

إلى وضع خطة هيكلية للحي " بمكوم"من ضمن الصعوبات التي أدت إلى مبادرة السكان و

تهددها ي والمنازل الواقعة خارج حدود الخطة الموجودة والتي ؛كانت نسب البناء المنخفضة

 ا والموجودة هي أيض–) مساحة مفتوحة" (خضراء"في مناطق اقعة المنازل الو؛ خطر الهدم

انعدام المساحات ؛ شحة المساحات للمباني العامة ومنها مؤسسات التعليم؛ في خطر الهدم

 . المعدة للتجارة وعدم توفير الرد على متطلبات مجتمع آخذ باالزدياد

 

حدود المخطط المذكور رغم أن رج تقع غالبيتها خاايملك السكان نحو ألفين وأربعمائة دونم 

لم تسجل األراضي في التسوية وقد صودر بعضها .  داخل منطقة نفوذ القدس البلدية يقعفهانص

 . على مر السنين
 

 وتقديمه 2005ام  خالل عامقرراالنتهاء منه  و2004على المخطط في بداية عام بدأ العمل 

 . ة بأسرع وقت ممكنللسلطات المسئول

 

 رية الحمائلية تركيبة الق

. لكل حمولة تاريخها. لبعضها تشعبات أخرى, ثمة أحدى عشرة حمولة رئيسية في القرية

وبعضها اآلخر وصل القرية قبل , بعض الحمائل عريقة تعيش في القرية منذ مئات السنين

 .1967مئتي عام وهناك عائالت جديدة هاجرت إلى القرية من الخليل بعد حرب 

 

 نسبة تتراوح تشكل من السكانلمهاجرة مع الوقت إلى صاحبة أراٍض أمالك اائل تحولت الحم

 . عشرين بالمئةو ما بين عشرة



ملكية األراضي ال تتناسب وعدد حمولة عبيد هي أكبر الحمائل في القرية لكن حصتها من 

فقدت .  محمود ومصطفى وعليانية غالبية األراضي الخاصة إلى حمائل ملكتعود. أفرادها

درة قامت بها السلطات  مصال في القرية الكثير من أراضيها في أعقاب عملياتائالحم

 بين حمولة وأخرى بحيث تكبدت حمولة مصطفى أكثر الخسائر من اإلسرائيلية دون التفريق

" ميشور أدوميم"و" ممعاليه أدومي " التي تقع عليهاراضياألإذ كانت . (األراضي والممتلكات

 ). في الماضيموله ذه الحملكًا لهاليوم 

 

 ما النزاعاتوالزواج إالّ أنّها تعيش أيضا التوتر متأتية من تربط بين الحمائل عالقات عائلية 

 حيث ال يشعر .ر العائالتكباوالصاعده  بين األجيال وثمة فجوة  كما.ئل وفي داخلهابين الحما

 .  رؤساء الحمائل حول كيفية تعيين الشاب أنه ممثٌّل وقد طرحوا سؤاالًالجيلأبناء 

 

 األراضي 

 من األراضي تمتد ما ادونمألف ثني عشر األ  ما يقاربكان أهل القرية يمتلكون في الماضي

 صودرت مساحات كبيرة. من الشرق" ميشور أدوميم"من الغرب وحتى " سكوبس"بين جبل 

 أمالك  ألفان وأربعمائة دونم فقط من ما يقاربمن األراضي على مر السنين بحيث تبقّى

 .   يقع ألفُ ومئة دونٍم منها في حيز نفوذ بلدية القدس,السكان

 

ه اليوم  تشمل الخارطة الهيكلية المرخّص. جميع أراضي السكان قابلة للبناء والتطويرليست

م وجود األراضي ال يمكن هكذا ورغ.  فقط وتحدد البناء بشكل كبيرا وستين دونمستة وستمائة

 في السنوات األخيرة بدون العيساوية جميع عمليات البناء في اتقريبوتمت  هذا, استغاللها

 .معلقًاوما زال العديد من أوامر الهدم , رخص بناء

 

 من اقدر مما يتطلب ,لحمولة يتشارك فيها أبناء ا خاصة القرية إلى ملكيةأراضيعود معظم ت

 . اإلبداع في عملية التخطيط والتعاون مع السكان على صعيد فردي

 

 لاالقتصاد واإلشغا

 وعليه فإن المعطيات التالية عامة ال تعتمد األرقام بل العيساويةال توجد معلومات دقيقة عن 

 .المقابالتإجراء أساسها االنطباعات الميدانية و
 



. الكن مستوى الدخل منخفض جد, مستوى البطالة في القرية ليس أعلى منه في السوق عامة

غالبية النساء ال تعملن خارج البيت وال يدخلن . تعيش غالبية العائالت من مدخول واحد فقط

في فرعي  كعمال ايعمل الرجال غالب. زلااإلحصائيات كعاطالت عن العمل بصفتهن ربات من

 نسبة كبيرة من العائالت أنا فذ ول.بدخل منخفض للغاية عليهم  مما يعود,البناء والخدمات

 .  على مخصصات التأمين الوطنيهاتحت خط الفقر وتعتمد المئات منتعيش 

 

 مستوى التعليم

عشرات  بضعة وتكاد ال تجد أكاديميين بارزين ما عداامستوى التعليم في القرية منخفض جد 

 توجد في القرية ة ثانوية حيثرس هذا الخصوص يالحظ افتقار القرية إلى مدفي. من المثقفين

لكن يضطر الطالب السفر إلى . ومدارس المرحلة اإلعدادية للبنات والبنينمدرسة ابتدائية 

 . أحياء أخرى في القدس الشرقية الستكمال دراستهم الثانوية
 

 وصلت من أهلها فقط  ا فئة ضئيلة جدإال أن بجوار الجامعة العبرية العيساويةرغم وجود 

كن اليوم  لالعيساويةأجرون مساكن في  كان الطالب العرب من إسرائيل يست.للتعلم في الجامعة

 إذ  يستأجرها سكان , في المدينة أشغلت غالبية الشقق المعدة لأليجارومع تفاقم مشكلة اإلقامة

 القد تدهورت العالقة مع الجامعة مؤخر. القدس الذين يخشون فقدان هويات اإلقامة خاصتهم

 .العيساوية واصلة ما بين حرمهاسد الطريق الو كما يبدو إلى  نفسهاحيث بادرت الجامعة

  

أهميته منها جمعية ى لع ةوعيتهد القرية مبادرات ألنشاء جمعيات تعالج موضوع التعليم والتش

 ". النور"وجمعية " ُأحد"

 

 الوضع االجتماعي

كل ما يتّضح من معطيات قسم الرفاه في .  كما أسلفناالعيساويةال توجد معطيات وافية عن 

 . نقطاع عن البلدية ال غيرالبلدية أن ثمة ا
 

 مشاكل نسبة عالية من العائالت النواةالوضع االجتماعي في القرية صعب للغاية وتعاني 

وأداء األهل  ومشاكل اإلسكان وسلوك األطفالتعليم ال كمشاكل ؛ناجمة عن الدخل المنخفض

 .والعنف األسري وتجارة المخدرات واإلدمان والجرائم الصغيرة

  



 فيما يتعلّق بالعنف ةصاخجتمع تقليدي يحرص على عدم فضح المشاكل يه أن الميجدر التنو

اُألسري . 

 

 القريةقائمه في مؤسسات 

بوادر  كحال العديد من أحياء القدس فيها المؤسسات البلدية إلى جانب العيساويةحال 

 على أساس العديد من األحيان تعمل في اهذه المؤسسات أيض. تطوعيةالمدنية المؤسسات ال

  .ا لخدمة السكان جميعأقّل منهحمائلي 

 

التخاذ القرارات أو تمثيل القرية وإدارة بالنسبة ينقص القرية آلية وعملية ديمقراطية واضحة 

 . شؤونها

 

هو المركز الجماهيري وتبرز فيه لجنة إلى جانب المدارس فإن أنشط المؤسسات في القرية 

 . ة أمام السلطاتالتي تدير شؤون القريالتطوير 

 

 : المؤسسات الرسمية

 مركز جماهيري يعمل في القرية ويدير برامج تعليمية وتربوية ورياضية مختلفة * 

 السلطات قابلمسئولة عن إدارة شؤون القرية م -في المركز الجماهيري " لجنة التطوير* "

 . الرسمية المختلفة ويترأسها درويش درويش

هذه المدارس في مبان (ين وإعدادية البنات والمدرسة االبتدائية  إعدادية البن–المدارس * 

 ). جديدة وعصرية متطورة

 )مركز ألطفال شمالي القدس(مدرسة للتعليم الخاص * 

 

 : المؤسسات التطوعية

 تدير حضانة األطفال وفعاليات تربوية أخرى" أحد"جمعية * 

  تعمل مع المسجد لمساعدة المحتاجين–لجنة الزكاة * 

 جمعية النور للمساعدة وتقديم األرشاد في التعليم لطالب المدارس * 

  نشاطات رياضية–ناٍد رياضي * 
 
 
 



 :مراكز نشاط أخرى

 ساحة ألعاب لألطفال في مدخل القرية * 

 ملعب كرة قدم قيد البناء*

 مساجد*

 

 مواصالتال

 صغيرة ها حافالتصل ت بل,العيساوية التي تعمل في القدس إلى تصل المواصالت العامةال 

 تنطلق من المحطة المركزية للقدس الشرقية ويمكن االنتقال بواسطتها إلى )ميني باص(

انتظم سائقو سيارات النقل .  المحتلّه والمناطقوط أخرى تصل مناطق أخرى من إسرائيلخط

في القرية على شكل خطوط بلدية تخدم القدس الشرقية وتؤدي خدمات التاكسيات " ترانزيت"

اأيض . 


