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الثوري (أبو ثور): هو حي يقع جنوب وادي الربابة وشرق طريق اخلليل. يسكن 
يف اجلزء العربي منه حوالي 13 ألف سكان عرب، بينما يقطن يف اجلزء الثاني 
منه حوالي 2,000 يهودي. يعتبر هذا احلي املختلط  صورة مصغرة تبني حجم 

الفجوات بني اليهود والعرب يف القدس والتمييز القائم على الدين والهوية 
الوطنية والسياسية. فكال احليني منفصل عن اآلخر يف جميع النواحي: 

االجتماعبة، اجلماهيرية، االقتصادية واخلدماتية. والفجوة بني ذات سكان 
احلي، وأحيانا بني سكان ذات الشارع، تخلق شعورا قد يؤدي إلى العنف. 

ملخص
تعتبر هذه الدراسة جزءا من سلسلة الدراسات التي يصدرها "معهد القدس 

لبحث السياسات"، وهي تُعنى باألحياء العربية يف شرقي القدس، وذلك بهدف 
رسم املالمح االجتماعية وتلك املُتعلقة بالبُنى التحتية يف مختلف مناحي احلياة. 
من شأن هذه الدراسة أن ُحتسن عملية اتخاذ اإلجراءات املبنية على املعلومات 
من أجل حتسني جودة حياة السكان العرب يف شرق القدس. فضال عن عرض 

الوضع القائم تعمل هذه الدراسات على محاولة إيجاد آليات للنمو والتنمية، يكون 
من شأنها أن تعود بالنفع على الوضع االقتصادي واالجتماعي لألحياء والُقرى. 
نحن نؤمن بأن البحث الذي يجمع بني املمارسة والتوصيات السياسية هو حجر 

األساس لرفع الظلم االجتماعي والسياسي، سعيا إلى خلق مدينة يكون 
باستطاعتها أن حتتوي جميع سكانها. يعتمد أسلوب الدراسة على الدمج بني 
البحث الكمي والبحث النوعي الكيفي، وعلى العمل امليداني وإجراء مقابالت 
ُمعمقه، إضافة إلى استخدام مصادر املعلومات املتوفرة يف مؤسسات الدولة 

الرسمية، ويف معاهد األبحاث، وعقد طاوالت مستديرة مبشاركة ممثلي األحياء، 
والبلدية، ومؤسسات املجتمع املدني. 

فيما يلي القضايا 
األساسية التي 

تتناولها الدراسة  
والمتعلقة أبو ثور:

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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التخطيط والبناء: يحاط حي الثوري من جميع اجلهات مبناطق 
مبنية أو حدائق وطنية وبلدية، وهي ال تسمح بالبناء على تخوم 
احلي. كما أن نسبة البناء للبيوت السكنية بحسب املخططات 

املصادق عليها منخفضة يف احلي، لذا يوصى بالعمل بشكل فوري 
على مخطط تنظيمي هيكلي جديد ومحدث للحي،  يسمح 

باستيعاب الزيادة الطبيعية للسكان، كما يوصى باجناز اتفاق بني 
البلدية والسكان بتجميد البناء غير املرخص من جهة ووقف 

املخالفات املفروضة على البناء غير املرخص من جهة 
أخرى. 

الشوارع، األرصفة وأماكن االصطفاف: الكثير من الشوارع 
يف احلي بدون مخرج، فهي شوارع مهترئة ينقصها اإلسفلت 
وشبكة الصرف الصحي ومرافق السالمة واإلنارة. تتصف 

األجزاء الداخلية للحي بالبناء املكتظ، وكثرة األدراج  
واملمرات وأزقة الضيقة. تؤدي  هذه الظروف جميعها  إلى 

ضغط كبير على شارع  الثوري، وهو الشارع املُعبد الوحيد يف 
احلي، بحيث  ال يستطيع استيعاب ضغط  حركة السير 

واصطفاف املركبات املوجودة فيه. لذا يوصى بتطوير الشوارع 
الداخلية يف مركز احلي وفقا المعابير البلدية املتفق عليها، 

وجتهيز مناطق لالصطفاف واالستخدام املضاعف للساحات 
لصالح اصطفاف املركبات.

المدارس: توجد ثالث مدارس، من أصل أربع مدارس يف احلي، 
داخل مباني مستأجرة ال تتناسب مع املعايير العامة، وال توجد 

يف احلي مدرسة ثانوية، لذا يُضطر السكان إلى إرسال الطالب 
إلى أحياء عربية أخرى، مما يؤدي إلى زيادة تسرب الطالب من 

املدارس, وخاصة البنات. ميكن حل املشكلة وتلبية احتياجات 
املدارس يف أطراف احلي، وتخصيص منطقة كبيرة لبناء مدرسة 

ثانوية. ويف ذات الوقت يجب  رصد امليزانيات ملصادرة أراض 
لصالح بناء املدارس. 

حي غير معترف به - وادي ياصول: بُني حي وادي ياصول على 
أراضي مفتوحة تطل على غابة السالم. لم تقم البلدية بتطبيق 
قوانني التنظيم والبناء يف املنطقة ولم تقم بهدم البيوت على مر 

السنوات. ال تتوفر  يف احلي البنى التحتية األساسية، كما أن 
شبكة الشوارع عبارة عن طرق ترابية فقط. يوصى مبنح  

التراخيص للمباني السكنية يف وادي ياصول من خالل مخطط 
تنظيمي جديد.

المياه والصرف الصحي: ال ترتبط الكثير من البيوت بشبكات 
املياه البلدية التابعة لشركة "جيحون". وقد قام الكثير من السكان 
بربط بيوتهم بشبكة املياه بطريقة غير قانونية. أما غير املرتبطني 

بشبكة املجاري فلديهم حفر امتصاصية. بنيت شبكة الصرف 
الصحي بطريقة تصريف املياه إلى املناطق املنخفضة، والتي كانت   

من خالل مسح أجري 
على الحي تبين أن هناك 

عدة مشاكل رئيسية، 
سنستعرضها هنا 

باإلضافة إلى توصيات 
طاقم البحث:

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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يف املاضي مناطق غير مأهولة، أما اليوم فتم البناء بصورة مكتظة. 
مما يدل على ذلك الطفح املائي الذي ينشأ، لذا يوصى بربط  جميع 

البيوت بشبكة "جيحون" والعمل على مد شبكة صرف صحي جديدة.  

النفايات: ال جتمع النفايات من احلي بشكل مناسب  بسبب الطرق 
غير املعبدة واألزقة الضيقة فيه، فاألزقة الضيقة يف احلي بحيث  
تتطلب استخدام آليات صغيرة جلمع النفايات  ال تتالءم مع كمية 

النفايات يف احلي. يجب توفير املزيد من املعدات جلمع نفايات 
من أجل تلبية احتياجات احلي. كما يجب إضافة عمال النظافة، 

والقيام باملزيد من اجلوالت يف احلي من أجل إزالة النفايات.

أراض عامة مفتوحة: يوجد يف احلي املكتظ القليل من األراضي 
الفارغة، التي ميكن استخدامها كمناطق عامة لرفاهية السكان. يحاط 

احلي املكتظ مبناطق إطاللة مفتوحة، هذه املناطق غير مستخدمة 
ملصلحة السكان، فال يوجد تخطيط او تطوير حدائق عامة مع مرافق 

لرفاهية السكان وخدمتهم. يف املاضي كانت هنالك حديقة عامة للحي 
مت تدميرها على أيدي مجموعة من السكان يف عام 2014، ومنذ ذلك 
الوقت إلى اآلن لم  يجر ترميمها. لذا يجب توفير احلدائق يف أطراف 
احلي ويف األراضي اخلضراء التي حتيطه، كاحلدائق العامة، مببادرة 

سكان احلي، والتعاون معهم وبذلك يُضمن احلفاظ عليها لفترة من 
الزمن.  

            
الثقافة والترفيه: عدا عن املركز اجلماهيري الذي يحاول إقامة 
نشاطات يف احلي، يفتقر احلي إلى أي بنية حتتية للترفيه والثقافة 

والرياضة. يجب تطوير هذه البنى التحتية وإضفاء الطابع املؤسساتي 
عليها، ومرافقتها مبيزانيات لتمويل األنشطة االجتماعية والتعليمية.   

الفقر والعنف واإلدمان على المخدرات: يعتبر  سكان احلي  من 
خلفية اجتماعية واقتصادية متدنية (4 بني كل 20 وفقا للمكتب 

املركزي لإلحصاء). يؤدي الفقر واملشاكل  االجتماعية إلى تولد العنف 
داخل العائلة واتساع  ظاهرة اإلدمان على املخدرات. بحسب السكان 

والشرطة هناك 13 محطة فعالة ملدمنى املخدرات. ومن املقترح أن 
تعمل الشرطة على الفور من أجل القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون 

مع مكتب الشؤون االجتماعية يف البلدية.

الشعور بالعزلة عن البلدية والمؤسسة اإلسرائيلية: جميع ما 
مت ذكره من مشاكل  يف احلي خلق  إحباطا كبيرا لدى السكان وولد 

عزلة مطلقة عن املؤسسة اإلسرائيلية. 

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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تطوير منطقة تجارية: شارع الثوري، الذي يطلق عليه "شارع 
الدكاكني"، وهو الشارع الرئيس واملركز التجاري للحي، هو شارع 

مكتظ ويعج باحلركة. إذا ما مت تغيير  حركة السير وجعل الشارع 
باجتاه واحد، فإن ذلك سيزيد  من قدرة الشارع التجارية.

تطوير منطقة تجارية في منطقة التماس: يتميز حي الثوري 
العربي مبالصقته للحي اليهودي. هذا  االقتراب يزيد من احتمالية 

التطوير االقتصادي. من خالل إنشاء سوق أو منطقة جتارية مفتوحة 
على خط التماس املشترك الذي ميكن أن يخدم السكان اليهود 

والسكان العرب، ويشكل نقطة التقاء ذات طابع جتاري.

التطوير السياحي:  حلي الثوري أهمية إطاللية كبيرة، وذلك 
إلشرافه على جبل صهيون، البلدة القدمية ووادي الربابة. لذا ميكن 

تطويربُنى حتتية أساسية تتناسب مع السياحة.

جمعية نسائية: يوصى بالعمل على إقامة جمعية نسائية لألعمال 
اليدوية، جتمع من حاللها نساء احلي من أجل بيع منتوجاتهن. 

توصيات لتطوير 
التجارة والعمل – 

تحريك عجلة النمو



 

التاريخ، المكان واالسم
المالمح العامة

يقع حي أبو ثور يف جنوب القدس وهو حي مختلط (يقطنه عرب ويهود)، 
ميتد القسم العربي من احلي على السفوح الشرقية لتلة أبو ثور، وذلك بحسب 

خط وقف إطالق النار  سنة 1949.  بقي احلي حتت السيادة األردنية حتى 
عام 1967. قطع "اخلط البلدي" احلي يف جزئه العلوي بالقرب من قمة التلة. 

تصل مساحة احلي إلى 911 دومنا، سكنه حتى نهاية عام 2014  ما يقارب 
13 ألف نسمة من العرب1. أما السكان اليهود يف اجلزء الغربي فيقدر عددهم 

بحوالي 1,500 نسمة.  



المكان والتضاريس
يقع احلي على تلة أبو ثور بارتفاع 777 مترا عن سطح البحر، 

ويقع على حدود اخلط األخضر وجنوب البلدة القدمية، يحده من 
الشمال وادي الربابة، ومن الغرب طريق اخلليل ومحطة القطار 

القدمية، ومن اجلنوب وادي ياصول وغابة السالم.  

أصل التسمية 
يعرف احلي باسم "الثوري" وهو االسم األكثر شيوعا، كما يعرف 

احلي باسم "أبو ثور". 

يعود اسم احلي، بحسب املصادر العربية، إلى أحمد الثوري بن 
جمال القدسي، الذي كان محاربا يف جيش صالح الدين وحرر 

القدس من أيدي الصليبيني عام 1187.  اعتاد أحمد الثوري، كما 
تقول الرواية، ركوب الثور، ومن هنا جاءت التسمية "أبو ثوري". 

كما أطلق على احلي اسم جبل الثوري2. بعد انتصار املسلمني مت 
اقتطاع التلة للمحارب أحمد الثوري وسميت التلة باسمه، ويُروى 

أنه  دفن يف املكان ويوجد القبر يف اجلهة الغربية للحي3.  

أطلق املسيحيون على التلة اسم "جبل املشورة الرديئة"، الذي تقول 
الرواية   إن الكاهن الكبير "حنانيا بن ندباي" عقد يف هذه التلة  

االجتماع الذي تقرر فيه تسليم املسيح للرومان. كما كان هناك 
اسم آخر للحي يف العصور الوسطى وهو "جبل جيحون". وجاء 

االسم من الفرنسية: Mons Gihon وذلك نسبة لعني املاء الذي ينبع 
شرق احلي.

االسم الرسمي اليوم للحي هو "جفعات حنانيا" وقد أطلق عليه يف 
يوليو 1958. وينسب االسم املؤرخ يوسف بن ماتتياهو، ويقع يف  

مرتفعات التلة  قبر حنانيا بن ندباي، الكاهن األكبر يف فترة 
الهيكل الثاني (الذي لم يتم اكتشافه حتى يومنا هذا)4. 

التاريخ
عثر على بعض اآلثار يف منطقة الثوري، يف منطقة التماس بني احليني 

العربي واليهودي، ويُستدل من  املصادر التاريخية واحلفريات وجود ماء كان 

11
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  Ruth Kark and Shimon Landman (1980). "The establishment of Muslim  4

 neighbourhoods in Jerusalem, outside the old city, during the late Ottoman  
 .period". Palestine Exploration Quarterly. 112: 113–135  
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ينتقل من خالل برك سليمان إلى منطقة البلدة القدمية، 
ومير من السفح الشرقي للثوري  حتى وادي الربابة، 

واستخدم حتى بداية القرن العشرين5،

كما مت العثور على أجزاء من كنيسة بيزنطية، وأسس 
الكنيسة والسرداب. بنيت الكنيسة على طريقة البازيليكيا، 

حيث يوجد إيوان كبير يف الوسط وجناحان على جانبيه، 
اجلزء الغربي لم يبق منه شيء، ويعود تاريخ الكنيسة إلى 
الفترة البيزنطية. أما السرداب فهو محفور داخل صخرة 

واستخدم كما يبدو للدفن، ووجدت فيه كتابة " قبر 
ف(روكوفيوس)..." ويُستدل من رواية أخرى أن  السرداب 
استخدم ككنيسة حتت األرض، وتتبع الكنيسة للدير الذي 

سمي  باسم القديس مودستوس.  

يف كتابه "أبحاث توراتية" (1838) يصف إدوارد روبينسون 
جبل أبو ثور بأنه جبل "املشورة الرديئة"، ويذكر أن هناك 

بقايا لقبر رجل صالح مسلم وبقايا لقرية عربية باسم "دير 
أبو ثور".

وجاء يف وصف آخر (ليون، 1875) أنه توجد يف التلة الغربية  
قرية أبو ثور ويوجد بقايا أثرية من الفترة 

الصليبية، باإلضافة إلى كنيسة صغيرة محفورة داخل 
الصخر.

توجد يف منحدرات جبل الثوري  مغارات محفورة داخل 
الصخر ومنقوشة بالطريقة اليونانية-الرومانية، مثلما نقشت 

العديد من القبور6.

بني حي الثوري وتطور يف أواخر القرن التاسع عشر وكان 
سكانه  من ميسوري احلال، غالبيتهم  من املسلمني 

واملسيحيني، عمل معظمهم  يف التجارة. جاء السكان من 
اخلليل وبيت حلم إلى القدس بهدف اإلقامة  بالقرب من 

محاور الطرق املركزية والتي تربط بني البلدة القدمية وبيت 
حلم واخلليل (طريق بيت حلم اخلليل) وبالقرب من محطة 

القطار العثماني أيضا.

توسع احلي وتطور حول محاور الطرق املركزية، وبالقرب من 
األماكن املقدسة، والذي يضم الدير الذي بني على جبل 

"املشورة الرديئة" ومقام أحمد الثوري.

مبوازاة احلي العربي بدأت إقامة مباني احلي اليهودي، الذي 
بني على أساس جتاري يف بداية سنة 1888 وسمي 

بـ"بيت يوسف"، وذلك نسبة ليوسف نافون، وهو رجل ثري 
بنى  نواة احلي اليهودي، كما كان قنصال لهولندا وبلجيكا يف 

القدس. وكان شريكاه يف إقامة احلي شالوم كونستروم 
واملصريف يوهانس فروتيجر. وأقيم احلي مبوازاة طريق 

اخلليل، وكان من املخطط بناء 50 بيتا، باإلضافة إلى كنيس. 
إال أن 15 بيتا لم يسكنها أحد بسبب تفضيل 

اليهود السكن يف مناطق قريبة من  أحياء يهودية 
أخرى7.

مع مرور الزمن قدم  سكان من اخلليل أيضا واشتروا 
أراضي من سكان سلوان وبنوا عليهم مباني ليصبحوا جزءا 

من النسيج االجتماعي داخل احلي.

أثناء فترة وقف إطالق النار تشرين الثاني\ نوفمبر 1948 مت 
تقسيم الثوري بني األردن وإسرائيل، ليصبح احلدود 

الرسمية ضمن  اتفاق رودس نيسان\ أبريل 1949، وهكذا 
أصبحت السفوح الشرقية حتت السيطرة األردنية. ويف 

الغرب، وال سيما  البيوت التي ُهّجرت منها العائالت 
العربية، بدأ تطور احلي اليهودي الذي سمي الحقا باسم 

"جفعات حنانيا". ومنذ عام 1967 أصبح شطرا احلي حتت 
السيادة اإلسرائيلية وداخل حدود بلدية القدس.

http://www. hadashot-esi.org.il/report_ detail.aspx?id= 11627&mag_id=121 .2014 :أخبار اآلثار، ملحق إلكتروني 126، سنة  5
ي، بن آريه، القدس يف مرآة الزمن، القدس اجلديدة يف بدايتها، القدس، يد بن تسفي، 1979، ص 61-63.  6

ي، بن آريه، القدس يف مرآة الزمن، القدس اجلديدة يف بدايتها، القدس، يد بن تسفي، 1979، ص 227-228، 315، 597.  7

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 



13

األراضي

األراضي
منذ البداية لم يكن الثوري قرية، ألنه كان حيا مقدسيا 

متمدنا، ونشأ كجزء أساسي أثناء التطور املدني للقدس.

قطنت يف الثوري طبقة من السكان العرب األغنياء 
واملتعلمني، التي ُهّجرت يف عام 1948 إلى عمان. قام 

اليهود بالسيطرة على البيوت التي خلفها السكان  بعد 
حرب 1948، مما أدى إلى وجود حيني متالصقني لكنهما 
منفصالن، أحدهما حتت السيطرة اإلسرائيلية يف اجلزء 

الغربي املرتفع، واآلخر حتت السيطرة األردنية يف 
املنحدرات الشرقية للتلة.

مت فصل نواة احلي التاريخية، وهي قبر أبو ثور ودير أبو 
ثور، عن احلي العربي وضمها إلى اجلزء اليهودي، ثم بدأت 

تتكون نواة احلي العربي اجلديد يف منحدرات التلة.

امتد حي الثوري وتطور مع مرور السنوات على أراضي 
قرية سلوان (كما هو احلال يف حي راس العامود). يف 

الفترة األردنية، ومنذ بداية عام 1948، بدأ يقطن احلي 
سكان من اخلليل  لم يكونوا ميلكون الكثير من األراضي يف 
القدس، فبدأوا بشراء األراضي بشكل تدريجي يف أطراف 

سلوان.
وبسبب قدوم سكان الثوري من خارج سلون يتولد يف بعض 

األحيان توتر بني سكان املنطقتني. 

األحياء الفرعية
يتكون حي الثوري من ثالثة أحياء فرعية هي محاذية 

للشارع الرئيس: احلي العلوي بني شارع "عشائيل" وشارع 
"أبو ثور"، واحلي األوسط بني منعطفات شارع "أبو ثور"، 

وهو النواة التاريخية للحي العربي، وسكنه اليهود بعد عام 
1948 يف املنطقة العلوية من شارع "أبو ثور"، والتي يطل 
عليها "شارع احملال التجارية"، أما احلي السفلي فيمتد 
من املنحدرات الشرقية لشارع "أبو ثور" باجتاه سلوان. 

ويقع يف جنوب احلي وادي ياصول، وهناك حي ال تعترف 
به املؤسسات الرسمية. بُني حي "وادي ياصول" على أراض 

خاصة بسكان الثوري لكنها ال تدخل ضمن  حدود احلي، 
فقد بني هذا احلي من أجل التخفيف من الكثافة السكانية 

واألزمة السكنية التي يعاني منها الثوري. 

ميتد احلي الفرعي "وادي ياصول" على 133 دومنا، وكثافة 
السكان منخفضة نسبيا (خطة ع م\9). يصنف وادي ياصول 
كمنطقة عامة مفتوحة، لذا فالبناء غير قانوني وال تعترف به  

السلطات الرسمية. 

إحدى أهم اخلصائص التي متيز حي الثوري هي أن جزءا 
من السكان العرب يعيشون يف شقق سكنية دون وجود قرابة 

عائلية بينهم ( على خالف النسيج العائلي احملافظ).

آثار وتراث
يوجد على قمة التلة مكان مقدس للمسلمني واملسيحيني 

على حد سواء، وميكن مشاهدة بعض اآلثار التاريخية من 
التاريخ املسيحي ومن التاريخ اإلسالمي.

تقول الرواية املسيحية إنه عقدت هنا جلسة برئاسة الكاهن 
األكبر تقرر فيها تسليم املسيح للرومان. وهناك آثار  كنيسة 
تشهد على الواقعة. ويوجد للكنيسة سرادات كتب عليه "قبر 
بروكوفيوس". يقع هذا املكان يف منتصف منطقة مفتوحة يف 
اجلزء العلوي للحي، وهو محاط  بسور جزئي قدمي. وتوجد 

بالقرب من املكان األثري  كنيسة بنيت يف فترة متأخرة.

الرواية اإلسالمية عن مكان قبر أبو ثور، وهو أحمد أبو 
ثوري بن جمال املقدسي، أحد احملاربني الذين قاتلوا 

الصليبيني.

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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حجم السكان والتركيبة العمرية
يستدل من  معطيات البلدية (آبأغسطس 2016) أنه 

يقطن يف حي الثوري ما يقارب 16 ألف نسمة، 
وبحسب الكتاب اإلحصائي للقدس (2016)، يسكن 
هناك 13,090 نسمة. يشكل سكان احلي %4 من 
نسبة السكان يف شرق القدس. متوسط العمر يف 

احلي أقل بقليل من متوسط العمر يف شرق القدس: 
20 مقابل 21. 

تقول املهندسة املعمارية إسالم دعيس، وهي من سكان 
حي الثوري، نشأت يف احلي العربي التقليدي، وحاصلة 
على الدرجة اجلامعية األولى يف الهندسة املعمارية من 

جامعة بولتيكنيك اخلليل، وتدرس اليوم لنيل الدرجة 
اجلامعية الثانية يف موضوع التخطيط املدني واإلقليمي 
يف اجلامعة العبرية يف القدس، وتعمل مخططة مدنية 
وجماهيرية يف مركز جماهيري سلوان، راس العامود 

وأبو ثور: 

"هديف هو حتسني ظروف احلياة للسكان، والتغيير 
االجتماعي والتطوير املدني داخل املجتمع الفلسطيني 

عن طريق التخطيط املدني. أعمل على رفع  وعي 
السكان بشأن  التخطيط يف حيزهم، وتعزيز االنتماء 

إلى احليز  العام، وترسيخ  حقهم يف املدينة. ويف 
موازاة ذلك أعمل على تشخيص حاجات املجتمع ونقلها 

إلى سلطات التخطيط املختلفة. مهمتي هي جعل 
املهندسني واملخططني الفلسطينيني ذوي تأثير أكبر يف 
بلورة السياسات البلدية والقطرية ليصبحوا جزءا من 
طواقم التنظيم والتخطيط يف األحياء العربية، وصوال 

إلى املساهمة األكبر يف تطوير األحياء لصالح السكان. 

وأعتقد أن  هناك أهمية كبرى  لعملي كمهندسة 
معمارية يف احلي الذي نشأت فيه، فأنا أعزز  ثقة 
السكان بوظيفتي وأساهم يف تطوير وخلق خطاب 

تخطيطي جماهيري متساو مع السكان. أضف إلى 
ذلك أن باستطاعتي كامرأة محلية تشخيص املشاكل 
التي تواجه النساء يف املجتمع الفلسطيني. وبفضل 

خبرتي الشخصية خضت التجربة وواجهت التحديات 
التي تواجه  السكان وأعلم بشكل شخصي ومهني 

تعقيدات الواقع الذي نعيشه هنا يف شرق القدس."

إسالم دعيس،  من سكان الحي ومخططة مدنية.    

المجتمع والسكان

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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النسيج االجتماعي 
يف بداية القرن العشرين كانت تسع عائالت تسكن على 

أراضي سلوان املالصقة للحي. وخالل السنوات قدم 
العديد من السكان من خارج احلي كانت غالبيتهم  من 

اخلليل، وأصبحت العائالت السلوانية األصل تشكل أقلية 
داخل احلي.

العائلة األكبر واملؤسسة للحي هي عائلة التميمي ذات 
األصول اخلليلية التي ترجع إلى اجلد األكبر (متيم 

الداري)، الذي تقول  الرواية اإلسالمية إنه أسلم وأخذ 

توزيع السكان حسب العمر- 2014 8

السكن
يُستدل من الكتاب اإلحصائي للقدس، أنه يوجد يف حي  الثوري  766 وحدة سكنية9. 

متوسط حجم الوحدة السكنية هو 73 مترا، مقابل 79 مترا  يف شرق القدس.. كما أن نسبة الشقق الكبيرة يف احلي أقل من 
املتوسط يف شرق القدس. ويف املقابل ، فإن نسبة الشقق الكبيرة، التي تتراوح مساحتها بني (140-81 مترا) أعلى مقارنة 

باملعدل يف شرق القدس. نسبة البيوت الصغيرة جدا (حتى 40 مترا) مرتفعة يف احلي مقارنة بنسبتها يف شرق القدس.

تعهدا من النبي محمد بأن يسكن يف اخلليل. تتفرع اليوم 
من عائلة التميمي 39 عائلة.

العائالت املتواجدة يف احلي:شويكي، أبو دياب، قراعني، أبو 
حاطة، أبو عمر، سياج، الشيخ، طويل، عباسي،

أبو جنمة، أبو ارميلة، سالمية، املجاهد، النتشة، أبو 
هدوان، سكايف، أبو عصب، عابدين، غيث، جعبة، أبو 

سنينة، إدريس. 

معهد القدس لبحث السياسات، كتاب اإلحصاء السنوي، جدول ج/13، ص 99.  8
معهد القدس لبحث السياسات، كتاب اإلحصاء السنوي، جدول ط/18 ص 370/371.  9
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المؤسسات والمركز 
الجماهيري

حتى عام 2015 كان املركز اجلماهيري يف حي الثوري جزءا من املركز 
اجلماهيري يف الطور. يف بداية شهر أيلول\سبتمبر 2015 أقيم مركز 

جماهيري جديد، وشمل عدة أحياء منها الثوري، وأطلق على املركز اسم 
"جمعية تطوير سلوان، راس العامود والثوري". بسبب عدم تشكل إدارة 

عامة ولم يتم اختيار جلنة إدارية، ويأتي متويل الفعاليات يف املركز  عن 
طريق املركز اجلماهيري للطور، وذلك حتى صدور رمز بلدي للجمعية من 
دائرة تسجيل اجلمعيات. لم تقم يف الثوري  جمعية بسبب رفض السكان 

وممثليهم التطبيع مع املؤسسة اإلسرائيلية.

المركز الجماهيري في حي الثوري 
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يقع املركز اجلماهيري يف راس العامود يف املدرسة الشاملة للبنني يف حي 
سويح، وله فرع يف حي الثوري، يف شارع أبو ثور. يستخدم املركز كمركز 
شبابي، عائلي ولكبار السن وتقام فيه فعاليات وأنشطة تدمج بني األوالد 

والوالدين. كما أقيم  مركز تعليمي للشباب وملعب رياضي.

سيقوم املركز يف املستقبل بتوظيف مربية للطفولة املبكرة  لتدير مركز 
األمومة والطفولة، الذي سيكون املركز األول من نوعه يف شرق القدس. 

سيقوم املركز بتقدمي  اإلرشادات والتعليمات لآلباء  واألمهات حول األطفال 
حتى عمر ست سنوات. وستقام يف املركز فعاليات لألطفال، وإرشادات  

تتعلق بالعالج الوقائي، والتربية وكيفية التعرف على مشاكل تطور الطفل، مع 
التركيز على عالقة الوالد  بالطفل. 

كما ينوي املركز اجلماهيري يف الثوري إقامة ناد شبابي، وناد لكبار السن، 
وصف لتعليم الكبار، وصف آخر لفعاليات النساء، باإلضافة إلى افتتاح ثالثة 
مراكز تعليمية يف الثوري، وسلوان وراس العامود. يف كل مركز ما يقارب 50 

مشاركا من فئة الشباب  جرى توجيه غالبيتهم  من قسم الرفاه. ويطالب 
القائمون على املركز مببنى إضايف من أجل افتتاح روضة أطفال، وذلك 

بسبب قلة توفر الروضات يف احلي.

يطمح القائمون على املركز اجلماهيري إلى خلق فعاليات متتابعة ذات أهمية 
للسكان، والتركيز على الفعاليات الرياضية والشباب والنساء، باإلضافة إلى 

رغبتهم يف حتسني وتسهيل اخلدمات البلدية املختلفة، العامل اجلماهيري 
يقوم مبساعدة السكان بتقدمي الشكاوى ملكتب البلدية كما يعكف املركز على 

وضع خطة هيكلية ألحياء الثوري وراس العامود والشياح، وذلك عن طريق 
مبادرة للتخطيط  يقوم القائمون على املركز من خاللها بالتواصل مع 

املخاتير والشخصيات  املؤثرة يف احلي.

مع افتتاح املركز اجلماهيري اجلديد واالنفصال عن مركز الطور، من 
املفترض أن يتم متويل الفرع يف الثوري والقيام باإلصالحات والتجهيزات 

املطلوبة ملبنى املركز. كما ينوي املركز إقامة مشاريع قد تعود ببعض الدخل 
على املركز، باإلضافة إلى ميزانيته العادية. املشاريع االقتصادية املنوي 

إقامتها هي عبارة عن دورات للجمهور ومركز كشافة، وسيتم متويل هذه 
الفعاليات، لكن املساهمة املالية الرمزية من املشاركني يخلق  لديهم اجلدية 

بااللتزام بالفعاليات ومينع دخول  املركز يف عجز مادي.

ال يرى املركز أن بامكانه احلصول على استقالل مادي، وذلك بسبب فقر 
املجتمع الذي يخدمه املركز ومحدودية القدرة على تغطية النفقات. وبسبب 

موقع املركز فهو ال يستطيع جذب مجموعة سكان متمكنة أكثر، فالطبقة 
املتعلمة والغنية  تتوجه عادة إلى مؤسسة YMCA، التي تعتبر  منافسا للمركز 

اجلماهيري احمللي. 

يف السنوات السابقة، قدم املركز اجلماهيري يف الطور خدمات حلي الثوري. 
لكن هذه اخلدمات لم تكن كافية ويراها السكان جزءا من نشاط املؤسسة 
اإلسرائيلية – الصهيونية يف قلب احلي، التي حتاول إدخال أجندة بلدية. 

ومن هنا صار يُنظر إلى العاملني يف املركز اجلماهيري كمتعاونني يقومون  
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بتبليغ السلطات عن مخالفات البناء يف األحياء العربية 
وعن مواضيع حساسة أخرى. 

بعد افتتاح املركز اجلديد يف الثوري وبلورة الطاقم، لم يتم 
الترحيب بالقائمني على املركز. لذا بات على املركز تسويق 
نفسه أمام السكان الذين ال يشاركون يف أنشطته.  وبشكل 

تدريجي يتم التعرف على سكان يعملون ملصلحة احلي.  
من هنا يأتي  التركيز على العمل على أرض الواقع وتقدمي 

الشرح للسكان.

افتتح فرع املركز اجلماهيري ألول مرة يوم 13.12.2016. 
يقع املركز يف مبنى ُمستأجر كان يستخدم سابقا كمدرسة 

شاملة للبنات. يعرف املكان باسم "غوانتانامو" بسبب 
السور الشائك احمليط باملبنى، الذي وضعه  مختار احلي 
غالب أبو جنمة، وذلك من أجل احملافظة على الطالبات 

وعدم السماح بجعل املبنى محطة لبيع املخدرات.

هناك فكرة بإقامة مركز مشترك يجمع بني سكان أبو ثور 
العرب واليهود. الفكرة مشتركة لدى املركزين ومدعومة من 

املختار أبو جنمة.

المؤسسات والمنظمات االجتماعية
أقيمت يف الثوري جلنة حي يف عام 1998 وهي تعمل بشكل 

تطوعي. تتألف هذه اللجنة  من 28 شخصا من وجهاء 
العائالت احمللية لكن يف غالب األحيان، ينشط 19 عضوا 

فقط يف اللجنة. يرأس اللجنة غالب أبو جنمة، الذي يعتبر 
ممثل احلي أمام السلطات واملؤسسات البلدية. كما تقوم 

اللجنة بالتوسط بني السكان وبني البلدية والشرطة، ويرى 

البعض أن هذا النشاط يعتبر تطبيعا مع املؤسسة 
اإلسرائيلية.

كما تنشط يف احلي  نواد مختلفة محسوبة على أحزاب 
سياسية عدة: فتح، حماس، اجلبهة الشعبية وحزب 

التحرير. تتواجد جميع األحزاب  يف الساحة لكن ال يوجد 
لها نشاط واضح، وذلك بسبب قلة املوارد وامليزانيات 

للفعاليات التي ميكن من خاللها  توفير خدمات للسكان.

المؤسسات الموجودة في الحي:
مركز الثوري النسوي: أقيم املركز عام 2007،     ■

يستخدم كناد نسوي ويوفر إرشادات يف قضايا حقوق    
العائلة وإرشادات يف مرافقة الطفل وتقدمي الدعم     

النفسي والتربوي، كما يوفر خدمات للصحة النفسية    
والدعم االجتماعي.  

جمعية "زهرة المدائن": وتعنى بذوي  اإلعاقات      ■
واالحتياجات اخلاصة. تقع يف شارع "همفكيد" وتقدم    
خدمات لذوي  االحتياجات اخلاصة وألبناء عائالتهم    

يف مجاالت الصحة، التربية، الصحة النفسية،     
إرشادات ودعم لألهل.   

مسرح سنابل للثقافة والفنون: وهو مسرح شعبي     ■
أقيم سنة 1948 ويهدف إلى إتاحة الفن واملسرح     
لعامة الناس وتوفير الفعاليات الثقافية، وتعريف     

األطفال والشباب على عالم الثقافة بشكل عام والثقافة    
الفلسطينية بشكل خاص، ونشرها يف األحياء     

واملناطق العربية.  

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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المدير محمد عليان،  وهو من سكان 
بيت صفافا، حاصل على الدرجة 

اجلامعية  األولى يف التربية والدراسات 
الشرق أوسطية والعلوم، وعلى الدرجة 

اجلامعية  الثانية يف تربية الطفولة 
املبكرة. وحاصل على شهادة تدريس.

إسالم دعيس، مخططة مدنية، حاصلة 
على الدرجة اجلامعية  األولى يف الهندسة 

املعمارية من جامعة بولتيكنيك فلسطني 
يف اخلليل، وتستكمل دراستها للدرجة 
اجلامعية  الثانية يف التخطيط املدني 

واإلقليمي يف اجلامعة العبرية يف القدس.

نادي شباب الثوري: وهو ناد اجتماعي رياضي     ■
وثقايف. تأسس يف عام 1976 على يد نشطاء     
حركة "فتح" وهي التي تقوم بإدارته، ويعتبر     
احلركة الكشفية الفلسطينية. تقام يف النادي فعاليات    
كشفية وعروض، ويرتبط النادي مع نوادي رياضية     
أخرى، باإلضافة إلى مجموعة الرقص وإقامة     

احتفاالت لألعياد. عمل هذا النادي آخذ بالتراجع   
يف السنوات األخيرة.  

بيت نحمية: كان يُعرف يف املاضي باسم "بيت     ■
الضرير". كان يستخدم كمركز للمكفوفني  اليهود     
والعرب، أما اليوم فهو يخدم األطفال ذوي     
االحتياجات اخلاصة من اليهود والعرب. إدارة     

املؤسسة هي أيضا مختلطة.  

أيمن ساليمة، عامل جماهيري، 
حاصل على درجة جامعية  يف اخلدمة 
االجتماعية من جامعة القدس املفتوحة.

خلود شويكي، مركزة الشباب والثقافة، 
حاصلة على درجة جامعية  يف اخلدمة 

االجتماعية من كلية هند احلسيني 
(التابعة جلامعة القدس).

رنين عديلة، مركزة فعاليات النساء، 
حاصلة على الدرجة اجلامعية  األولى 

يف علم النفس وعلم االجتماع من جامعة 
بير زيت.

فادي أبو طاعة، مركز الشباب والثقافة، 
درس احلقوق يف جامعة بير زيت.

سهاد عليان، إدارية، درست محاسبة 
يف كلية "ِمنهال".

أشرف غزالي، مسؤول داخلي ومنسق 
األمن.

طاقم المركز الجماهيري
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التخطيط والبناء
يعاني  حي الثوري من نقص شديد يف األراضي التي تسمح 

بالتوسع العمراني. فاألراضي الفارغة قليلة جدا وتقع يف 
أطراف احلي، وقد صودر قسم  كبير من األراضي  بحجة 

انشاء حديقة وطنية. 

أصبح احتياطي األراضي  ضئيال ألسباب تاريخية، فبعد طرد 
السكان من اجلزء الغربي وتقسيم القدس، جاء السكان من 
اخلليل واشتروا األراضي والعقارات يف الثوري الذي يعتبر 

جزءا من سلوان وساحتها اخللفية. بدأ اخلاليلة بشكل 
تدريجي بشراء األراضي على أطراف القرية وبنوا البيوت 
وقطنوا فيها مما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية يف احلي.
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ال يوجد حلي الثوري خريطة هيكلية،  وال توجد  خطة عامة للمنطقة. 
فاملخطط القائم موجود منذ عام 1978، ومت حتضير هذه اخلريطة لتصبح 

خريطة هيكلية عن طريق املهندس املعماري زئيف شنبرغ. ولكن لم يتم 
تطبيق هذا املخطط واستخدم لفترة سنوات طويلة كمخطط مساعد لتطوير 

احلي.

توجد للثوري عدة مخططات ميكن من خاللها  استصدار رخص بناء ومنها: 
املخطط 1864 "أ" من سنة 1991، واملخطط 1864 "ب" من سنة 1989، 

واملخطط 5222 "أ" من سنة 2004، واملخطط 5222 "ب" من سنة 2006.

تبلغ نسب البناء يف الغالب  �50 يف منطقة السكن 5 ويف نواة احلي، حيث  
ميكن البناء هناك  حتى ثالثة طوابق دون تقييد  خطوط البناء ونسبته. 

البناء اخلاص، يكون بحسب مخططات معينة مصادقة  من قبل السلطات، مما 
يخلق  كثافة سكانية عالية ويزيد العبء على البنى التحتية. والبناء غير 

املرخص يزيد من عدد السكان يف ذات قطعة األرض ويزيد من أزمة السكن 
وأماكن اصطفاف املركبات والنقص القائم يف األساس يف األماكن العامة التي 
تقام لصالح تطوير اخلدمات العامة والتعليم والرفاه واجلمهور. كما أن غياب 

املرونة يف التخطيط وغياب الرقابة الكافية على ما يحصل يف البناء والشوارع 
على أرض الواقع يزيدان من تعقيد األمور.

 
مشكلة الكثافة السكانية العالية هي مشكلة معقدة جدا يف حي الثوري، فاحلي 

اليوم يستوعب من السكان أكثر مما هو مخطط له يف املخططات، كما أن ما 
تبقى من أراضي فارغة  يف املناطق احمليطة مخصص ليكون أراضي مفتوحة 

(خدمات عامة، منطقة مشجرة، حديقة وطنية) ويف جزء من األراضي كما 
احلال يف وادي ياصول، هناك الكثير من املباني القائمة. ففي الواقع ال يوجد 

اليوم تلبية حلاجة احلي ملشكلة توسعه  بحسب زيادته الطبيعية. 

على الرغم من أن اخلريطة الهيكلية 2000 ال تسد  احلاجة، إال أن األراضي 
التوسعية مخصصة لتطوير احلي من خالل مخططات مصادقة10. وما تبقى من 
األراضي مبني عليه بشكل كثيف، أما وادي ياصول فهو غير مشمول يف منطقة 
التوسعة، كما أنه ال توجد إمكانية للتوسع فيه. وبحسب املخطط، هناك منطقة 

صغيرة يف املنطقة الشرقية مقترحة للتوسع وهي خارج حدود املخططات 
اخلاصة باحلي. لكن هو مبني بالكامل. كما أن حدود التوسع جتتاز كتلة املباني 

القائمة، وال تبقي إال  أراضي خضراء مفتوحة خارج التوسعة. يف الواقع أن 
التوسعة ال تسمح بتطور احلي  باجتاه املناطق اخلضراء، لكن لديها أيضا  

مخططات أو مبينة على أرض الواقع.

 اخلريطة الهيكلية 2000 غير املصادق عليها، وليست على مستوى األحياء، لذا ال ميكن 
استصدار تراخيص البناء منذ زمن. تستخدم بلدية القدس وجلنة التنظيم والبناء  هذا 

املخطط الهيكلي القطري 2000 كسياسة عامة لتنظيم املدينة، وال تسمح للسكان 
باستغالل املناطق املفضلة وتطويرها إال يف حال توافقها مع اخلريطة الهيكلية 2000.   
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استخدامات األراضي 

منطقة مخصصة مركز احلي سكن 
للمباني العامة

طريق عام طريقمنطقة املقبرةمؤسسة

منطقة 
لالستكمال 

منطقة للمرافق 
الهندسية 

منطقة خاصة 
مفتوحة

منطقة عامة 
مفتوحة

منطقة احلي غابه
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يحاط حي الثوري من جميع اجلهات مبناطق مبنية، أو 
حدائق وطنبة أو بلدية متنع إمكانية البناء حوله: فمن 
الغرب "جفعات حننية، وسلوان من الشرق، واحلديقة 
الوطنية احملاط باألسوار يف وادي الربابة من اجلهة 

الشمالية، وغابة السالم من اجلنوب.
 

يحاط احلي بإطاللة مفتوحة قريبا من البلدة القدمية، 
فالبناء ممنوع يف البلدة القدمية وجبل صهيون. يف شمال 

احلي هناك أراض عامة مفتوحة، ما  يعتبر جزءا من 
احلديقة الوطنية حول البلدة القدمية. هناك محاوالت 
لتوسعة احلديقة لتصل  حتى شمال احلي، لكن خطوة 

كهذه ستؤدي إلى اإلضرار بتطوير احلي، لذا يجب 
التفكير بكيفية استغالل األراضي لصالح السكان وجعلها 

منطقة عامة مفتوحة للسكان أو مباني عامة، كبناء 
املدرسة الثانوية التي يفتقر إليها احلي حاليا. 

 
يعرف احلي بحسب املخططات بأنه منطقة قروية، مما ال 

يتناسب وعدد سكانه وطبيعة عيشهم. نسب البناء 
املرخصة قليلة جدا واملخططات مستهلكة جدا، بينما يف 

الطرف الغربي، فهناك تسمح املخططات بنسب بناء 
مرتفعة أكثر مما هو يف  أطراف احلي.

األرض يف داخل احلي نفسه تابعة للكنيسة، ولذلك ُمينع 
السكان  من البناء. باإلضافة إلى "غابة السالم"11، التي 

متنع البناء اإلضايف بسبب تعريفها كمنقطة إطاللة 
مفتوحة، يطرح املخطط الهيكلي 2000 تغييرات يف 

تصنيف األراضي اخلضراء، لكن بسبب عدم املصادقة 
على املخطط، لم يحصل شيء على أرض الواقع ولم يتم 

استصدار مخططات مفصلة مع رخص بناء. 

يقترح املخطط الهيكلي الُقطري 2000 بناء احلي من 
خالل السماح بالبناء حتى أربعة طوابق، لكن بشرط 

حتديد البناء القائم بطابقني إضافيني فقط. ويف الواقع 
أن البيوت املبنية استطاعت أن ترتفع لتصل إلى ثالثة 

طوابق فقط. وألن  جزءا كبيرا من احلي بني  حتى أربعة 
طوابق وأكثر، فإن خطة الكثافة السكانية املقترحة ال 

تضيف إال عددا قليال من الوحدات السكنية12. 

غابة السالم الواقعة بني منتزه قصر املندوب السامي "أرمون هنتسيف" وحي الثوري. مت زراعة األراضي عن طريق الصندوق القومي اليهودي يف 
عام 1968 على أراضي تبلغ مساحتها 400 دومن، وأقيمت يف املنطقة احلرام بني األردن وإسرئيل قبل حرب عام 1967. تتناقص مساحة الغابة مع 

مرور الزمن بسبب البناء غير املرخص، وتنفذ جمعية "عير دافيد" مخططات لتطوير حدود غابة السالم. 
http://bimkom.org/wp- :مؤسسة "مبكوم": مسح لألحياء الفلسطينية يف شرق القدس. مركز القدس-منطقة سلوان وما حولها. أبو ثور

content/uploads/brochure-abu-Thor-w.pdf

سياسات التخطيط ال تتناسب مع الوضع القائم، فاحلي 
كبُر وتغيرت احتياجاته، فمع غياب مخطط محدث حلي 
الثوري، أصبح هناك نقص يف البنى التحتية التي وضعها 

يزداد سوءا بسبب اإلهمال املنظم، فال يوفر للضائقة 
السكانية ولالحتياجات األساسية للسكان. كما يعاني 

السكان من نقص يف مناطق التشغيل واملناطق التجارية، 
ويف األراضي العامة واملدارس وروضات األطفال، ويف 

اخلدمات الصحية، واملناطق املفتوحة، ويف احللول 
املتوفرة ملشاكل املواصالت املنظمة. 

ال يوجد للحي مخطط بناء مدني من أجل إنشاء منطقة 
جتارية، لذا لم يتم بناء مبان مخصصة مستقلة، وغالبية 

املصالح التجارية موجودة يف مبان مستأجرة.

املناطق العامة القائمة صغيرة جدا، تستخدم غالبيتها  
كمدارس، لكن هذه األراضي غير كافية لتلبية احتياجات 

السكان. فال توجد مصادرة للمصلحة العامة وال توجد 
ميزانية للمصادرة، سوى ميزانية رصدتها وزارة التربية 

والتعليم ملصلحة بناء مدرسة ثانوية جديدة  على أطراف 
احلي وسيتم تشغيلها عن طريق البلدية.

 
ال تسمح البلدية ببناء املباني العامة على أراضي إطاللة 

مفتوحة ليست  مبلكية السكان، وتطلب البناء على أراض 
عامة داخل احلي، لكنها ال تقوم بإجراءات كافية من أجل 

مصادرة بلدية ملصلحة املباني العامة احمللية ولرفاهية 
السكان.

لم تشق  شوارع  جرى تخططها  وهي  غير قابلة  للتطبيق 
،  بسبب مرورها من أراضي الغابة، أو على أحواض مبنية، 

أو حاصلة على رخص بناء. الشارع االلتفايف حلي الثوري 
ما زال يف مرحلة التخطيط ومن املتوقع تنفيذه عن طريق 
شركة "مورية". يستند خط الشارع هذا على مخطط بناء 

مدني مرخص.

تعاني نواة احلي من اكتظاظ سكاني كبير مقارنة باألطراف 
الغربية. هذا البناء مييز مركز احلي، وتوجد املناطق 

املختلطة، أو الشوارع التي تخترق احلدود بني اجلزء العربي 
واليهودي، تطبيق وتدقيق أكثر يف قضية رقابة البلدية على 

البناء وغيره من األمور. 

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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وادي ياصول
يعتبر وادي ياصول حيا فرعيا تابعا حلي الثوري، وهو 
مبني بغالبيته بدون تراخيص بناء، ولذا ال تعترف به  
السلطات اإلسرائيلية  وهو يفتقر  إلى البنى  التحتية 

األساسية. 

يقوم احلي  على منطقة مصنفة كـ"منطقة إطاللة عامة"، 
وبحسب املخطط  ع م\9، املصادق عليه من سنة 1977 (ما 
عدا منطقتني صغيرتني معزولتني  صنفتا كـ"منطقة سكن 

لبناء محدد 1").
كما يقع على جزء كبير من منطقة املخطط القطري 

للغابات (تاما 22). يف اخلريطة الهيكلية "القدس 2000"، 
والذي يحدد سياسات جلان التخطيط والبناء، ويشير إلى 

أن وادي ياصول أخضر (منطقة مفتوحة)، وال توجد أي نية 
لدى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لتغيير هذه السياسات.

 

عملية التنظيم والتصنيف البلدية 
زادت من االدعاءات للبلدية والتي 

ال تدعم البناء في المنطقة
االدعاء البلدي- الكثافة السكانية املنخفضة مرفوضة    ■

(بحسب املخطط الهيكلي القطري 35 يُطلب يف     
املدينة 12 وحدة سكانية يف الدومن على األقل).  

االدعاء البيئي واجلمالي- يجب احملافظة على تواصل    ■
طبيعي أخضر بني غابة السالم ووادي قدرون. كما    

يجب احملافظة على أودية غير مأهولة وذلك ألسباب    
جمالية وجلعل مسافة بني األحياء.  

ومن هنا، فان عمال التنظيم والتخطيط البلدية، تعد حال 
ملشكلة السكان وال تعني  التصريح بالبناء غير املرخص 

واملقترح عن طريق "التجديد البلدي": إقامة مشاريع سكن 
يف أطراف احلي (جبل املكبر) ونقل السكان من وادي 

ياصول إلى هذه املباني،  التي ستكون مرخصة وتتوفر  
فيها خدمات على مستوى عاٍل، أي القيام بالبناء مقابل 

اإلخالء.13
ويف املقابل فإن  هناك بديال وهو ترخيص املباني القائمة 

يف املنطقة املراد التوسع فيها يف  حي الثوري.
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بحسب املخطط الهيكلي 2000، ميكن يف كال اجلزءين 
من احلي تقدمي مخططات خاصة لبناء يصل إلى أربعة 

طوابق، وذلك  لوقوع احلي يف حوض البلدة القدمية. 
وهذا التحديد يأتي بسبب محاولة احلفاظ على القيمة 

التاريخية للمنطقة.
 

استخدامات األراضي في الحي
يتبني من  املخطط الهيكلي املصادق عليه أن غالبية 
األراضي مخصصة للسكن مبستويات كثافة سكانية 

مختلفة. شبكة الطرق الضيقة واحلادة تبقى بغالبيتها كما 
هي، وتوجد يف بعض األجزاء  شوارع بدون مخرج  

تستخدم للوصول إلى بعض البيوت. هناك شارع  يقطع 
احلي (شارع الثوري)، الذي سيحظى بتوسعة باجتاه وادي 

قدرون، وهناك  شارع التفايف إضايف بدل شارع نعمي 
يجب ربطه  باجلزء السفلي للحي، وهناك أجزاء منه قد 
تستوجب  هدم بعض البيوت، ولذا فإن فرصة  تنفيذه  

ضعيفة جدا.

تقع جميع البيوت يف وادي ياصول يف أراضي خضراء، 
باإلضافة إلى بعض البيوت املوجودة يف وادي قدرون يف 
اجلزء السفلي للحي. يشكل وادي قدرن منطقة خضراء 
عازلة بني حي الثوري وسلوان. واملناطق املعدة للمباني 
العامة قليلة، واألراضي املخصصة للحدائق العامة، أو 

أللعاب األطفال، شحيحة جدا. 

تشير خريطة مخطط البناء املدني التالية  إلى زيادة 
مخططات البناء اخلاصة-هذه املخططات قدمها السكان 
بهدف إقامة مبان جديدة على مساحات أرض صغيرة، أو 

إلضافة وحدات سكنية إلى مبان قائمة، حيث يطلب  
املتقدم باملخطط  زيادة نسبة البناء أكثر مما هو مصادق 

عليه يف اخلريطة الهيكلية للحي.

بحسب املهندسة أدري نوعا حدفوت، رئيسة الطاقم اإلقليمي (جنوب) ومستندات طاقم تخطيط شرق القدس، قسم تنظيم املدينة، بلدية القدس.

أبو ثور /// معهد القدس لبحث السياسات 
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البنى  التحتية 
المياه 

توجد يف احلي بيوت كثيرة  غير متصلة بشبكة املياه البلدية 
التابعة لشركة "جيحون"، وتنتشر يف احلي  ظاهرة االرتباط  

بشبكة املياه بطريقة غير قانونية، مما يخلق  عبئا ماديا كبيرا 
على جزء من السكان الذين ميلكون عداد مياه وارتباط  خاص 

بالشبكة. يشار إلى أن احلاجة للمياه أعلى من املعدل، ولذا فان 
تكلفة كوب املاء يف احلي  أعلى من املعدل، بسبب جتاوز كمية 
املياه  املخصصة للبيت. أما احلل ملشكلة سرقة املياه والرسوم 

املرتفعة يف فواتير املياه فهو االعتراف بالبناء غير القانوني 
وإعطاء "منوذج 4" لهذه البيوت، مما يسمح لشركة املياه بربط  

هذه البيوت بشبكة  املياه والصرف الصحي. أما إنشاء البُنى 
التحتية اجلديدة للصرف الصحي، والفصل بني عدادات املياه، 
فيستوجب تنفيذه  بالتعاون مع السكان، من خالل توعيتهم بأن 

إجراء كهذا سيؤدي إلى تسهيل ظروف حياتهم.
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الصرف الصحي 
غالبية البيوت مرتبطة بالشركة البلدية للصرف الصحي ، أما البيوت 
غير املتصلة بشبكة الصرف الصحي  فهي البيوت غير القانونية مثل: 

حي وادي ياصول، الذي تنتشر فيه  حفر االمتصاص. 

تصريف المياه 
ال توجد شبكة لتصريف املياه إال على طول الشارع الرئيس (أبو 
ثوري). يف عام 1999 مت بناء شبكة تصريف مياه ، لكن بطريقة 

قدمية  ال تتناسب مع تطور احلي وحجمه. تستند شبكة تصريف 
املياه  على تدفق املساه من األماكن املرتفعة إلى األماكن املنخفضة 
التي كانت يف املاضي مناطق غير مأهولة أما اليوم فقد أصبحت 

مكتظة بالسكان. وبدال من أن تقوم الشبكة بتصريف املياه أصبحت 
تخلق طفحا مائيا يف احلي بسبب غياب الصيانة لقنوات الشبكة 

وفتحاتها على طول الشارع الرئيس وغياب جمع النفايات والنظافة 
املناسبة، مما يؤدي إلى انغالق يف فتحات تصريف املياه  فيصبح من 

الصعب  عليها تصريف مياه األمطار. 

الشوارع واألرصفة
تعاني شبكة الطرق يف احلي من مشاكل عديدة، فهي ال تلبي 

احتياجات احلي بسبب ضيقها  وتعرجاتها، وكونها مهترئة، كما تفتقر 
إلى احلواف واألرصفة. هذه الشبكة ال تلبي حاجة األعداد الكبيرة 
من  املركبات اخلاصة اآلخذة باالزدياد يف احلي، كما أنها ال تلبي 

حاجة املواصالت العامة. ويف ظل غياب التخطيط وتخصيص املوارد 
للحي، فإن شبكة الطرق تنذر بحدوث مشكلة يف صالحية استخدام 
الشوارع،إزاء اإلهمال الواضح للشوارع، وهنالك جزء كبير منها غير 

ُمعبد وما زال  ترابيا. 

يؤدي البناء غير املرخص إلى التعدي على اخلطوط التي من 
املفترض أن مير بها الشارع ويحول دون  إقامة شبكة شوارع جيدة. 
كما يصعب على السكان الوصول إلى العديد من البيوت.  ال توجد 

أرصفة يف غالبية الشوارع، وتفتقرالكثير من الشوارع إلى  اإلضاءة، 
مما يخلق  خطورة على املشاة خاصة يف ظل غياب األرصفة. كل ذلك 
يؤدي إلى خطورة على املشاة، وبخاصة األطفال وطالب املدارس. كما 
تنقص احلي ممرات مشاة منتظمة. يبدأ الشارع الرئيس يف احلي من 

طريق اخلليل ومير عن طريق حي الثوري وصوال إلى وادي قدرون، 
فهو شارع حيوي ومكتظ. وتوجد يف هذا الشارع مركبات خاصة 
ومشاة وشاحنات وحافالت. كما يستخدم جزء منه كأماكن ُمعدة 

الصطفاف السيارات. 

مير الشارع من مركز احلي، الذي ميتاز بالبناء املكتظ اخلاص 
بالسكن، واملدارس والكثير من احملالت التجارية. والشارع ضيق 

ويفتقر إلى  األرصفة واألسيجة الواقية وال توجد يف عدة أجزاء منه   
إضاءة كافية وال تتوفر وسائل األمان األساسية. تقوم على طول 

الشارع  أربع مدارس، مما يؤدي إلى ازدياد االكتظاظ فيه. 
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تتركز غالبية املصالح التجارية على ذات الشارع الرئيس 
وهذا أيضاً يُشكل  عبئا على حركة السير. تتشعب من 

الشارع الرئيس عدة أزقة ضيقة تفتقر  يف غالبيتها  إلى 
األسفلت ما يجعل استخدامها صعبا. يف ساعات املساء 

يضطر السكان إلى االصطفاف على طول الشارع الرئيس 
واالصطفاف بشكل مزدوج أو ثالثي (سيارتان أو ثالث 

متالصقات). وكثيرا ما تتسبب مشكلة االصطفاف 
مبناوشات بني أصحاب السيارات. 

الشارع الرئيس غير صالح، فهو منحدر تكثر فيه  احلفر 
ووضعه  مترد جدا.  ويبدو أنه مت تعبيده قبل عشرات 

السنوات، ولم يتم من ذلك احلني  تعبيده ثانية. قام املركز 
اجلماهيري بالتوجه عدة مرات إلى البلدية ويف شهر 

نيسان\ أبريل قام قسم حتسني مالمح املدينة يف البلدية 
بسد احلفر املوجودة يف الشارع، ولكن هذه العملية لم 

حتسن  وضع الشارع بشكل كبير، لذا يجب تعبيد الشارع 
أو إعادة شقه وتسويته من جديد.  

حتد األحياء الثالثة، العلوي واملتوسط والسفلي، شوارع 
رئيسية، لكن ال توجد بني هذه الشوارع شوارع داخلية 
منتظمة، فالربط بني الشوارع قائم على أزقة صغيرة 
ملتوية أو على درج للمشاة. وال توجد باجتاه احلي يف 

الداخل  إمكانية لدخول املركبات، ولذا فان ذوي 
االحتياجات اخلاصة ال يحصلون على التسهيالت املناسبة 

واملالئمة لهم ولبيوتهم.

املمرات واألزقة الداخلية منحدرة جدا بسبب طبيعة 
طوبوغرافية املنطقة، وبسبب وضعها البائس. هناك حاجة 

كبيرة لتعبيد هذه املمرات، ووضع إضاءة مناسبة ووضع 
أسيجة واقية لألمان ومساند لليد على طول املمرات.

إذا ما قورن كل ما ذكر أعاله باحلي العلوي الذي يقطنه 
اليهود، حيث توجد شوارع معبدة جميعها مع أرصفة 

ومحال جتارية منتظمة وغيرها من اخلدمات، فإن 
االختالف سيبدو واضحا للعيان ويولد  الشعور 

باالضطهاد، خاصة وأن سكان احلي يدفعون الضرائب 
كباقي املقدسيني.

يتناقض مخطط شبكة الشوارع املصادق عليه مع الواقع 
القائم وال ميكن تطبيق هذا املخطط، فالتخطيط قدمي 

غير ُمحدث، ومن أجل تطبيق املخطط يجب هدم عدد من 
البيوت. ويفتقر حي وادي ياصول غير املعترف به إلى  

الشوارع واإلضاءة. 

من املخطط إقامة شارع التفايف، وإذا مت تعبيده فسيقلل 
من الضغط على الشارع الرئيسي احلالي (الثوري)، 

وسيسهل تنقل املواصالت العامة ويسهل الوصول إلى 
املناطق التي خصصت خلدمة العامة وهي اليوم غير 

متطورة بسبب صعوبة الوصول إليها.

شبكة الكهرباء
أقيمت شبكة الكهرباء يف عام 1965 وهي مرتبطة بشركة 

الكهرباء الفلسطينية، التي تربط البيوت بالكهرباء بصرف 
النظر عما إذا كانت مرخصة أو بدون ترخيص. شبكة 

الكهرباء قدمية وتعتمد على بنية مهترئة، ولذلك حتدث  
الكثير من االنقطاعات يف التيار الكهربائي، بل تقع  أحيانا 

حرائق تتسبب بأضرار جسيمة.

 

إنارة الشوارع
تفتقر غالبية الشوارع إلى  اإلنارة، هناك بنية حتتية لإلنارة 
يف الشوارع الرئيسة لكن ال توجد صيانة مستمرة، وغالبية 
أعمدة اإلنارة مكسرة وال تعمل. ال توجد داخل احلي على 
الدرج والزقاقات إضاءة، لذا تبدو مراكز األحياء مظلمة 

وتستند اإلضاءة إلى إضاءة البيوت. 

توجد يف طريق "عشهائيل" و"عني روجل"، ويف املكان الذي 
تبدأ فيه البيوت العربية،  إضاءة تعمل بشكل جيد، وذلك 

ألنها تخدم السكان اليهود الذين يعيشون يف "جفعات 
حننية.

االتصاالت والبريد
من بني ثمانية فروع للبريد يف شرق القدس يتبع  فرع 
واحد فقط  لـ"بريد إسرائيل"، وما تبقى من الفروع هو 

عبارة عن وكالة تشغل عن طريق متعهد. أحد فروع البريد 
التي تعمل عن طريق متعهد هو الفرع الذي يقع يف حي 
العباسية، بني سلوان والثوري، وهو يخدم كال احليني. 
ويقول  السكان إن مستوى خدمات فرع البريد متدنية 

جدا، ونتيجة النعدام وجود فرع ألي بنك داخل احلي، فإن 
بنك البريد مهم للكثيرين من السكان لكنه ال يلبي احلاجة 

امللحة لديهم، فالفرع ال يعتبر جزءا من خدمات بريد 
إسرائيل ويعتمد على  الدخل الذاتي ويقع دائما حتت وطأة 

العجز املالي. 

أما بالنسبة لالتصاالت، فقد كانت  جميع البيوت متصلة 
يف املاضي بشبكة "بيزك" للهاتف ال سيما وأنها  الشركة 
الوحيدة التي توفر خدمات الهاتف يف تلك املنطقة، لكن 

بسبب البنية التحتية الضعيفة تولد  الكثير من املشاكل يف 
خطوط الهاتف وبات من الصعب على الفنيني والتقنيني 
التابعني للشركة إصالح األعطال بشكل سريع، مما ولد  

عدم الرضى لدى  السكان وزيادة استخدام الهواتف 
اخللوية، فألغى الكثيرون من السكان  اشتراكاتهم يف  
شركة "بيزك"، نظرا ألن الشركات اخللوية اإلسرائيلية 

توفر اخلدمات للمشتركني داخل احلي.
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حدائق عامة
ال توجد يف حي الثوري حدائق عامة، وعلى الرغم من أن 
احلي محاط مبناطق خضراء ومطلة، إال أنه ال توجد أي 

حديقة، ولم يتم استغالل املناطق التي لها إطاللة. منطقة 
غابة السالم لم تُّشجر وال تنمو بها نباتات بشكل طبيعي، 

ولذا فهي ال تشكل منطقة خضراء الستخدام السكان. توجد 
يف احلي أربع مناطق خضراء بحسب تصنيف املخطط، إال 

أنه لم يتم استغاللها كحدائق عامة.

توجد بنية حلديقة صغيرة يف املنطقة املتاخمة لـ"جفعات 
حننية، لكنها ما زالت قيد التخطيط. احلديقة الوحيدة هي  

حديقة الضرير الواقعة بني شارع "همفكيد" وشارع "عني 
روجل". هذه احلديقة تخدم السكان اليهود والعرب لكنها 
متاحة بشكل أقل لسكان الثوري العرب، وذلك بسبب بعد 

احلديقة عن مركز احلي العربي. ظلت  هذه احلديقة مهملة 
حتى اآلونة  األخيرة، لكن يف عام 2015 بدأ التعاون  بني 

املركز اجلماهيري يف حي أبو ثور اليهودي واحلي العربي بني 
املخططني والسكان، وبفضل ذلك  مت إصالح احلديقة 

ومضاعفة امليزانية املخصصة إلصالح  احلديقة وتأهيلها. 
وحتى ربيع العام 2016 كانت عملية اإلصالح يف مراحلها 

النهائية، وذلك من أجل تقدمي اخلدمة لكال 
احليني. 

أقامت البلدية حديقة عامة، لكن يف عام 2014 ُدّمرت 
احلديقة على يد عدد من سكان احلي، وكانت احلديقة يف 
أرض بلدية ولم تكن ملكيتها تابعة ألي جهة، فسمح البعض 

ألنفسهم بالقيام بعملية التدمير. وبعد احلادثة قامت البلدية 
بإزالة مرافق احلديقة ووعدت بأنها ستقوم بإعادة حتسني 

احلديقة املدمرة وتأهيلها– لكن حتى اآلن لم يتم إصالحها. 
تعكف البلدية على وضع تخطيط جديد للحديقة، ومن 
املتوقع أن يُطرح  للتنفيذ خالل سنة 2017. كما يوجد 

مخطط إلقامة حديقة كبيرة متصلة بغابة السالم. لم يتم 
تنفيذ هذا املخطط بسبب التكاليف الباهظة. أما احلديقة 

املدمرة فأصبحت اليوم وكرا ملدمني املخدرات.
هناك حاجة كبيرة للحدائق العامة خاصة وأن احلي مكتظ 

جدا، فالشقق السكنية صغيرة وضيقة، والشوارع مكتظة 
وخطرة وال يوجد  مكان متاح للعب والتنزه.

المرافق الرياضية
ال يوجد يف حي الثوري ملعب رياضة، واملالعب املوجودة 

داخل املدارس غير مفتوحة أمام السكان الستخدامها بعد 
ساعات الدوام املدرسي. يحاول املخطط املدني داخل املركز 

اجلماهيري منذ نصف سنة بناء مرافق للياقة البدنية، من 
خالل قسم الرياضة يف البلدية، يف ساحة فرع املركز 

اجلماهيري يف الثوري، من أجل رفاه سكان احلي. ما زال 
األمر عالقا لدى قسم الرياضة ولم يتم احلصول على رد 

بخصوص وقت تنفيذ املشروع. 

المجاري والنفايات الصلبة
خدمات جمع النفايات غير ناجعة، فوسائل جمع النفايات 
قليلة وغير قادرة على استيعاب جميع النفايات. النفايات 

التي ال ُجتمع جتعل الشوارع متسخة، فيضطر السكان إلى 
حرق النفايات يف عدة مناطق، مما يتسبب مبكاره  صحية.

نتيجة لتراكم النفايات والتلوث الشديد، انتشر يف عام 
2008 التهاب السحايا يف احلي، مما أدى إلى وفاة ثالثة 

أطفال وإصابة سبعة آخرين. كما توجه السكان إلى البلدية 
من أجل إضافة املزيد من حاويات النفايات وإحاطتها 

بسور من الباطون، أو بحاجز آخر، نظرا لوعورة الطريق 
وخوفا من تدحرج احلاويات، التي قد تصيب املارة أو 

املركبات.  

مستوى النظافة واملجاري يف احليء سيء جدا، وقد توجه 
السكان إلى البلدية بطلب  تشغيل شركة نظافة محلية من 

احلي، لكن لم يتلقوا ردا على طلبهم حتى اآلن. توجب 
الزقاقات الضيقة يف احلي إزالة النفايات بتراكتورات 
صغيرة (مثل التراكتورات التي تعمل يف حواري البلدة 

القدمية).

الخدمات العامة
مثلما هو احلال يف باقي أحياء شرق القدس، فإن مستوى 

البنى  العامة يف الثوري يعتبر من األسوأ، إذ إن غالبية 
املباني العامة بُنيت على أراضي خاصة وهي تعتبر ملكية 

خاصة مؤجرة للبلدية، وغالبا ما ال تتناسب هذه املباني مع 
املعايير اخلاصة لتوفير اخلدمات املطلوبة.

يف عام 2012 قام القائمون على املركز اجلماهيري بالتوجه 
إلى البلدية يف موضوع البلدية وإدعائهم بأن " األرنونا هي 

ضريبة مفروضة بقوة القانون على مالكي املباني 
واألراضي، وعليه من املفترض أن تكون املبالغ التي 

تفرضها البلدية  بحسب تصنيف املنطقة، واملبنى، ونوع 
االستخدام، واألرض. وعليه فإن  قيمة ضريبة  "األرنونا" 
يف املنطقة ال تتناسب مع اخلدمات البلدية إذا ما قورنت 

مع اخلدمات املتوفرة يف أحياء أخرى تنتمي إلى  ذات 
التصنيف، ولذلك على البلدية إعادة تصنيف احلي 

بالتعاون مع إدارة احلي، وبحسب املعايير الصحيحة 
واملناسبة ملستوى اخلدمات املتوفرة".14 ومع ذلك لم تتم 

االستجابة لهذا الطلب، بل مت جتاهل املبادرة. 
 

أدت زيادة عدد مخططات البناء اخلاصة (الصغيرة) إلى 
خلق صعوبة يف احلصول على حصة جيدة من األراضي 

املخصصة للخدمات العامة، فتخطيط أرض خاصة يحول 
دون تخصيص جزء للصالح العام، ولذا فإن هناك حاجة 

ملخطط أوسع أشبه  بخريطة هيكلية للحي. 

جولة رئيس البلدية يف الثوري يوم 28.3.2012.
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التعليم
توجد يف حي الثوري أربع مدارس تابعة  للبلدية، وروضتا  

أطفال تتبعان للبلدية، ومدرستان خاصتان: 

املدرسة االبتدائية للبنات وروضة أطفال، بإدارة     ■
سعاد عباسي  

املدرسة االبتدائية للبنني وروضة أطفال، بإدارة جهاد    ■
أبو حامد  

املدرسة الشاملة للبنات، بإدارة ميسا غوامنة  ■

املدرسة الشاملة للبنني، بإدارة داود عباسي  ■

مدرسة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة (افتتحت    ■
يف عام 2016)  

مدرسة األوقاف، بتمويل أردني  ■

مدرسة ثانوية خاصة، بإدارة هيفاء قيسي   ■

جميع هذه املدارس موجودة حتى اليوم يف  مبان مؤجرة لم 
تنب خصيصا للتعليم، ولذا فان الظروف املوجودة داخل 

املدارس ال تتناسب، وهي غير كافية خلدمة شريحة 
الطالب والهيئة التدريسية. كما قام املركز اجلماهيري 

مرارا وتكرارا بالتوجه إلى البلدية بطلب بناء مدارس 
مخصصة.

كما أن اكتظاظ سكان حي سلوان يزيد من الضغط على 
البنية التحتية الضعيفة للمدارس يف الثوري، فهناك حاجة 

لبناء مدرسة لطالب احلي وهناك اقتراح بتخصيص قطعة  
أرض من أجل إقامة مدرسة ثانوية، ولكن هناك خالفا حول 

هذه األرض، ويدور اخلالف منذ سنوات  داخل أروقة 
احملاكم بسبب عملية مصادرة.

 
من جهة أخرى، ال تستطيع املدارس اخلاصة يف احلي تغطية 

النقص القائم يف الغرف الصفية.
يفصل التعليم بني البنني والبنات يف املدارس االبتدائية 

واإلعدادية، وال يوجد مدارس ثانوية يف احلي، وعلى 
الطالب استكمال دراستهم الثانوية  خارج احلي، بسبب 
طابع احلي احملافظ، إذ من غير احملبذ خروج الطالبات 

للدراسة خارج احلي. وهكذا جند قلة قليلة من الطالبات 
يحظني بالدراسة  الثانوية، فالكثير منهن ال يكملن دراستهن  

ويتسربن من مؤسسات التعليم. أضف إلى ذلك  الوضع 
االجتماعي واالقتصادي املتدني لسكان احلي، فالكثير من 

العائالت ال تستطيع متويل الدراسة اجلامعية.

ترتبط الدراسة الثانوية أحيانا كثيرة باملواصالت إلى 
املؤسسات التعليمية املوجودة خارج احلي، نتيجة لشبكة 

الشوارع املدمرة واملكتظة، وكثيرا ما يحدث أال تصل  
احلافالت لنقل  الطالب، مما يتسبب  بخسارة أيام دراسية.

ال يوجد يف احلي ما يكفي من املؤسسات التي تعتني 
بالطفولة املبكرة، لذا يضطر بعض األطفال إلى التوجه  إلى 

روضات أطفال خارج احلي.
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هناك أهمية كبيرة لوجود املدرسة  داخل احلي، فحالة هذه 
املؤسسة مثيرة لالهتمام، ألنها  محاطة بواقع اجتماعي، 

ومجتمعي، واقتصادي ومادي خاص، وعلى الرغم من ذلك 
تعتبر املدرسة قصة جناح دراسية وتعليمية.

تقع مدرسة أحمد سامح االبتدائية للبنني يف مبنى يقع 
وسط  احلي، استأجرته البلدية منذ سنوات لكن لم تتم 
مالءمته إطالقا ليصبح مبنى للدراسة. تشهد املدرسة  

اكتظاظا شديدا، كما أن الظروف الصحية صعبة وتدابير 
السالمة واألمان غير كافية: هناك غرف تدريس موجودة 

يف الشرفات اخلارجية، والغرف الصفية غير متوفرة 
بالشكل الصحيح، ويتوفر عدد قليل من  املراحيض ملئات 

الطالب، ويوجد  شارع يفصل بني الروضة وساحتها، أضف 
إلى عدم وجود تدفئة كافية يف فصل الشتاء15. 

 
تستوعب املدرسة عدد طالب أكبر من قدرة استيعابها، 
فالعدد يف الصفوف الصغيرة يصل إلى  45-43 طالبا، 

مما يخلق  صعوبة يف التدريس  ويحول دون توفير  
االهتمام الشخصي الكايف لكل طالب. على الرغم من قيام 

إدارة املدرسة وجلنة احلي بالتوجه بالطلب للجهات 
املسؤولة بإضافة غرف صفية وإصالح املدرسة، إال أنه لم 

يحصل أي تقدم. تقوم املدرسة بتحضير الطالب 
المتحانات الثانوية العامة الفلسطينية (التوجيهي)، لكن 
مديرة املدرسة السابقة رأت أن هناك جزءا من السكان 

يريدون تدريس أبنائهم نظام "البجروت" اإلسرائيلي فبدأت 
بتدريس  مجموعة من الطالب مبوجب املسار اإلسرائيلي، 

مدرسة في الحي 

لكن التجربة لم تنجح. كما جرت محاولة فتح صف 
خارجي للمتقدمني يف السن،  بناء على طلب اآلباء،  

ليتسنى لهم نيل شهادة "البجروت"، لكن احملاولة لم تنجح 
ولم تستوف شروط املؤسسة كما حددتها  مديرية التعليم 

يف القدس.

حاولت إدارة املدرسة احلصول على منح دراسية لطالبها 
الذين ال يستطيع أهاليهم تغطية تكاليف دراستهم.

نظرا لتعذر تشكيل  قيادة واحدة يتفق  عليها   جميع 
سكان  احلي، اضطرت إدارة املدرسة إلى التواصل مع 

شخصيات وجهات مختلفة، سواء كانت اجتماعية أو 
سياسية، تنشط يف احلي، وللمحافظة على املدرسة بعيدا 

عن الصراعات السياسية، حرصت اإلدارة على إدارة 
حوار مباشر مع أولياء األمور دون وسيط من اللجان، أو 
من أجسام أخرى، وأقيمت عالقات مع شخصيات مؤثرة 

يف احلي.

إزاء معاناة احلي من الفقر املدقع، تولدت الكثير من 
املشاكل بني  سكان احلي، كالعنف الشديد، والتفكك 

األسري ، واإلدمان على املخدرات، واالعتداءات 
اجلنسية واجلسدية على األطفال. ويحصل هذا العنف 
داخل العائلة وبني العائالت املختلفة، ثم ميتد إلى داخل 

املدارس.
    

http://bimkom.org/wp-content/uplo/ads/brochure-abu-Thor-w.pdf .مؤسسة "مبكوم": مسح األحياء الفلسطينية يف شرق القدس
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بدأت إدارة املدرسة بتطبيق برنامج ملنع اإلدمان على 
املخدرات، بالتعاون مع عاملني اجتماعيني من قسم الرفاه 

يف البلدية، ومع جمعية مكافحة املخدرات ومحامني من 
الدفاع العام. جنح هذا التعاون يف  حل املشكلة داخل 

املدرسة.

خالل السنوات املاضية كان املركز اجلماهيري يف الطور 
مسؤوال عن منطقة الثوري، لكنه لم يلب احتياجات احلي 
يف الواقع، لذا سّدت املدرسة شيئا من النقص من خالل 

فتح أبواب امللعب واملرافق الرياضية أمام السكان يف 
ساعات املساء ويف األوقات التي كانت املدرسة فيها مغلقة، 

وهكذا استطاع سكان احلي إقامة األنشطة االجتماعية. 

الثقافة والترفيه
ال تقام يف احلي أنشطة ثقافية، وهناك محاولة إلصالح 

األمور بعد افتتاح فرع املركز اجلماهيري يف احلي. 

الرفاه
ال يوجد يف الثوري مكتب رفاه اجتماعي، ويحصل سكان 

احلي على اخلدمة يف مكتب الرفاه املوجود يف سلوان، 
والذي يقوم بخدمة جميع األحياء اجلنوبية يف القدس 

ويلبي حاجة اجلمهور العربي. ويقدم املكتب العناية 
ب2,421- عائلة.16 

كانت هناك محاولة قامت بها خدمات الرفاه البلدية 
إلنشاء نقطة مساعدة لكبار السن احملليني، لكن املؤسسات 

السياسية احمللية قامت بإفشال هذه املبادرة. 
مع غياب مكتب الرفاه احمللي، يشكل املركز اجلماهيري 

مكانا للعمل املشترك يف مجال الرفاه.
 

الصحة
توجد يف احلي خمسة فروع لصناديق املرضى اإلسرائيلية، 

جميع الصناديق بإدارة متعهد خاص كما هو احلال يف 
سائر أحياء شرق القدس: فرعان لصندوق املرضى 
"كالليت"، وفرع واحد لكل من "مكابي"، "مئوحيدت" 

و"ليئوميت".
 

جدول و/ 25 قسم خدمات الرفاه يف بلدية القدس، بحسب املنطقة واملكتب، 2-2007، كتاب اإلحصاء السنوي 2014, معهد القدس لبحث السياسات.

األمومة والطفولة
أقيم مركز لألمومة والطفولة يف عام 2010 وتديره السيدة 

بُثينة حبش، يقع الفرع  داخل مبنى مستأجر وليس يف 
مبنى مخصص ومستقل. يوفر املركز اإلرشادات 

واالستشارات والتوجيه لألمهات وللرضع واألطفال حتى 
جيل 6 سنوات.  

تتم متابعة دورية ومستمرة لنمو الطفل وتطوره، وتقدم 
اإلرشادات واالستشارة يف جميع فترات التطور، كما تعطى  

التطعيمات الالزمة. وجترى  فحوصات النمو ، والسمع، 
والنظر والنطق  والتواصل. لكن هناك مشكلة أساسية وهي 
مكان تواجد الفرع، فالفرع يقع يف أحد الشوارع التي تخرج 

من شارع الثوري، واملواصالت العامة ال تصل إلى تلك 
املنطقة، لذا من الصعب على األمهات وأطفالهن الرضع 

الوصول إلى الفرع.

تعمل داخل املركز ممرضتان، وبسبب توفير املركز 
اخلدمات  لسكان سلوان والثوري أيضا تولد  هناك 

اكتظاظ كبير. 

هناك حاجة إلقامة فرع أكبر يسهل وصول السكان إليه ، 
فاملركز القائم ال يفي باحلاجة.

خدمات الدين
يف احلي أربعة مساجد:

مسجد خليل عبد الرحمن، يف حي العباسية.  ■

مسجد الثوري، يف الشارع الرئيسي (الثوري).  ■

مسجد األرقم، يف الشارع الرئيسي (الثوري).  ■

مسجد النور، شارع "همفكيد".  ■
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حركة السير والمواصالت العامة
تعمل شركة الباصات اخلاصة باحلي على نقل السكان 

باحلافالت وهي شركة الثوري (أبو ثور)- عناتا، ويديرها 
أبناء عائلة الطويل، الذين كانوا من سكان احلي يف السابق. 

يف عام 2015 توحدت شركة باصات أبو ثور مع شركة 
عناتا، وتعمل الشركة من خالل رخصة مت استصدارها 

لتكون ُمشغال مرخصا للمواصالت العامة من قبل وزارة 
املواصالت، وتشمل الرقابة واملساعدة من الدولة وتزويد 

الشركة باملستلزمات واحلافالت. 

كجزء من إعادة الهيكلة يف السنوات األخيرة يف املواصالت 
العامة يف شرق القدس، مت حتسني اخلدمات وتزويد 

الشركة بحافالت جديدة، لكن بسبب التضاريس الصعبة يف 
احلي، فإن احلافالت ال تتالءم مع ذوي االحتياجات 

اخلاصة وكبار السن. من املتوقع أن يتم يف السنة القريبة 
وضع محطات باصات متاحة لذوي االحتياجات اخلاصة 
على طول محور املواصالت العامة يف احلي. تقوم وزارة 

املواصالت، بالتعاون مع مشروع املخطط الهيكلي 
للمواصالت،  ببناء محطات للباصات. توزيع احملطات، 

الذي تقرر عام 2009، ما زال يف طور التخطيط وبانتظار 
موافقة البلدية ووزارة املواصالت.

  
متتلك شركة الباصات عشرة باصات كبيرة  تعمل على خط 
286، وخمسة باصات صغيرة تعمل على خط 276، ينطلق 
اخلط األول من شارع السلطان سليمان ومير بجانب باب 
اخلليل، ثم "مأمن اهللا" (ماميال)، فجبل صهيون، وشارع 

"همفكيد"، فشارع الثوري وصوال إلى العباسية، ثم يعود إلى 
شارع السلطان سليمان. أما خط 276 فينطلق من السلطان 

سليمان، ومير مبنطقة احلائط الغربي، ثم  منطقة وادي 
حلوة، ويصعد طريق وادي الربابة عبر  شارع "همفكيد"، ثم  

إلى شارع الثوري 
وصوال إلى حي العباسية، ثم  يعود إلى السلطان سليمان. 

وبسبب املنحدر الشديد يف طريق وادي حلوة قامت الشركة 
باستبدال احلافالت الكبيرة بحافالت صغيرة مناسبة، 
وذلك بعد إغالق الطريق الرئيسي لوادي حلوة بسبب 
احلفريات ونقلها إلى الشارع الفرعي. تقوم اخلطوط  

بااللتفاف وال تعود إلى شارع الثوري نظرا  لضيقه 
واكتظاظه بحركة السير، إذ ال ميكن للحافالت العمل بكال 

اجلهتني.

تعمل اخلطوط على مدار العام من الساعة اخلامسة 
صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء، ويشكو السكان من 

اكتظاظ احلافالت، وقلة  أماكن اجللوس التي تضطر 
الكثيرين من املسافرين إلى قضاء وقت السفر وقوفا، 

أضف إلى ذلك عدم االلتزام مبواعيد  احلافالت املفترضة 
ووتيرة احلافالت املنخفضة. تشكو  الشركة من قيام الفتية 

بتخريب احلافالت، باإلضافة إلى اصطفاف بعض 
السيارات يف الشارع الرئيسي مما يعطل حركة احلافالت.  

حركة السير
حركة السير صعبة يف الثوري، هناك شارعان رئيسيان: 

األول يقطع احلي من "جفعات حننية" حتى مشارف سلوان 
ومير مبركز احلي، أما الشارع الثاني فهو جنوبي أكثر 
وينتهي بطريق دون مخرج. يعتبر شارع الثوري  شريان 

حركة السير يف احلي، وهو مكتظ وخاصة يف اجلزء 
العلوي منه. ال يوجد يف املكان تطبيق للقانون من قبل 
الشرطة أو البلدية، فمشكلة أماكن االصطفاف تخلق 

اختناقا مروريا وظروف سير ال تُطاق. ال توجد على طول 
الشارع أرصفة، وأسيجة واقية، وممرات للمشاة، وإشارات 

مرورية، والفتات ومطبات. فالشارع يخدم املواصالت 
العامة لكنه ال يتناسب معها لعدة أسباب: الشارع ضيق 
ومكتظ، ال توجد إمكانية ملرور حافلتني يف نفس الوقت، 

لذا تقوم اخلطوط بااللتفاف. 

أحد احللول ملشكلة االكتظاظ هو بناء شارع التفايف للحي، 
والذي سيساعد يف تخفيف الضغط من مركز احلي 

ويسمح للمركبات اخلاصة بالعبور يف جميع أرجاء احلي. 
على الرغم من وجود هذا الشارع يف سلم أولويات مهندسي 

املخطط الهيكلي للشوارع، ويف اخلطة اخلماسية 
للمواصالت، ومع  أنه مت حتويل امليزانية من وزارة 

املواصالت للبلدية يف عام 2016 بغية تنفيذ املشروع، إال 
انه لم يتم تعبيده حتى اليوم.
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االقتصاد 
التشغيل ومستوى المعيشة 

مّر حي الثوري منذ عام 1967 بتغييرات نحو األسوأ، 
فبعد أن كان ينشط يف احلي جتار مستقرون اقتصاديا 

بات وضعهم يف تدهور مستمر، باإلضافة إلى االكتظاظ 
السكاني الكبير وترك السكان األغنياء احلي وانتقالهم 

إلى  األحياء العربية الشمالية، مثل بيت حنينا 
وشعفاط. جتاور احلي منطقة "جفعات حننية" 

اليهودية-   التي تعتبر حيا راقيا وغنيا، ومن خالله 
ميكن إبراز الفجوة الكبيرة بني املنطقتني. بحسب عينة 

(املخطط الهيكلي للمواصالت 2010-11)، متوسط 
الدخل للشخص يف احلي  يقارب 3,700 شيقل، ونسبة 

العائالت الفقيرة - 47%.  
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المصالح التجارية
يوجد يف احلي 53 مصلحة جتارية، من بينها أربعة محال، ومخبز، 

ومحالن للخضار، وأربعة صالونات حالقة وأربع صيدليات. 
غالبية املصالح (28) هي مصالح صغيرة - حتى 40 مترا مربعا 

للمصلحة، و17 مصلحة أكبر- 200-41 متر مربع، أما بقية  املصالح 
فتزيد مساحتها عن 200 متر مربع.

الصناعة والحرف
نشطت يف احلي يف السابق بعض الصناعات اخلفيفة: محادد، 

مناجر، مخرطة وثالثة كراجات، لكن مت إغالقها بسبب عدم اجلدوى 
االقتصادية.   

الفندقة والسياحة
ال يوجد يف احلي أي نشاط سياحي وال يوجد أي فندق أو نُزل.

الروابط االقتصادية
يعمل غالبية السكان يف غرب القدس يف  الوسط اليهودي. يسافر  

البعض  أسبوعيا للعمل يف تل أبيب، يافا، الناصرة وإيالت ويعودون  
إلى بيوتهم يف نهاية االسبوع. 
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التخطيط والبناء
من املعروف أن مساحة  أراضي التوسع العمراني قليلة 

جدا، أضف إلى ذلك احلاجة لعملية تخطيط شاملة  تلبي 
حاجة األزمة السكنية، والنقص يف املباني العامة، 

والضغط الكبير على البنى التحتية. لذا من املقترح إعطاء 
تراخيص جلزء من البناء القائم، خاصة يف وادي ياصول. 

كما يقترح رفع نسبة البناء، كما هي النسبة يف "جفعات 
حننية"، وذلك يف األماكن التي تسمح بذلك دون زيادة 

االكتظاظ القائم.

نتيجة االكتظاظ الكبير يف احلي، يجب إيجاد مناطق 
إضافية من أجل التوسع، وخاصة من أجل بناء املؤسسات 

العامة املطلوبة.

تعتبر اخلريطة الهيكلية التي تتيح  استصدار رخص البناء 
خريطة حيوية ومهمة إلى حد  كبير، ويجب العمل بشكل 

عاجل على حتضيرها. وخالل فترة حتضيرها من املقترح 
التوصل مع السكان إلى جتميد البناء غير املرخص ووقف 

املخالفات التي تفرضها البلدية، وهو  اتفاق مقبول يف 
حاالت مشابهة.  تنوي املخططة املدنية للحي، إسالم 

دعيس، املبادرة إلى عقد ورش عمل من أجل رفع نسبة 
الوعي لدى السكان يف موضوع التنظيم والتخطيط، 

والتطرق ملوضوع قانونية البناء، واملناطق العامة واملناطق 
العامة املفتوحة.

 

اصطفاف المركبات والمخالفات 
البلدية

ال توجد على الشارع الرئيسي الوحيد يف الثوري أماكن 
مخصصة الصطفاف املركبات، وهناك نقص كبير يف 

شبكة الشوارع الداخلية، والكثيرون من السكان يوقفون 
سياراتهم  يف الشارع الرئيسي، فيحرر موظفو البلدية  
املخالفات ألصحابها، لكن ليس لدى السكان أي بديل، 

فالبلدية ال حتاول حل املشكلة وإيجاد أماكن لالصطفاف 
من خالل املواقف املالصقة للشوارع  أو املواقف الكبيرة. 
وتستمر البلدية بتحرير  املخالفات التي تصل إلى مبالغ 

كبيرة، وقد توصل يف نهاية األمر إلى احلجز على 
احلسابات يف البنوك. مشكلة أماكن االصطفاف هي 

إحدى املشاكل األكبر يف  احلي وتتسبب  أحيانا بشجارات 
وتوتير العالقات  بني السكان.  

المشاكل واالحتياجات
الشوارع واألرصفة

الكثير من شوارع احلي بدون مخرج، وهي شوارع مهترئة 
تفتقر  إلى اخلدمات األساسية وإلى  شبكة الصرف 

الصحي، والكثير من هذه الطرق هي طرق ترابية ضيقة. 
وهناك نقص يف وسائل األمان يف الشوارع، كاألسيجة 

الواقية بجانب الدرج، باإلضافة إلى إنارة الشوارع. 
فالشوارع الداخلية مكتظة املباني واملمرات واألزقة الضيقة 
بدون ساحات لوقوف املركبات أو مواقف منظمة للسيارات 

مالصقة للشارع. تخلق  هذه الظروف جميعها  ضغطا 
كبيرا على الشارع الرئيسي الوحيد يف احلي، الذي ال 

يستوعب ضغط السير الكبير واالصطفاف فيه.
الشوارع التي مت تعبيدها تخدم السكان اليهود يف احلي، 

وهناك مخطط إلقامة شارع التفايف  سيساهم يف تخفيف 
الضغط وسيسمح بحركة سير للمواصالت العامة وتشجيع 

استخدام املواصالت. يجب املضي قدما يف التواصل مع 
البلدية لتعبيد الشارع، وحتسني الشوارع الداخلية: شق، 

وتعبيد، وصرف صحي وإقامة أرصفة، ووضع أسيجة 
واقية، وإنارة للشوارع، األمر الذي سيساهم يف تخفيف 

ضغط السير يف مركز احلي ويسهل حركة املركبات، 
ويشجع على استخدام املواصالت العامة ويسمح بالوصول 

بطريقة سلسة وسهلة إلى املباني العامة. 

المدارس
تقع املدارس يف الثوري يف مبان ُمستأجرة على أراضي 

خاصة، وهي غير مخصصة للمدارس وال يقوم  مالكوها 
بصيانتها كما يجب . يف الوقت احلاضر ال تقوم البلدية 

مبصادرة أراٍض من أجل بناء مدرسة أو أي مبنى عام أخر، 
وبدال من ذلك تقوم باستئجار عقارات خاصة وحتولها إلى 

مدارس. إذا قامت البلدية  مبصادرة أراضي مصنفة باللون 
"البُني" ميكنها بناء مدارس عليها، فستقوم وزارة املالية 

بتمويل املصادرة، بينما متول وزارة التربية والتعليم عملية  
بناء املدرسة، وبذلك تستطيع البلدية توفير املبالغ الكبيرة 

التي تدفعها مديرية التعليم مقابل كبدل إيجار، وهو مرتفع 
يف شرق القدس، وتخصيص تلك املبالغ  لتحسني التعليم 

والبنى التحتية للتعليم يف املنطقة. 

وعليه، يقترح تخصيص أموال ملصادرة أراٍض عامة يف 
الثوري،  لتبنى عليها املدارس. بحيث تكون املباني 

مخصصة ومالئمة  للدراسة، وتالئم استخدام الطالب 
والهيئة التدريسية ورفاهيتهم، كما أن بناء املدارس يسد 

النقص يف الغرف الصفية واالكتظاظ املوجود داخل 
الصفوف الدراسية، الذي يعاني منه الطالب يف الثوري. 
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ال يوجد اليوم الكثير من األراضي حتت هذا التصنيف، ففي 
منطقة G-100 جترى االن اجراءات متقدمة ملصادرة 

االراضي ال توجد هناك مناطق مالءمة لبناء مدرسة غير 
هذه املنطقة مالئمة  لبناء مدرسة. من املقترح إيجاد موقع 

يف أطراف احلي، مثل اجلهة الشمالية، من احملتمل ان تكون 
مالءمة مع املنطقة املبنية القريبة، وهي بحجم مالءم وكايف 

لبناء مدرسة ثانوية  كافية لبناء مدرسة ثانوية. 

وادي ياصول: حي غير معترف به
يقع وادي ياصول جنوب شرق حي الثوري، وقد بُني على 

أراض مصنفة كـ"إطاللة مفتوحة" تابعة لغابة السالم. بحسب 
املخططات الهيكلية يف املدينة مينع البناء يف األودية، وميتد 
جميع هذا احلي على أراضي الوادي، ويف أراضي مفتوحة 
غير مخصصة للبناء. لم تقم البلدية بتطبيق قانون البناء 
والتنظيم خالل السنوات املاضية يف املكان ولم تقم بهدم 

البيوت، وتقوم البلدية اليوم بتقييم وفحص ما هو قائم على 
أرض الواقع. 

ال يوجد يف احلي أي بُنى حتتية أساسية، شبكة الطرق عبارة 
عن طرق ترابية واملباني مهترئة، فال يقوم السكان 

باالستثمار بشكل كبير يف املباني بسبب شبح هدم البيوت يف 
احلي، كما أن السكان فقراء جدا وهم يتلقون باستمرار 

املخالفات بسبب عدم ترخيص البيوت. يعتقد السكان أن 
وادي ياصول جزء ال يتجزأ من حي الثوري، ويطالبون بإزالة 

خطر الهدم عن احلي.  

المياه والصرف الصحي
الكثيرر من البيوت غير متصل بشبكة املياه والصرف 

الصحي. ويعود السبب يف كثير من احلاالت إلى  عدم 
حصول املباني على "منوذج 4" يف البيوت التي بُنيت بشكل 

قانوني. االعتراف بهذه املباني يسمح بربطها بالبُنى التحتية.

يُقترح الفصل بني عدادات املياه املشتركة بني السكان، وزيادة 
الوعي بأن هذا التغيير سيساهم يف تسهيل ظروف حياة 
السكان، باإلضافة إلى األخذ بعني االعتبار املبالغ التي 

تفرضها السلطات البلدية على البنى التحتية وتتناسب مع 
الظروف املادية واالقتصادية للعائالت.

النفايات
نتيجة النقص يف الشوارع املُعبدة وكثرة األزقة الضيقة، ال 

تتوفر اإلزالة الكافية للنفايات يف شوارع احلي، لكن 

تراكتورات صغيرة، كتلك التي تعمل يف البلدة القدمية، 
تستطيع حل هذه املشكلة. كما ال يوجد ما يكفي من 

حاويات النفايات وعمال النظافة، ما يجعل تراكم 
النفايات يخلق مشاكل يف الصرف الصحي ومشاكل 
صحية صعبة. وللوصول إلى وضع مقبول من ناحية 

الصرف الصحي داخل احلي السكني، يجب العمل على 
توفير  املزيد من املعدات، واملركبات املناسبة لظروف 

الطرق من أجل جمع النفايات، والقيام باملزيد من 
اجلوالت يف احلي من أجل إزالة النفايات من احلي 

وتكنيسه، وهذا ما  يجب أن يقوم به العمال باستمرار 
وبشكل فعال. 

أراضي عامة مفتوحة
يحاط احلي املكتظ مبناطق اطاللة مفتوحة، فتصنيف 

األراضي يُحد من توسعة احلي، من جهة أخرى فإن 
املناطق األخرى غير مستخدمة ملصلحة السكان، فال 
يوجد تنظيم أو عمل حدائق عامة مع مرافق لرفاهية 

السكان وخدمتهم. يف الوسط السكاني يوجد القليل من 
األراضي الفارغة، والتي ميكن استخدامها كمناطق عامة 

لرفاهية السكان. لذا يجب توفير احلدائق يف أطراف 
احلي ويف األراضي اخلضراء التي حتيط به. 

بعد تخريب احلديقة العامة للحي، هناك فكرة بإقامة 
حدائق جماهيرية مببادرة من السكان، وذلك مبشاركة  
السكان يف اتخاذ القرارات ويف إقامة املناطق العامة،  

بحيث يتحملون املسؤولية العامة عن  هذه املناطق 
ويحافظون عليها. يف الوقت احلالي هناك جتمعات تخرج 

من املدارس ومن املركز اجلماهيري، أضف إلى دعم 
املؤسسات املختلفة مثل "كومينيتي"، التي  تنشط وتعمل 
مع سكان احلي على مشاريع مناسبة للحي. مما يفسح 

املجال لتطوير مبادرات محلية يف احلي وتطبيقها. 

الثقافة والترفيه
هناك مقترحات بإقامة مراكز ترفيهية، ثقافية ورياضية، 

فهي غير قائمة يف احلي إطالقا، وهذا مطلب مهم 
وحيوي، يجب أن ترافق هذه املشاريع ميزانيات إلقامة 
الفعاليات االجتماعية والتربوية يف املركز اجلماهيري 

واملدارس، والعمل على تشجيع املؤسسات الثقافية 
القائمة. كما يجب دعم إقامة حدائق عامة وألعاب 

ومالعب رياضية. 
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الفجوة االجتماعية- االقتصادية 
الكبيرة بين السكان اليهود والعرب 

في ذات الحي
ترك السكان العرب مناطق سكناهم األصلية يف احلي عام 
1948، وقام السكان اليهود بالسيطرة والسكن يف بيوتهم. 

وبذلك نشأ حي "جفعات حننية" وسكنته مجموعة من 
األغنياء، بينما بدأ يف املنحدر الشرقي  بناء احلي العربي 

الفقير. املنطقتان منفصلتان يف كل النواحي االجتماعية 
واالقتصادية. يوجد لكل حي جهاز تعليم خاص به، وجهازا 
رفاه ومواصالت منفصلتان، وبنى حتتية منفصلة، وكذلك 

األمر يف التجارة واخلدمات.

يحظى احلي اليهودي بالرعاية واالهتمام الكبيرين، 
فالسكان يحصلون على خدماتهم، سواء أكانت خدمات 

مادية أم جماهيرية، من البلدية ومن السلطات املختلفة. 
وعلى النقيض فإن البنى التحتية يف احلي العربي مهترئة 

وهناك نقص كبير يف اخلدمات األساسية للسكان. والفجوة 
بني السكان يف احلي، وأحيانا يف ذات الشارع، واضحة 

بشكل جلي. والفجوة قائمة على أساس إثني واضح، مما 
يخلق شعورا باالضطهاد، ويتسبب  مبشاجرات عنيفة بني 

اجلهتني طوال السنني. 

السكان المحليون والمركز 
الجماهيري

ال توجد يف حي الثوري قيادة متفق عليها ومقبولة على 
جميع السكان، لذا هناك صراع على القيادة. وبسبب غياب 

القيادة، ال توجد لدى السلطات جهة ميكن التواصل معها 
يف شؤون احلي. يعتبر غالب أبو جنمة  نفسه الشخص 

الذي ميكن التواصل معه من قبل البلدية ويرى يف نفسه 
ممثال للسكان، لكنه غير مقبول على اجلميع.

يشهد احلي نشاطا سياسيا كبيرا، فبينما األحزاب 
املسيطرة هي "فتح" و"حماس"، هناك صراع على السيطرة 

بينهما مما يؤدي إلى نشوء خالف بني السكان. 

يجد املركز اجلماهيري صعوبة يف إيجاد قيادة محلية، 
تأخذ جزءا من إدارته، ألن ذلك يُعتبر تعاونا مع املؤسسة 
اإلسرائيلية. كما يُعد املركز اجلماهيري يف احلي العربي 

احملافظ (والذي يؤيد بغالبيته حركة فتح) ممثال للمؤسسة 
اإلسرائيلية، لذا هناك قطيعة بني املركز والسكان. يحاول 
املركز اجلماهيري حل املشاكل املوجودة على أرض الواقع 

وتوفير اخلدمات للسكان وتلبية االحتياجات يف األمور 
املادية واالجتماعية. كما يطمح املركز إلى تطوير عدة 

مشاريع لرفاهية السكان، مثل حتسني الشوارع وإقامة قاعة 
رياضية ومدرسة ثانوية للبنني والبنات.
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الفقر والعنف واإلدمان على 
المخدرات

ينحدر  سكان احلي  من خلفية اجتماعية واقتصادية 
متدنية، مما يؤدي إلى انتشار حاالت العنف  الشديد. 

تكثر يف احلي  حاالت الطالق، وفيه عائالت كثيرة أحادية 
الوالدين  وذلك بسبب ظاهرة اجتماعية نشأت نتيجة بناء 

اجلدار الفاصل، فتجد  رجاال من أحياء خارج اجلدار 
يتزوجون من نساء مقدسيات، ثم يتركونهن بعد عدة سنوات 

بعد حصولهم على الهوية املقدسية، كما توجد عائالت 
يسكن أطفالها مع جدهم أو جدتهم. 

فظواهر الفقر والعوز واملشاكل االجتماعية تؤدي كلها  إلى 
العنف داخل العائلة وانتشار اإلدمان على املخدرات يف 
صفوف  الشباب والكبار. فاملخدرات واألفيون متوفرة 
واإلدمان يبدأ يف سن مبكرة. ويعتقد بعض السكان أن 
الشرطة والسلطات تتجاهل  احلي وال تقوم  بواجبها 

مبحاربة تلك الظواهر، كما ال توجد  مؤسسات الرفاه التي 
حتارب  اإلدمان، ال توجد منظومة تقوم بتأهيل الفرد داخل 

املجتمع وداخل العائلة. وحدها  مؤسسة "كاريتاس"، وهي 
مؤسسة إنسانية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، تساهم يف 

مساعدة السكان على  ترك املخدرات، لكن ال يتوجه  جميع 
املدمنني إلى املؤسسة.  

الشعور بالعزلة اتجاه البلدية 
والمؤسسة اإلسرائيلية

يشعر سكان الثوري بأنهم ُمهمشون من قبل املؤسسة 
اإلسرائيلية منذ عام 1967، فهم ال يرون موظفي البلدية إال 
عندما يقومون بفرض املخالفات عليهم، أو عند هدم البيوت 
غير املرخصة. يف ذات الوقت، ال تقوم البلدية بإيجاد حلول 

للمشاكل، لذا يعتبر السكان  موظفي  البلدية عدوا لهم، 
مما يفقد أدنى مستويات الثقة بني السكان واملؤسسة 

البلدية. 

ولد  ما  ذكر من مشاكل  يف احلي اإلحباط الكبير لدى 
السكان، والعزلة املطلقة من املؤسسة اإلسرائيلية. فالشعور 

لدى السكان هو أن األموال التي يتم جنيها من ضريبة 
"األرنونا" واملخالفات تذهب إلى تطوير غرب املدينة، 

والدليل على ذلك هو الوضع الصعب الذي تعاني منه شرق 
القدس عامة وحي الثوري بشكل خاص.

تهميش الحي في حيز شرق القدس
نتيجة لألحداث التاريخية، التي جعلت جزءا كبيرا من 

سكان الثوري من أصول خليلية، والذين اشتروا أراضي 
سلوان، بات  حي الثوري جزءا من حي سلوان. ويعتبر  حي 

سلوان الكبير حي الثوري جزءا من أراضيه وال يوجد 
اهتمام خاص  باحتياجات الثوري اخلاصة وما مييزها، 

لذا فاالهتمام  باحلي يأتي يف اإلطار العام لالهتمام 
مبنطقة سلوان.
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إنشاء منطقة تجارية
يعتبر الشارع الرئيسي، "شارع الدكاكني"، املركز 
التجاري للحي، فهو شارع مكتظ بحركة الناس، 

وتوجد فيه أماكن لبيع املواد الغذائية ومخابز. يف 
الوقت احلالي الشارع ضيق، بدون مواقف للسيارات 

وإنارة كافية. فالشارع يخدم جمهورا متنوعا من 
الزبائن، يشمل سكان احلي وطالب املدارس على طول 

الشارع. تغيير حركة السير وجعل الشارع 
باجتاه واحد رمبا يزيد من القدرة التجارية الكبيرة 

للشارع. 

تطوير منطقة تجارية على خط 
التماس

ما مييز حي الثوري هو مالصقته حلي يهودي،  يطلق 
عليه أبو ثور (غرب) وليس باسمه الرسمي "جفعات 

حننية". من خالل هذا التقارب هناك إمكانية للتطوير 
االقتصادي. يعتقد شطرن17 بأن ثقافة االستهالك 

الرأسمالي تعتبر نقطة موحدة ومجمعة يف واقع 

فرص ممكنة - 
إيجاد فرص للنمو

الصراع الوطني، فالتعاون االقتصادي ميكن أن ينشأ  
مبعزل عن الصراع السياسي - الوطني، ورمبا يشكل 
محفزا للتفاعل بني املجموعات املتصارعة. لذا فإن 

املنطقة التجارية املشتركة قد تصبح مكان التقاء بني 
مجموعتني قلما تلتقيان. 

كان السكان اليهود من أبو ثور يذهبون يف السابق 
لشراء حاجياتهم من احلي العربي، لكن يف ظل 

التوترات توقف السكان اليهود عن ذلك.  يف األوقات 
الهادئة واملستقرة نسبيا، ميكن تشجيع الزبائن اليهود 
للعودة والشراء من احلي، لكن من أجل القيام بذلك 

يجب حتسني البنية التحتية للشارع. ال زال بعض اليهود 
حتى يومنا هذا يدخلون  احلي، وإن كان بأعداد قليلة، 

وخاصة يف أيام السبت، وهم يذهبون للتسوق من 
البقاالت محاالت اخلضار. يسهل وصول جميع السكان 

إلى خط التماس  وال يحتاجون الدخول إلى  األحياء، 
لذا فإن إنشاء سوق أو موقع جتاري مفتوح يف جزء من 

شارع "نوعمي"، الذي ال زال يف بداياته،، قد يوفر  
اخلدمة للسكان اليهود والعرب على حد سواء، ويشكل 

نقطة التقاء ذات طابع جتاري.

م.، شطرن، مناطق أجنبية - أطباع التفاعل بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف املناطق التجارية املختلطة يف القدس، أبحاث فلورسهيمر، 
معهد الدراسات املدنية واإلقليمية، اجلامعة العبرية يف القدس، 2010.  
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التطوير السياحي
يتميز  حي الثوري بإطاللته  الكبيرة، إذا إنه يشرف 

على البلدة القدمية، وعلى جبل صهيون ووادي الربابة. 
كما أن إمكانية املبيت أصبحت متنوعة، لتوفر  

الفندقة، والسياحة البيتية (غرف لالستضافة داخل 
بيوت خاصة، على غرار  طريقة airbnb) ونزل ميكن أن 

يخدم مجموعات مختلفة تأتي إلى القدس.

حافظ احلي على البناء التقليدي القدمي، ويف حال مت 
االعتناء بهذه املباني، ميكن إنشاء  شارع للمشاة أو 
متنزه، ويشكل مكانا جاذبا للسياح. فتطوير البُنى 

التحتية العامة للسياحة تُبشر  بتشجيع التطوير يف 
مجاالت املطاعم والتجارة املخصصة للسياح، لكن ال  

ميكن تطبيق  ذلك إال  يف حال التحسني العام ملنظومة 
البُنى التحتية يف احلي.

جمعية تعاونية نسائية
متكث الكثير من نساء  احلي يف بيوتهن  ويعتمدن يف 

معيشتهن على  األعمال اليدوية، لذا ال مانع من إقامة 
جمعية نسائية لألعمال اليدوية، ميكن للنساء  من 

خاللها  أن يتحدن ويبعن منتوجاتهن.
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Development of a Commercial District   A-Thuri Street, 
known as The Street of the Shops,  which is the main road and 
the business and commercial center of the neighborhood, is 

and making it a one-way street will enable its tremendous 
commercial potential to be realized.

Commercial Development on the Seam Line   The uniqueness 
of the Arab neighborhood of Abu Tor is in its pairing with the 
Jewish neighborhood. Inherent in this proximity are opportunities 
for economic development. The creation of a market or 
commercial complex on the shared seam line could serve both 
the Jewish and the Arab residents and be a meeting point with a 
commercial aspect. 

Development of Tourism   The Abu Tor neighborhood has 
especially spectacular views as it looks out on Mt. Zion, 
the Old City, and the Ben Hinnom Valley. Therefore, basic 
infrastructures should be set in place there.

Women's Cooperative   The possibility of setting up a women's 
crafts cooperative should be examined, through which the 
women of the neighborhood might come together and sell their 
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was destroyed by the residents in 2014 and has not been repaired 
since. It is recommended that high quality, open public spaces be 
developed as community gardens/parks in the green areas that 
surround the neighborhood, and that these initiatives should be 
undertaken in cooperation with local residents, to ensure that they 
will be safeguarded and will endure over time.

Culture and Leisure   Other than the Community Council that is 
attempting to establish its activities in the community, there is 
no infrastructure for leisure, sport, or culture. Infrastructures for 
these should be developed and institutionalized and accompanying 
budgets should be allocated for social and educational activities. 

Poverty, Violence, and Drugs  The neighborhood is characterized 
by residents from a low socio-economic background )cluster 4 out 
of 20 according to the National Bureau of Statistics(. The poverty 
and social problems lead to severe violence in the family and 
increased drug use. The residents and the police are currently aware 
of 13 active drug stations.  It is recommended that the police, in 
cooperation with the Municipal Welfare Department, take immediate 
action to eradicate the phenomenon.

Severe Sense of Alienation from the Municipality, Which 
Is Perceived as Part of the Israeli Establishment   All of the 
information above concerning the problems of the neighborhood 
engenders deep frustration among the Arab residents and total 
alienation from the Israeli entity.
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Unrecognized Neighborhood – Wadi Yasul   A secondary  
neighborhood, Wadi Yasul was built on land described in the 
municipal plans as open landscape area of the Jerusalem Forest. 
For years, the municipality did not enforce the planning and 
construction laws, and did not demolish the houses there. Residents 
of the neighborhood lack the most basic infrastructures and the 
road system is comprised of dirt tracks. It is recommended that the 
houses of Wadi Yasul be upgraded in the framework of a new master 
plan. 

Plumbing, and Sewage   Numerous homes are not connected to the 
Gihon water utility company, which is the municipal water network 
in Jerusalem, and many others are connected to the water system 
illegally. Those who are not connected have septic pits. A drainage 

in the neighborhood. In the past these areas were empty, but now 
they are crowded with the ad hoc drainage system,  which leads to 

Gihon network and that a new drainage system be operated.

Sanitation   Due to the lack of paved roads and the large number 

the streets of the neighborhood. The trash receptacles are too 
few and too small to contain the garbage. In order to meet the 
appropriate sanitation standards for a residential neighborhood 
it is recommended that many more trash receptacles be added, 
that trash collection take place more frequently, and that more 
sanitation workers, including street-sweepers, be employed in the 
neighborhood.

Open Spaces and a Lack of Public Parks/Gardens   The crowded 
neighborhood lacks open spaces where parks could be created, 
while on the other hand it is surrounded by open landscape areas 
that limit its development. And yet, these are not exploited for the 

and they are not developed as public parks with facilities and park 
equipment. There was one playground in the neighborhood, but it 
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Several central 
problems arose 
during the survey of 
the neighborhood

Planning and Construction   Abu Tor is surrounded on all sides by 
either built-up areas or national and municipal parks, within which 
construction is not permitted. The low percentage of construction 
approved for residential structures has been used up. There is an 
urgent need for the preparation of a new and updated master plan, 
which will allow for construction that will meet the needs created by 
the natural increase in the local population. It is also recommended 
that an agreement be reached between the municipality and the 
residents with respect to freezing the illegal construction on the 

permit.

Roads, Sidewalks, and Parking   There are many dead-end 
streets in the neighborhood which are in poor condition and 
unpaved, and lack drainage systems, safety features, and lighting. 
The inner parts of the neighborhood are characterized by dense 
construction, staircases, and narrow passages and alleyways. All 
these put an incredible strain on A-Thuri Road, the only paved road 

problems that subsequently arise. It is suggested that the roads 
in the heart of the neighborhood be developed in accordance with 
accepted municipal standards, and that designated parking areas be 
organized, while at the same time dual and integrated use is made of 
existing empty lots.

Schools   Three of the four municipal schools in the neighborhood 
are located in rented buildings, which are not suitable for the 
purpose. There is no high school in Abu Tor, so that students are 
sent to schools in other Arab neighborhoods, which leads to higher 
rates of school dropouts, especially among the girls. The solution to 
the problem of the lack of space for additional schools may be  
found on the outskirts of the neighborhood, where a large area 
adjacent to the current construction boundaries could be designated 
for the construction of a high school. At the same time, action 
should be taken to allocate funds to appropriate land for the 
construction of schools.
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The following are the 
main findings of the 
research about the Abu 
Tor neighborhood:

This abstract is part of a series of research papers prepared 
by the Jerusalem Institute for Policy Research about the Arab 
neighborhoods in East Jerusalem. The purpose of this study is to 

the neighborhoods in a variety of areas, so as to promote active, 
knowledge-based steps, toward the improvement of the quality 
of life of the Arab residents of East Jerusalem. Beyond describing 
the current situation, this study attempts to identify mechanisms 
of growth and development that will help to advance the socio-
economic position of the neighborhoods and villages. We believe 
that research that integrates practice with policy recommendations 
is the basis for the correction of social and political injustices, in an 
attempt to create a high-functioning city that is concerned with 
the wellbeing of all of its inhabitants. The research methods include 

to the local authorities and research institutes, and round table 
discussions in which participants include representatives from the 
neighborhoods, the municipality, and civil society.

Abu Tor is a neighborhood to the south of the Ben Hinnom Valley 
[also known as Gehenna] and to the east of Hebron Road. One part 
of the neighborhood is home to about 13,000 Arabs, and there 
are approximately 2,000 Jews living in the other part. As a mixed 
neighborhood, Abu Tor is a kind of microcosm or mirror image that 
depicts the differences in religion, nationalism, and political identity 
between the Jews and the Arabs who live in Jerusalem. The two 
parts of the neighborhood are separate from each other in every 
way: socially, with respect to community activity, and economically. 
Each part has its own educational, welfare, and transportation 
systems, and the physical infrastructures, commerce, and services 
are also separate. The resulting gaps between residents of the two 
parts of the neighborhood, sometimes between those who live on 
the same street [there is one street in Abu Tor that is part Jewish 
and part Arab] create a severe sense of deprivation among the Arab 
residents that in some cases leads to violence.
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