
في السنوات 2000-2006, قامت السلطات اإلسرائیلیة بھدم حوالي 
تم  السنوات,  تلك  السواحرة. في  المكبر عرب  بیتًا في حي جبل   40
إصدار 129 أوامر ھدم ضد بیوت في الحي وفتح حوالي 400 ملف 

في المحاكم.

ضد  القضائیة  ولإلجراءات  الحي  في  البیوت  لھدم  الرسمي  السبب 
أصحاب البیوت ھو البناء دون رخصة بناء أو خالفًا لھا.

إال أن مواطني حي السواحرة - جبل المكبر, المعنیون بالحصول على 
رخص البناء بغیة بناء بیوتھم, ال یستطیعون الحصول علیھا في الكثیر 
من الحاالت. ذلك بسبب الخرائط الھیكلیة الساریة في الحي, والمسببة 
لإلشكالیات. الخرائط الھیكلیة التي تخصص مناطق صغیرة فقط للبناء 
المساحة  وتخصص غالبیة  باكتظاظ منخفض  البناء  والتطویر, تسمح 

المشمولة ضمن الخط األزرق كمنطقة مفتوحة یمنع البناء بھا.

جبل   – السواحرة  عرب  أراضي  في  المفعول  ساریة  المخططات 
أن  اللزوم  من  لیس  أنھ  إال  المواطنین.  احتیاجات  تالئم  ال  المكبر، 
یكون الوضع ھكذا. المخططات الجیدة تساعد المواطنین على البناء 
وتساعد الحي على التطور. في المخططات الجیدة ھناك توازن فیما 
للجمھور.  العامة  واالحتیاجات  للمواطنین  الخاصة  االحتیاجات  بین 
من حق مواطني حي السواحرة – جبل المكبر، الحصول على مخطط 

جید یالئم احتیاجاتھم كأفراد وكمجموعة.

جمعیة بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطیط, تعمل بالتعاون مع 
مواطني حي السواحرة – جبل المكبر، من أجل إجراء تخطیط عادل 
المخططات,  لوضعیة  تخطیطي  إجراء مسح  الفعالیات  تشمل  لحیھم. 
لذلك,  واستمرارًا  وتطلعاتھم,  المواطنین  احتیاجات  الحي,  وضعیة 

تحضیر وثیقة تشیر إلى اتجاھات تخطیط ممكنة. خالل 2007, وفي 
إطار المشروع المشترك, التقى ممثلوا جمعیة بمكوم مع مجموعات 
وأفراد في حي السواحرة – جبل المكبر. ُطرحت مواضیع عدیدة 
في ھذه اللقاءات تتعلق بالتخطیط, على سبیل المثال – طرق قائمة 
وطرق مخططة, والحاجة إلى مناطق إضافیة مخصصة للمسكن. 
في  التخطیط  بوضعیة  یتعلق  فیما  المواد  جمع  تم  ذلك،  بموازاة 
التي  التخطیطیة  الوثیقة  بكتابة  األیام  ھذه  في  نقوم  نحن  الحي. 

سوف یتم استعراضھا أمام المواطنین في اجتماع عام.

أھمیة الخارطة الھیكلیة

للمخططات تأثیر كبیر على الحیاة الیومیة لكل واحد وواحدة منا. فھي 
تحدد أین یسمح بالبناء وأین یمنع ذلك؛ أین تشق الشوارع وما سیكون 
عرضھا؛ ما ارتفاع األبنیة التي سوف تقام وأي استعماالت (مسكن, 
تجارة, مصالح وإلخ) سوف تتم بھا؛ والمزید المزید. بكلمات أخرى, 
المخططات تصمم الحّیز المادي من حولنا, ولھا تأثیرات كبیرة على 

جودة حیاتنا.

عندما  ھذا  یحدث  معیقًا.  عامًال  تشكل  المخططات  فإن  أحیانًا,  لكن   
تعلیمات  المواطنین وبین  فیما بین إحتیاجات  یكون ھناك فارق كبیر 
إلى  المكبر,  السواحرة – جبل  في حي  المثال,  سبیل  فعلى  المخطط. 
بناء  حقوق  تحدید  تم  للبناء,  المخصصة  المحددة  المساحات  جانب 
محددة مكونة من نسب بناء منخفضة (25%-37.5%), تحدید البناء 
الصافي.  للدونم  وحدات  ل-3  السكن  وحدات  عدد  وتحدید  لطابقین 
معنى ذلك أن البناء ممنوع في غالبیة مسطح الحي وفي المناطق التي 

یسمح البناء بھا باإلمكان بناء القلیل فقط.

تم  التي ذكرناھا حتى اآلن وأیضًا في قصة علي جمعة,  في األمور 
استعمال مصطلحات غیر واضحة للجمیع. مصدر ھذه المصطلحات 
ھو قانون التنظیم والبناء, والذي یمّكن التطویر والبناء وفقًا للقواعد, 
المالئمة  غیر  األبنیة  ھدم  من  یمّكن  أخرى  ناحیة  ومن  ناحیة,  من 
مختصر  تخطیطي  قاموس  نقدم  راحتكم,  على  حرصًا  للقواعد. 
والبناء.  التنظیم  مجال  في  شائعة  مصطلحات  یشرح  للمصطلحات, 
تستطیعون استعمالھا لدى استالمكم أمر ھدم, أو عندما تحتاجون إلى 

إجراء مخطط أو رخصة بناء لبیتكم.

 مجلس أولیاء أمور مدارس سواحرة
الغربیة - جبل المكبر 

"ھدموا بیتنا في حزیران 2007. لم نكن نعلم بوجود أمر ھدم. أتوا 

في الساعة السابعة صباحًا, حاولنا إعاقة الھدم ولكننا لم ننجح. حتى 
أنھم لم یتیحوا لنا إخراج األغراض من البیت.

"في 2003, أتوا من البلدیة ومن وزارة الداخلیة, صّورا المنطقة, كیف بدأ ھذا؟

"ال توجد خارطة ھیكلیة في منطقتنا وال یمكن إصدار رخص بناء. ُفرض علینا دفع غرامة.وبعد ذلك إستلمنا لوائح إتھام بتھمة البناء دون ترخیص. في النھایة 

قمنا نحن األخوة بالتنظیم بغیة تحضیر خارطة ھیكلیة جدیدة حتى 

اللجنة  في  الخارطة  رفض  تم  للبیوت.  رخص  إستصدار  نستطیع 
"في النھایة أتوا وھدموا. بعد شھر, بنى لنا الصلیب األحمر خیمة. اللوائیة بسبب الشارع اإللتفافي وبسبب الجدار.

بعد ذلك قامت الحركة ضد ھدم البیوت ببناء ھذا البیت. علیھ أیضًا 
یوجد أمر ھدم ونحن في قضیة أمام محكمة الشؤون المحلیة". 

(من شھادة علي جمعة, مواطن من عرب السواحرة)

تخطیط الئق لحي السواحرة – جبل 
المكبر لماذا وكیف؟



للمصطلحات تخطیطي قاموس

األحیان, في أغلب دونھا. یجوز البناء من ال رخصة رخصة بناء: .1
البناء رخصة البناء. رخص بمنح المخول العامل ھي القدس بلدیة
إصدار یمكن وإلخ. الشقق عدد بناؤھا, یسمح التي الطبقات عدد تفصل

تعلیمات تفصیلیة. تشمل ھیكلیة خارطة بموجب بناء فقط رخص

بموجب ُیبن لم أنھ بناء أو رخصة لھ تصدر مبنى لم أي ھدم: أوامر .2
الداخلیة وزارة محلیة, تنظیم لجنة للھدم. معرضًا یكون البناء, رخصة
یتم تسلیم مختلفة. أنواع من أوامرًا یصدرون المحلیة ومحكمة الشؤون
البیت حائط على التعلیق بواسطة أو  البیت  أبناء ألحد بالید األوامر

المخصص للھدم.

األرض, في بھا القیام یمنع التي األمور تحدد  وثیقة مخطط:  .3
قد المثال, سبیل فعلى شروط. أي وفي بھا, القیام یسمح التي واألمور
المفتوحة, الطبیعیة للمناظر مخصصة أرض في البناء المخطط یمنع
المخطط یشمل ُأخرى. منطقة أبنیة سكنیة في إقامة یسمح واحد آن وفي
تعبر خارطة أیضًا األحیان معظم وفي (النظام) مكتوبة تعلیمات دائمًا

الرسم. بواسطة المكتوبة التعلیمات عن

مخطط مفصلة, تعلیمات مع ھیكلیة خارطة محلیة, ھیكلیة خارطة .4
البناء غایات تضع محلیة ھیكلیة خارطة ("تاباع"): مدینة بناء
األبنیة, (إرتفاع بھ المسموح  البناء ونوعیة وإلخ),  مكاتب (مسكن,
بناء, رخصة إصدار باإلمكان یكون حتى وإلخ). السكن وحدات عدد
المنفردة القسیمة على مستوى البناء تحدد حقوق مفصلة تعلیمات تلزم
متبع اسم ھو ("تاباع"  البناء. رخصة إصدار إلى شروط باإلضافة

مفصلة). تعلیمات مع محلیة ھیكلیة لخارطة

طوبوغرافیا, بالتفصیل: المنطقة تصف خارطة مساحة: خارطة .5
من المسح تحضیر یتم وإلخ. إرتفاعات, نباتات, جدران, أبنیة, طرق,
رخصة ھیكلیة أو خارطة على المصادقة یمكن مؤھل. ال مساح قبل

(معدل). محتلن مسح دون بناء

إلى یھدف مخطط وھو التسجیل, ألغراض مخطط  "تاتسار": .6
كوحدة بتسجیلھا یسمح دقیق بشكل وحدودھا األرض وضع وصف

األراضي. تسجیل سجالت منفردة في

إلى حدوده. ویشیر المخطط خارطة في یظھر خط األزرق: الخط .7
لھ تتبع ال للمخطط األزرق الخط نطاق خارج الموجودة  المساحة

علیھا. تسري ال وتعلیماتھ

المثال, سبیل على معین. المخطط لغرض یخصصھ مقطع الغایة: .8
بیوت إقامة  لغرض شيء كل قبل مخصصة المسكن غایتھا مساحة 
(مثًال, أخرى لغایات استعمالھا یسمح قد المخطط أن إال سكنیة, 
غایة كل تعلیم یتم المخطط خارطة في الحضانات). أو المكاتب
ضمن المسموحة اإلستعماالت تفصیل ویتم مختلف لون بواسطة

تعلیمات المخطط.

المخطط: بھا یسمح التي البناء إمكانیات  مجمل البناء: حقوق .9
البناء), نسب في أو المربعة األمتار (في بناؤھا باإلمكان المساحة التي

إلخ. ببنائھا, یسمح التي السكن وحدات عدد البناء, في الطبقات عدد

قسیمة في بناؤھا المسموح الرئیسیة المساحة مجمل البناء: نسب .10

في قسیمة المثال, سبیل على القسیمة. مساحة من كنسبة عنھا یعبَّر معینة,
بالمائة, 150 بناء  بھا ویسمح م2  500 مساحتھا للمسكن,  مخصصة

ألغراض المسكن. من المساحات الرئیسیة م2 750 بناء باإلمكان

قبل اإلجمالیة, القسیمة مساحة اإلجمالیة:  القسیمة مساحة .11
العامة. لألغراض المصادرة

نتیجة تقلیصھا بعد القسیمة, مساحة الصافیة: القسیمة مساحة .12
الرئیسي البناء  مساحة احتساب یتم  العامة. لألغراض المصادرة

الصافیة. القسیمة مساحة بموجب المسموحة,

مساحة في بناؤھا یمكن التي السكن وحدات عدد اإلكتظاظ: .13
(بعد للدونم السكن بعدد وحدات اإلكتظاظ عن یعبَّر ما عادة معطاة،
م, 500 مساحتھا قسیمة في المثال, سبیل على تمت). إذا المصادرة,
فاإلكتظاظ التخطیط, فیھا بموجب خمس شقق بناء الممكن من والتي

سكن للدونم. عشر وحدات ھو المسموح بھ

قائم آخر, طریق أي أو سبیل أرصفة), (یشمل شارع طریق: .14
عرض بموجب الطریق حق  عرض تحدید یتم مخطط.  في معّلم أو
الواقع. في أصغر الطریق عرض كان لو حتى المخطط, في الطریق

البناء بین إبقاؤھا یجب التي المبنیة غیر الفسحة البناء: خط .15
أمتار أربع یتكون من بناء خط فإن المثال, سبیل القسیمة. على وحدود
أمتار أربعة بعد على یكون أن یجب للمبنى الخارجي الجدار أن معناه

المخططات. في البناء خطوط تحدید یتم القسیمة. حدود من

القدس. بلدیة في والبناء التنظیم  لشؤون لجنة  المحلیة: اللجنة .16
تكون الحاالت, في غالبیة المحلي. أعضاء المجلس اللجنة یجلس في
باإلضافة تفصیلیة. مخططات على للمصادقة مخولة المحلیة اللجنة

البناء. رخص تمنح التي ھي فإنھا ذلك, إلى

وزارة في والبناء التنظیم لشؤون مؤسسة اللوائیة: اللجنة .17
السلطات عن ممثلون الحكومة, عن ممثلون ھم اللجنة أعضاء الداخلیة.
صالحیة المعماریین والمھندسین. تنظیم عن اللواء, وممثل في المحلیة
اللوائیة. بید اللجنة ھي المحلیة الھیكلیة معظم الخرائط على المصادقة

الجدیدة. المخططات على یعترض أن للجمھور یسمح إجراء إیداع: .18
إضافیة وسائل وفي الصحف في نشر إعالنات یجب القانون, بموجب
ما أن مخطط علیھ یؤثر قد أي شخص یستطیع المخططات. حول إیداع

النشر. تاریخ من یوم 60 خالل ومسوغا علیھ خطیًا یعترض

ملكیة إلى خاصة
ِ

أرض تحویل إطاره في یتم إجراء مصادرة: .19
بمصادرة مساحات خاصة للبلدیة یسمح القانون, بلدیة القدس. حسب
للحدائق للمدارس, واألرصفة, للشوارع مثًال, – العامة لألغراض
العامة لألغراض أراٍض تصادر التي المحلیة السلطة وإلخ. العامة 
ال-40 یتعدى ال المصادر القسم أن طالما عنھا, بالدفع ملزمة لیست
ال- تتعدى المصادرة كون حالة القسیمة. في مساحة مجمل من بالمائة
عن األرض ألصحاب بالدفع ملزمة المحلیة السلطة فإن بالمائة, 40

األوائل. ال-40 بالمائة بعد مصادرتھ الذي تمت القسم كامل

والبناء عن للتنظیم المحلیة اللجنة تجبیھا دفعة التحسین: 20. فرض
حقوق من زاد على مخطط جدید قیمة األرض جراء المصادقة إرتفاع

البناء.

الدنمارك قبل من مدعوم المشروع


