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الفلسطينية في  باألحياء  تعنى  الدراسة ما هي إال جزء من سلسلة دراسات  ان هذه 
التحتية  بالبنى  المتعلقة  وتلك  االجتماعية  المالمح  رسم  بهدف  وذلك  القدس  شرقي 
في مختلف مناحي الحياة ويضمنها, ألسكان, ألمؤسسات, أالقتصاد, الخدمات والبنى 

التحتية االساسية.

يقوم هذا القرير بعرض وتحليل الوضع القائم في حي بيت حنينا وأحياء صور باهر 
وأم طوبا ويظهر الفجوات القائمة بين الموجود والمنشود. يستعرض التقرير المشاكل 

المركزية التي يعاني منها الحي ويقدم اقتراحات بشأن سبل التعامل معها.

معهد القدس ألبحاث اسرائيل )تأسس عام 1978( هو معهد يعنى بدراسة السياسات 
ويقوم بنشاطاته بال اهداف ربحية. تتمحور اهداف المعهد حول إنتاج قاعدة بيانات 
ومعطيات تتعلق بالمدينة, تحليل التوجهات والظواهر, فحص البدائل واقتراح توصيات 
- سياسية والتي من شأنها تحسين عملية اتخاذ القرارات والتأثير على تصميم السياسة 
مدينة  بالتالي:  الرئيسية  المعهد  ابحاث  تتلخص مجاالت  الواسع.  الجمهور  لمصلحة 
ألحضرية,  البنيوية,  بالمواضيع  تتعلق  تحديات مختلفة  تنطوي علية من  القدس وما 
البيئية;  السياسات  السياسية;   - والجغرافية  االقتصادية  الديموغرافية,  أالجتماعية, 

سياسات التنمية والتجديد; دراسة المجتمع اليهودي المتدين المتزمت )الحريديم(.  
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مقدمه: 
‘مشروع شرقي- القدس’ – دراسة حول االحياء العربية 

في شرقي القدس 

حد  الى  يشبه  ما  تشكل  القدس  شرقي  في  العربية  االحياء  الن  الدراسة  هذه  جاءت  لقد 
الواسع  االسرائيلي  الجمهور  الى  بالنسبة  مجهولة(,  )ارض   Terra  incognita كبير 
وبالنسبة للسلطات االسرائيلية على حد سواء. هذا هو الواقع على الرغم من كون القدس 
ايضا  وألنه  للصراع,  المباشرة  االطراف  على  وتشتمل  االقليمي  الصراع  لب  في  تقع 
بلورة  في  الشروع  قبل  القائم  الوضع  على  التعرف  كذلك  الدولي  المجتمع  على  يتوجب 
البعيد بشكل يمكنه ان يضمن  استمرارية الحياة في المدينة.   السياسة على مستوى األمد 
الناقصة  الجوانب  اكمال  الى  القدس  العربية في شرقي  الدراسة حول االحياء  تهدف هذه 
المعطيات  ان  حيث  الحالي  الوضع  يحدثه  الذي  الفراغ  سد  الى  الحاجة  الى  واالستجابة 
التحتية والخدمات وكذلك ايضا  البنى  الى كل ما يتعلق بشبكات  بالنسبة  المتوفرة مبتورة 
التي يوفرها هذا  المعلومات  البشرية واالجتماعية. من شأن    بالبنية االساسية  يتعلق  فيما 
واالطراف  المدني  المجتمع  ومؤسسات  الرسمية  السلطات  ايدي  بين  تضع  ان  المشروع 
المختلفة ادوات تمكنها من وضع نظام – حياه في المدينة يساهم في خدمة المصالح المشتركة 

لجميع االطراف, الى ان يحين يوم يمكن فيه التوصل الى اتفاق سياسي.

ان المعلومات التي ُجمعت عن طريق السلطات الرسمية المختلفة كدائرة االحصاء المركزية, 
بلدية القدس ومؤسسة التامين الوطني ما هي اال جزئية فقط. اذ اننا نجد انه في حاالت كثيرة 
لم يتم تخزينها او معالجتها على اساس كونها تخص عموم السكان العرب في شرقي القدس 
تحديدا, وفي الحاالت التي خزنت فيها بهذا الشكل لم يتم تقسيمها وتجزئتها وفقا لألحياء. 
يؤدي غياب المعلومات المنتظمة في هذا السياق الى عدم قدرة متخذي القرارات السياسية 
الحكم  االقتصادي,  االجتماعي-  مستويات:  ثالثة  على  الالزمة  االستراتيجيات  على رسم 
المحلي, والسياسي القطري بشكل تؤخذ فيه بالحسبان الرغبات واالحتياجات واالرتباطات 
المختلفة للسكان الفلسطينيين. ثمة نتيجة اضافية يفرزها النقص في المعلومات والنشر وهي 
كون كبار المسؤولين في بلدية القدس والموظفين اليهود في القطاع العام على المستويين 
المحلي والقطري ال يزورون االحياء العربية بشكل كاف وكذلك يفعل الجمهور الواسع اذ 

انه يتجنب زيارة هذه االحياء )باستثناء اجزاء معينة في البلدة القديمة(.   

استكمال  اسرائيل الى  القدس ألبحاث  به معهد  يقوم  الذي  القدس‘  ’شرقي  مشروع  يسعى 
المعلومات الناقصة ان كان هذا على مستوى الحي العيني ام على المستوى الجمعي العام 

وذلك من اجل تحقيق االهداف التالية:   
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الكشف عن المواصفات االجتماعية والبنى التحتية االجتماعية, االقتصادية, المجتمعية  أ. 
والسياسية التي تميز السكان;

تحديد احتياجات السكان على المستوى المجتمعي المحلي وعلى مستوى الحكم المحلي  ب. 
العام والتعرف على المشاكل التي تؤدي الى الصعوبات والتعقيدات في حياة السكان;

وضع هياكل اساسية للمعرفة تتيح المجال امام خبراء آخرين للقيام بدراسات خاصة  ج. 
بهم وكذلك لمعرفة وتحديد قضايا تصلح لدراسات الحقة ;

تشخيص الوضع القائم في شرقي المدينة وبضمنه االحياء العربية وصياغة المؤشرات  د. 
االجتماعية- االقتصادية والحضرية التي من شأنها ان تستخدم في وضع سياسة للتطوير 

وان تساهم في تقليص الفجوات بين االحياء. 

يعتمد اسلوب الدراسة على الدمج بين البحث الكمي والبحث النوعي الكيفي وعلى العمل 
في   المتوفرة  المعلومات  مخازن  استخدام  الى  اضافة  معمقه,  مقابالت-  واجراء  الميداني 
مؤسسات الدولة الرسمية, في معاهد االبحاث وفي الشركات التي تقدم الخدمات العامة. 

لقد قمنا باختيار الحي كوحدة اساسية نتطرق اليها في هذه الدراسة. كانت غالبية األحياء 
العربية في شرقي القدس قرى تم ضمها الى منطقة نفوذ المدينة بعد عام - 1967. وعلى مدى 
السنوات الطويلة تداخلت حياة سكان هذه االحياء في نسيج من التواصل مع الحياة الحضرية 

في المدينة, ولكنهم حافظوا في ذات الوقت على هوية االحياء االجتماعية المتميزة.1

يتطرق هذا التقرير الى بيت حنينا.  

1  االحياء العربية في شرقي القدس: في المركز – البلدة القديمة )بكل احيائها باإلضافة الى حي باب حوطه( 
 ,) الصوانه  الفرعي  الحي  فيها  بما   ( الطور  العربية,  ابو تور  الشيخ جراح,  الجوز,  الزاهرة, وادي  باب 
سلوان, العيسوية; في الشمال- شعفاط, بيت حنينا, في الجنوب- صور باهر ) وبضمنها االحياء الفرعية 
ام طوبا وام ليسون( بيت صفافا ) بضمنها الحي الفرعي شرفات(, سواحرة الغربية , جبل المكبر, راس 

العامود. واالحياء التي بقيت خلف الجدار االمني: كفر عقب ومخيم الالجئين شعفاط. 
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بيت حنينا  
1�  المالمح العامة للحي وتاريخه  

المالمح العامة 
ان بيت- حنينا هي حي كبير يقع في الجهة الشمالية – الشرقية للقدس ويمتد على مساحة 
تبلغ حوالي - 6,000 دونم ويقطنه ما يقارب ال -35,000 نسمة, اغلبهم مسلمون. تشير 
التقديرات الى ان حوالي  %10 من سكانه مسيحيين. وقد تطور الحي وامتد الى الجهة 
الشرقية من نواة القرية السابقة, ‘بيت- حنينا البلد’ ,والتي بقيت  خلف الجدار الفاصل. قام 
معظم سكان ‘بيت- حنينا البلد’ ) الغالبية الساحقة مسلمون( بهجر بيوتهم وانتقلوا للعيش في 
الحي الجديد. يوجد في الحي ادارة جماهيرية مشتركة لبيت- حنينا وشعفاط وكذلك جمعية 

عامه تنشئ وتدير مرافق تعليمية, ثقافية ورياضية. 

نقطة مراقبة تطل من ناحية بيت حنينا 
الجديدة باتجاه بيت حنينا- البلد 
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المرغوب  المناطق  ومن  نسبيا  اقتصاديا  المتمكنة  االحياء  من  الجديدة  حنينا  بيت  تعتبر 
متطورة  هي  االخرى  العربية  االحياء  في  الحال  هو  كما  مكتظة  غير  انها  فيها.  السكن 
نسبيا. يعود هذا التطور المحلي الى هجرة اآلالف من ابناء الحي في الماضي الى الواليات 
المتحدة ألسباب معيشية حيث اصاب قسم منهم نجاحا ماديا هناك فاغتنوا, وصاروا يرسلون 
جزءا من اموالهم في حينه, الى افراد عائالتهم, وعندما عادوا الحقا قاموا بتطوير القرية 
وتحويلها الى احد احياء شرقي- القدس الفاخرة. وصل اغلب سكان الحي للسكن فيه في 
الرئيسي  الشارع  يزدحم  السكنية.  والبيوت  االراضي  فيه  اشتروا  حيث  االخيرة  العقود 
االحياء  من  القادمين  المتسوقين  من  الكثير  بذلك  ويجتذب  التجارية  والمصالح  بالحوانيت 
االخرى وبضمنها اليهودية ايضا. يتميز الحي ايضا بالتناقضات: قد نجد الى جانب البيوت 
الخاصة الفخمة مباني تضم وحدات سكنية متواضعة تعيش فيها شريحة سكانية ضعيفة. 
بسبب المكانة االجتماعية- االقتصادية المتطورة نسبيا التي يتمتع بها الحي اقيمت في بيت 
حنينا الكثير من المدارس الخاصة مقارنة مع باقي االحياء العربية في القدس. وكذلك تم بناء 
ما يقارب ال 15 مشروعا سكنيا, كلها مشاريع سكنية مشتركة اطلق علي كل مشروع منها 

اسم ‘اسكان’ )بناء مشترك تقوم بإنشائه جمعيات او اتحادات وتنظيمات عمالية(.

الموقع والتضاريس
 تقع بين حنينا بين واديين: وادي عطارة من الشرق ووادي سوريك من الغرب بحيث تلتقي 
روافدها في الجهة الجنوبية للحي. يحدها ويحاصرها من الغرب الجدار االمني. وتقع الى 
شمالها المنطقة الصناعية المسماة بعطروت )في نطاق الجدار(. اما بير- نباال فتحدها من 
الناحية الغربية, ويقع حي والرام من الناحية الشرقية )كالهما خلف الجدار(, تقع نواة قرية 

الربط بين شارع رقم 443 وشارع رقم 20 
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بيت حنينا خلف الجدار على مشارف شارع رقم 443. يقع من الناحية الجنوبية لبيت حنينا 
حي شعفاط وشارع يكوتيئيل آدم, وفي شرقها بسجات- زيئيف, نفي يعقوب وقرية حزما. 
يمتد الحي على طول طرفي شارع رام-هللا )شارع رقم 60( وشارع حزما, والذي يعتبر 
الشارع الرئيسي للحي. يربط شارع رقم 20 الذي تم شقه عام 2012, بين بسجات- زئيف 
الخارطة(.  الشرق )انظروا  الى  الغرب  الحي ويشقه من  443 وهو يخترق  وشارع رقم 
تتربع بيت حنينا على موقع يصل معدل ارتفاعه عن سطح البحر الى ما يقارب ال -750 
متر. ينتصب اعلى موقع فيها )تل – الفول( على نقطة يصل ارتفاعها عن سطح البحر الى 
حوالي ال  840 متر يتجلى للناظر اليه هيكل لقصر شيده الملك حسين في حينه. اما تلة 

عداسه فيصل ارتفاعها الى حوالي . 795 متر عن سطح البحر )انظروا الخارطة(.

 

مصدر اسم الحي 
بيت حنينا  فان السم  فلسطين’  ‘بالدنا  الموسوعة  الدباغ, مؤلف  اورده مصطفي  لما  وفقا 
معنيين محتملين: معني االسم حن- نينا باللغة األشورية: الذي يستحق الشفقة والحنان وقد 
االحتمال االرجح واالكثر  الدباغ هو  كلمة ‘حنية’ وذلك بحسب رأي  الى  المصدر  يعود 
منطقية. وهنالك ايضا حكاية شعبية حول امرأة صالحة كان اسمها حنينا اكتسب الحي اسمه 

من اسم بيتها.2 

الخلفية التاريخية 
عاش في بيت- حنينا في القرن ال -19 حوالي -600 نسمة. تشير نتائج التعداد السكاني الذي 
اجري في عام  -1922 الى وجود 966 نسمة, وورد في التعداد السكاني من عام 1945 
ان العدد هو 1,590 نسمة.3 وقد اديرت شؤون القرية حتى سنوات الخمسينيات على ايدي 
المخاتير ,4 وساعد على تطويرها دعم الجمعيات الخيرية في بيت حنينا والتي تأسست في  

 2  قامت بإعداد االستعراض التاريخي سندس عباسي وذلك اعتمادا على المصادر التالية: مصطفى مراد الدباغ. 
الشفق; محمد  دار  المقدس(. كفر قرع:  بيت  ديار  الثامن: في  )الجزء  )1988(. موسوعة بالدنا فلسطين 
شاكر احمد سيف الدين . )1992(. بيت حنينا األرض والتاريخ واإلنسان: أضواء على بلدة فلسطينية. تجدر 

االشارة الى ان االسم بيت حنينا هو اسم عبري قديم ايضا.
عام,  : اكاديمون, من  )القدس  وقرى  احياء  اجزاء,  ومحيطها:  القدس  نوردهايم,  اورن-  وم.  كرك  ر.       3

1995(, ص' 246. 
4   مختاران من حمولة ابداح الكبيرة: مصطفي شومان وابراهيم حسين حسونه. واحد من حمولة سليمان: 
عبد اسعيد, وواحد من حمولة النجار: سيف الدين محمد عبد هللا )احمد سيف الدين( والذي شغل منصبة 

حتى يوم وفاته في عام 1949.
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اواخر العشرينات بمبادرة من عبد العزيز اسعد ابو حمده وهو تاجر مقتدر يمتلك المحاجر 
الواقعة في شمالي بيت حنينا وكان قد امضى سبع سنوات في الواليات المتحدة فبيل الحرب 
العالمية االولى وضمت الجمعيات ايضا ممثلين عن العائالت ورجال االعمال الذين قدموا 
الدعم للنشاطات التي تصب في مصلحة القرية. قامت الجمعيات بترميم المسجد, وشيدت 

المدرسة واسست حركة كشفية التحق بها العشرات من االعضاء. 

بإدارة اربعة من  الحكم االردني مجلس قروي  فترة  ابان   ,1959 القرية عام  اقيم في  لقد 
المخاتير, وجرت في عام  1961 انتخابات لمجلس القرية وقد تركز جل عمل هذا المجلس 
في قضايا جمع النفايات والعناية بشبكة الشوارع والمياه واالنارة.5 كان عدد سكان بيت- 
حنينا في تلك السنه 3,067 نسمة, من بينهم ما يقارب ال -%10 مسيحيين تعود اصولهم 
وفقا للدباغ الى قبيلة الحويطات في مصر وشرقي االردن. اعتمد السكان في معيشتهم, وفقا 

لما اورده الدباغ, على الزراعة والعمالة في المحاجر المجاورة بشكل رئيسي.

لقد اخترق حي بيت حنينا على مدى سنوات طويلة الشارع الوحيد الذي ربط شمال الضفة 
الغربية مع جنوبها وهو الشارع الذي اُطلق عليه اسم ‘طريق رام هللا’ وقد شكل هذا الشارع 
قسم  السبب في كون  نمى وتطور في كال جانبيه. هذا هو  الذي  للحي  المركزي  المحور 
كبير من البنايات المنتصبة على جانبي الشارع يعود الى حقبة الحكم االردني على الضفة 
الغربية. بدأ الحي الجديد بالتطور في سنوات السبعينيات فأقيمت فيه مشاريع سكنية ‘اسكان 
نسيبة’ والتي كان هدفها توفير المساكن للسكان الذين تم اخالئهم من الحي اليهودي ومن 
مسيحية  لمجموعات  اسكان  مشاريع  الحقا  واقيمت  كما  القديمة  القدس  في  المغاربة  حي 

ايضا.

5   اعضاء المجلس االول هم: عبد الرحيم دوله, محمد عبد الحميد اسعيد, فرج السالك, عبد المحسن, موسى 
عبد الناصر, نمر الدر, ومحمد علي الشراري. 
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2. األراضي والمخططات الهيكلية على ارض الواقع 

االراضي 
بلغت مساحات األراضي التابعة لقرية بيت-حنينا قبل عام 1967 حوالي ال- 16,000 دونم 
)وفقا للدباغ فان 805 دونم من ضمنها كانت بملكية يهودية( وقد عمل معظم سكان القرية 
في الزراعة. لقد تمت مصادرة قسم كبير من هذه المساحات التابعة للقرية بعد حرب االيام 
الستة )حرب حزيران( من اجل اقامة حي بسجات-زيئيف وبغرض توسيع حي نفي-يعقوب 
ورمات شلومو وكذلك إلقامة جزء من حي راموت وإلنشاء منطقة عطروت الصناعية. 
ينتشر حي بيت حنينا حاليا على مساحة تبلغ حوالي ال -6,000 دونم . لقد شرع االردنيون 
بعملية تنظيم ألراضي القرية في عام 1957 حيث قسموا اراضي القرية الى 22 حوضا, 
قامت  وقد  فرعية.  احياًء  تشكل  بحيث صارت  محلي  اسم  منها    كل حوض  اطلقوا على 

اسرائيل بمصادرة ستة من بين هذه االحواض.6

االحواض التي ظلت في اطار حدود السلطة المحلية التابعة لمدينة القدس هي:
حوض رقم 30601 – وادي الرام )تمت مصادرة جزء من هذا الحوض بغرض انشاء 

المنطقة الصناعية عطروت(;
حوض رقم 30604 -  باب الهوا )تمت مصادرة اجزاء منه واقيم على قسم منها معسكر 

قيادة منطقة المركز, وتقع معظم اراضي الحوض حاليا خارج الحدود البلدية للمدينة(;
حوض رقم 30605 – الخرايب; 

حوض رقم 30606 – عداسه ) بقي قسم صغير منه خارج الحدود البلدية للمدينة(;
حوض رقم 30607 – العقبه;

حوض رقم 30609 – خلة الشركة )تمت مصادرة االجزاء الشرقية منه من اجل اقامة 
بسجات- زيئيف(;

حوض رقم 30610 – الكلية )يعود اصل االسم الى الكلية الموجودة في هذا الموقع(;
البلدية  الحدود  خارج  منه  الغربي  القسم  )يقع  صالح  ابو  وعر   –  30611 رقم  حوض 

للمدينة(;
للمدينة  البلدية  الحدود  الحوض خارج  )يقع حوالي نصف  الطبل   – 30612 حوض رقم 

وتمت مصادرة قسم منه(;
حوض رقم 30614 -  تل الفول )تمت مصادرة الجزء الشرقي منه من اجل اقامة بسجات- 

زيئيف- غرب(;
حوض رقم 30615 -  االشقرية. 

6   ارقام االحواض التي صودرت هي: 30602, 30608, 30613, 30616, 30617, 30618.
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األحياء الفرعية 
يمكننا ان نالحظ العديد من األحياء الفرعية الواقعة في بيت حنينا الجديدة: االشقرية, خلة 
الشركة, عداسه, العقبه, وادي الدم, الخرايب, الطبل, تل الفول, الكلية, وعر ابو صالح, 

وباب الهوا. 

ان  وبما  ولكن  االحواض,  مساحات  اساس  على  مقسمة  ذكرناها  التي  االحياء  هذه  كانت 
الحوض يمتد على مساحة واسعة وبما انه في اغلب المواقع لم تطلق األسماء على قسم 
فقد  المدينة–  شرقي  في  الموجودة  األحياء  جميع  في  الحال  هو  كما  الشوارع–  من  كبير 
هذه  اسماء  كانت  بحيث  بها,  للتعريف  وذلك  اخرى  اسماء  االحياء  من  قسم  على  اُطلقت 
االحياء تستمد من اسماء المؤسسات او مشاريع االسكان الموجودة في كل حي منها. وعلية 
فان اغلبية السكان ال يعرفون اسم ‘وادي الرام’ بل يطلقون على الحي اسم ‘عطروت’, او 
‘المنطقة الواقعة بالقرب من جريدة القدس’ ) الجريدة االكثر انتشارا في شرقي- القدس(. 
الجمهور  30605, هو ‘الخرايب’, ولكنه ليس معروفا عند  االسم االصلي للحوض رقم 
اما االسم الدارج بينهم فهو ‘الهجرة’ وذلك نسبة الى اسم المسجد الموجود في الحي, وقد 
يطلقون على الحي ايضا اسم ‘حي اللوثري’ نسبة الى اسم المدرسة الصناعية الواقعة فيه. 
تقع مشاريع اسكان نسيبه في الحوض رقم 30607 ويعتبر الكثيرون هذا الحي حيا فرعيا 
مستقال قائما بذاته. اما الحوض رقم 30611 فقد اقيم فيه مشروعان سكنيان متالصقان: 



1313



141515

االول اسكان للمعلمين والثاني لألطباء. يطلق قسما كبيرا من السكان على هذه المنطقة اسم 
‘اسكان المعلمين الجديد’ وذلك بغرض التمييز بينه وبين اسكان المعلمين القديم الواقع في 
الحوض رقم 30615. يسمي الكثير من السكان منطقة تل الفول باسم ‘قصر الملك’.  هنالك 
حي فرعي آخر واسمه ‘وادي الدم’ وهو الجزء الشمالي من الحوض رقم30611 وقسم من 
الحوض رقم 30612. وفقا لرواية المسنين في الحي هذا هو االسم الذي كان يطلق على 

وادي سوريك في الماضي.

المواقع االثرية والتراثية
توجد في بيت-حنينا مواقع قديمة كثيرة منها كهوف اثرية, محاجر اثرية  قديمة, وكذلك آبار 
مياه قديمة وآثار لبيوت قديمة. تقع الغالبية العظمى من هذه اآلثار في ثالثة احياء فرعية: 
التوراتية(. وعلى  الفول )المنسوبة الى جفعات-شاؤول  تل عداسه, وعر ابو صالح وتل 
ضوء ما ذكر تقرر االعالن عن حي بيت- حنينا كمنطقة تابعة لبرنامج الحفاظ على المباني 
والمواقع, ولذلك فان أي طلب يقدم للحصول على رخصة للبناء او للحفر في الحي يجب 
ان يحصل على اذن من جمعية المحافظة على المواقع التراثية في إسرائيل  ومن سلطة 

اآلثار االسرائيلية.  

المنظر هو هيكل  السياسية وجمال  الناحية  بمكانه مهمة من  التي تحظى  المواقع  احد  ان 
المبنى الذي شيده الملك حسين لنفسه في منتصف الستينيات على قمة تل الفول- وهي قمة 
عالية )840 متر فوق سطح البحر( وتشرف على منطقة واسعة. وقد توقف العمل على بناء 
هذا القصر في شهر حزيران من عام 1967 بعد ان قام جيش الدفاع االسرائيلي باحتالل 
المنطقة. ما زال هيكل هذا البناء ماثال حتى يومنا هذا ويزوره الكثيرون لالستمتاع بالمناظر 

الطبيعية التي تتكشف من خالله.
  

تل الفول  
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في لب القرية الذي يقع خارج الحدود البلدية لمدينة القدس نجد مباني قديمة يعود تاريخها الى 
مئات السنين ومن بين هذه االبنية بناية لمسجد قديم )مسجد سيدي ابراهيم(, بحسب رواية 
كبار السن الذين يقطنون القرية فان بناء هذا المسجد يعود الى بداية ظهور الدين االسالمي 
في البالد, وهذا يعني القرن السابع الميالدي. ال يظهر أي تأريخ على مدخل المسجد ليشهد 
التقويم  بحسب   1203(  1788 عام  من  الوثائق  احدى  في  ُذكر  ولكنه  اقامته  تاريح  على 

الهجري االسالمي( وقد صدرت هذه الوثيقة عن المحكمة الشرعية في القدس. 

فيما يلي قائمة لمواقع قديمة يقع قسم منها في لب القرية القديمة: خربة البيادر )فراج(: في 
للقرية وتحتوي على مقابر, مسطحات مائية وبرك محفورة في  الغربي  الشمالي  الجانب 
الصخور وكذلك شبكات ري يعود تاريخها الى العهد الكنعاني; خربة الشمره: في الجانب 
الغربي للقرية بمحاذاة خربة الكروم; خربة طليليا: في الجهة الجنوبية لبيت حنينا, وفيها نجد 
آثار لموقع عسكري قديم, تحده بقايا من جدار حجري وطريق رومانية من الناحية الشمالية 
للوادي; خربة الحزور وفيها آثار من احواض مياه وقبور; ونجد في تل- الفول بقايا من قلعة 
كنعانية عتيقة, اما في تل- عداسه فعلى التلة التي تطل على بيت حنينا من الناحية الجنوبية – 
بين الرام وبير نبالة- فقد اكتشفت مقابر محفورة في الصخور, قنوات مائية حجرية وبقايا 
لبيوت من العهد القديم. يمكن ايجاد بقايا وآثار تشهد على مجتمعات قديمة كانت تستوطن 

كذلك في سوامه, شومر, راس الطويل, ايرحا ودير سالم.
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3� السكان والمجتمع 

حجم السكان 
بلغ في عام   السكان في حي بيت حنينا  بأن عدد  المركزية  دائرة اإلحصاء  تفيد معطيات 
2012 ال - 34,840 نسمة. في عام 2005  كان عدد سكان الحي-  23,824 نسمة في 
حين بلغ عددهم قبل ذلك بخمس سنوات, عام  2000, ال - 20,620 نسمة. ازداد عدد 
السكان في الفترة ما بين عام 2000 وعام-2005 بنسبة -%15.5 اما من عام 2005 وحتى 
عام- 2010 فقد بلغت الزيادة نسبة تساوي-%39.5. يتأثر االزدياد في عدد السكان من 
حقيقة توفر مساحات اراضي صالحة للبناء من ناحية ومن هجرة سكانية الى مناطق المدينة 

المختلفة نتيجة لبناء الجدار االمني من الناحية الثانية.

التركيبة العمرية 
ان الجيل المتوسط في الحي هو 22 سنه مقابل الجيل المتوسط الذي يساوي ال 20 سنه في 

عموم شرقي القدس. 

فيما يلي التوزيع العمري بحسب المعطيات من عام  2010:  

النسبة المئوية من العدد االجمالي العدد المطلقالفئة العمرية
4,25712.8 االعمار  4-0  

8,16124.5االعمار  14-5 
6,25318.8االعمار  24-15  

8,62525.8االعمار  44-25   
4,44413.6االعمار 64-45   

1,5044.5االعمار 65+ 
33,244100.0         المجموع

نالحظ من خالل المعطيات بان السكان في بيت حنينا يتميزون بكون نسبة الشباب بينهم 
عالية نسبياً. اذ ان اكثر من نصف سكان الحي )%56( ال تزيد اعمارهم عن ال-  24 سنة. 
وذلك شبيه بالمعدل الموجود في االحياء العربية في شرقي القدس والذي يتمثل في 59%. 
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تُظهر المقارنة بشأن الجيل المتوسط في االحياء العربية في شرقي القدس بان هنالك احياء 
اكثر ‘شباباً’ من بيت حنينا ومنها مخيم الالجئين شعفاط )الجيل المتوسط 16(, جبل المكبر 

)الجيل المتوسط 17(, العيساوية وصور باهر )الجيل المتوسط 18(. 

السكن
مسيحية  سكانية  شريحة  وفيه  نسبيا  اقتصاديا  المتمكنة  االحياء  من  حنينا  بيت  حي  يعتبر 
كبيرة, وعليه فان عدد افراد االسرة المتوسطة اصغر. اذا قسمنا مجمل عدد السكان على 
عدد البيوت في الحي وذلك وفقا لمعطيات ضريبة االمالك في المدينة )االرنونا(, سنحصل 
وفقا  عام.7  بشكل  القدس  شرقي  في  فردا   6.91 بمقابل  وذلك  للمسكن  فردا   5.36 على 
لمعطيات المقياس االجتماعي- االقتصادي الخاص بدائرة اإلحصاء المركزية والمستقاه من 

االحصاء الذي جرى عام 2008, فان معدل عدد افراد االسرة  في بيت حنينا هو 8.4.3

وفقا لمعطيات ضريبة االمالك )االرنونا( في بلدية القدس من عام  2011, كانت في بيت 
حنينا 6,193 شقة منتشرة على رقعة تبلغ مساحتها ال -  613,738 متر مربع. نرى فيما 

يلي توزيع الوحدات السكنية وفقا لمساحة الشقة: 

123456النوع
حجم الشقة 

)م2(
+101140-81140-61100-4180-60حتى 40

235548106815042291547عدد الشقق
النسبة 
المئوية 

3.8%8.8%17.2%24.3%37%8.9%

المتوسطة هو - 99 متر مربع, مقابل- 79 متر مربع في مجمل االحياء  ان حجم الشقة 
العربية و- 80 متر مربع في الوسط اليهودي. وبعبارة اخرى: تفوق الرفاهية السكنية في 

الحي مثيالتها في باقي ارجاء المدينة إلى حد كبير. 

7  وفقا لمعطيات دائرة االحصاء المركزية متوسط حجم األسرة في احياء القدس العربية يبلغ ال 5.2 فردا.
االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008 االقتصادي  االجتماعي-  المستوى  مقياس  معطيات   8

المركزية. 
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يناء 1,316 وحدة سكنية جديدة في  تم  1995 و-2009  السنوات  بين  الممتدة  الفترة  في 
الحي, وهي مقسمة بحسب حجمها كالتالي:

شقق سكنية تحتوي على غرفتين -  34 , تحتوي على ثالث غرف– 467, شقق تحتوي 
على اربع غرف- 705, شقق تحتوي على خمس غرف - 83 اما التي تحتوي على ست 

غرف او اكثر فان عددها يساوي- 27.

ان معظم سكان بيت حنينا حاليا هم من السكان الجدد الذين اشتروا قطع من االرض من 
اجل بناء بيوتهم عليها او انهم استأجروا بيوتا فيها. انتقلت الغالبية العظمى من سكان القرية 
االصلية ممن ظلوا خارج الجدار, الى الحي الجديد وتشير التقديرات الى انه بقي في لب 
القرية  ما يقارب االلف نسمة بالحد االقصى. ان قسما كبيرا من سكان الحي الجديد ينحدر 
من الخليل وقسم آخر ينتمي الى عائالت مقدسية ثرية اشترت االراضي في المنطقة قبل 
التي  المسيحية  العائالت  به من  بأس  الدجاني وقطب وعدد ال  السنين, كعائالت  عشرات 
تسكن في بيت حنينا منذ عقود. تميزت بيت حنينا وبخالف االحياء االخرى في المدينة التي 
لم تتقبل دخول الغرباء الى مجالها بسهوله, بتقبلها بيع االراضي للغرباء, فقد كانت هذه 
الظاهرة منتشرة ومقبولة في هذا الحي منذ امد طويل. السبب االساسي لذلك هو ان القسم 
االكبر من سكان بيت حنينا ال يعيشون في البالد. كانت هجرة سكان الحي – بشكل خاص 
اقوال  من  نستخلص  ان  ويمكننا  عام,   100- قبل حوالي  بدأت  قد  المتحدة-  الواليات  الى 
وجهاء الحي بان عدد السكان الذين يقيمون في الواليات المتحدة يزيد عن العدد الموجود 
في الحي. غادر قسم من سكان القرية البالد بعد حرب االيام السته وانتقلوا الى االردن, كما 

فعل الكثير من الفلسطينيين من شرقي القدس بشكل عام.

يعتبر الحي في نظر سكان شرقي المدينة كواحد من االحياء الفاخرة, وذلك على الرغم من 
ان في قسم من احيائه الفرعية ثمة فقر وابنية عشوائية بدون ترخيص. يعتبر بيت حنينا 
سكنية خاصة  مباني  في  بغالبيتهم  يسكنون  والذين  المسيحيين,  لدي  المفضلة  االحياء  من 
بهم قامت بتشييدها الكنائس المختلفة, ويسكن قسم آخر منهم في مشاريع االسكان التابعة 
لنسيبه. تسكن في الحي ايضا مجموعة ليست كبيرة من السكان االجانب الذين يعملون بشكل 
الدولية. هنالك ايضا العشرات  المؤسسات  المؤسسات االجنبية كالسفارات او  اساسي في 
من العائالت العربية من مواطني اسرائيل الذين يسكنون في بيوت مستأجرة او في بيوت 

خاصة بنوها بأنفسهم.

اسم  ان يطلق عليها  يمكن  والتي  مباني مشركة  اسكانية على شكل  بمشاريع  الحي  يتميز 
‘اسكانات’ على سبيل المثال: اسكانات نسيبه, اسكان الزهراء )الحالق(, اسكان المعلمين القديم, 
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اسكان يوسف خوري االول, اسكان المعلمين الجديد, اسكان االراضي المقدسة )يوسف خوري 
الثاني(, اسكان االطباء, اسكان سانت-جيمس, اسكان الكنيسة االرثوذكسية, اسكان الالتين, اسكان 

العاملين في شركة كهرباء شرقي القدس.

كما ويتم التخطيط إلقامة المزيد من مشاريع االسكان الجديدة  في الحي كإسكان المهندسين 
االول والثاني.

مشاريع اسكان نسيبه 

مشاريع اسكان االطباء 
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مشاريع اسكان المعلمين )ما 
زالت في طور البناء( 

مشاريع اسكان في شارع 
الفاتيكان

مشروع بناء ابو زاهرية 
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يقيم معظم سكان بيت حنينا في بيوت خاصة يملكونها, ولكن هناك ايضا من يسكنون في 
شقق وبيوت مستأجرة. ويذكر ان بدل االستئجار في الحي مرتفع ويعود ذلك الى االسباب 

التالية:

ان بيت حنينا تشكل المكان المفضل لدي العاملين في المؤسسات الدولية. من المريح   
جودة  ناحية  ومن  المواصالت  حيث  من  المكان  هذا  في  السكن  االسرائيليين  للعرب 

المساكن العالية نسبيا مقارنة باإلحياء االخرى.

الناس من  الكثير من  اليها  انتقل  الحواجز,  واقامة  القدس  الجدار حول  بناء  اثر  على   
مناطق السلطة الفلسطينية.

حصل ارتفاع كبير في السنوات االخيرة في حجم البناء في الحي, وذلك بسبب التكاثر   
الطبيعي للسكان ونتيجة للهجرة الداخلية للفلسطينيين الذين كانوا يسكنون في المنطقة 
الثابته,  االقامة  المدنية –  لمكانتهم  فقدانهم  الجدار بسبب خشيتهم من  الموجودة خلف 
وكل ما تتضمنه الكلمة من معاني ومن بينها االستمرار في المحافظة على حقوقهم في 

مخصصات التأمين الوطني والتأمين الصحي.

يمكن مالجظة البيوت الخاصة الكبيرة الفاخرة في بيت حنينا وعلى االخص بمحاذاة الشارع 
الرئيسي. انها في الغالب تخص رجال االعمال, المقاولين الميسورين او السكان االصليين 
الذين يقيمون في خارج البالد. في حين ان معظم البيوت في المناطق الداخلية بسيطة حيث 
يعيش اغلب سكانها باكتظاظ شديد )مثال في االحياء الفرعية االشقرية وتل الفول( تتكون 
اغلب البيوت المعروضة لإليجار من 2-6 طوابق في حين تتألف المباني الخاصة من طابق 

واحد او اثنين. ويسود االكتظاظ السكني فقط في القليل من االماكن. 

يُقدر المطلعون على االمور بان ثمن الشقة التي يبلغ معدل مساحتها ال  100 متر مربع 
الف   150 ال  يعادل  مشتركة  لبناية  اعماري  مشروع  اقيمت ضمن  شقة  هنا  والمقصود 
دوالر, في حين يصل ثمن الشقة في بناية ليست مشتركة الى حوالي ال 250 الفا. تصل 
االجرة الشهرية للبيت المكون من ثالث غرف الى حوالي الف دوالر. ال يستطيع سكان 
بيت حنينا عادة الحصول على قروض اسكان من البنوك, الن االراضي غير مسجلة حتى 

اآلن في دائرة تسجيل االراضي- الطابو.

التعليم
المركزية  االحصاء  دائرة  اعدته  الذي  االقتصادي  االجتماعي-  المقياس  لمعطيات  وفقا 
المعتمدة على االحصاء من عام  2008, فان معدل سنوات التعليم في اوساط ابناء الفئة 
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العمرية 25-54 في بيت حنينا يبلغ ال 12.1; %25 من السكان يحملون درجة اكاديمية 
و -%13 منهم يزاولون مهنة اكاديمية او يشغلون منصبا اداريا.9

المبنى االجتماعي 
)بطون  العائالت  من  عدد  على  منها  كل  تشتمل  حمائل  ثالث  الى  القرية  سكان  ينتمي 

الحمائل(:

سليمان- ومختارها اليوم هو محمد عبد الحميد اسعد )ابو شوكت(;    .1

النجار- ومختارها اليوم هو هشام عبد هللا عبد العزيز )ابو وجيه(;  .2

ابداح-  ومختارها اليوم هو محمود محسن )وقد شاركه ذات المنصب المختار فارس    .3
شومان الى حين وفاته في نيسان 2014( .

يقف على رأس كل حمولة مختار خاص بها وينتقل اللقب بالوراثة من االب الى ابنه. 

النجار, ولكنها  الماضي اسرة كبيرة تشكل جزءا من حمولة  كانت عائلة ابو زاهرية في 
صارت تعد حمولة مستقلة في اآلونة االخيرة.10 

9 معطيات  مقياس المستوى االجتماعي- االقتصادي 2008 للمناطق االحصائية, دائرة االحصاء المركزية. 
10  تنحدر حمولتي ابداح وسليمان من منطقة مردة في محافظة طولكرم. هنالك من يقول بان ابداح وسليمان 

هما اخوان او اقرباء. تدعي عائلة سليمان بان جدهم االول )صالح الدين( كان قاضيا في العهد العثماني. 
في حمولة النجار, تدعي عائلة عبد هللا بان جدهم قدم الى المنطقة برفقة صالح الدين وان اصله ينحدر من 
قبيلة بنو صخر من منطقة البلقاء في شرق االردن. عائلة حزور, تعتبر هذه الحمولة بانها تنتمي الى خربة 
النجار بطونا كثيرة وهي كالتالي: عبد هللا,  الكنعانية. تضم حمولة  الحقبة  الى  تاريخها  التي يعود  حزور 
تايه, فراج )منصف(, الفقيه, ابو حليب, الوادي, ابو حمدان, ابو عون, الماريني وحماد )الدر(. تصم حمولة 
سليمان البطون التالية: صالح الدين, صالح )شاهين( عقل, عمران, صبيح وياسين. يضم بطن الحمولة, 
صالح الدين, االسر التالية: علي صبيحه, ابو حمده ومصلح. تعتبر اسرة حمده من اكبر العائالت المنتمية 

الى حمولة سليمان خاصة ومن بين حمائل القرية بشكل عام.
تضم حمولة ابداح البطون التالية: 

بطن الحمولة- سليم   )وهو يضم العائالت: دولة, الهرباوي, ودرويش(;  1 .
بطن الحمولة- سلمان )وهو يضم العائالت: ,وهدان, شومان, سالق, مرعي, وادي(;  2 .

بطن الحمولة- حسن  )وهو يضم العائالت: سالمة, عثمان, وشاح, حسين, ابو صبيح, والكرم(  3 .
وتتفرع من عائلة وشاح العائالت التالية: مشعل, معالي, الصفدي والغريب.

بطن الحمولة- سلمي. 4 .
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يقوم المخاتير بمهام تقليدية ولكنهم ال يؤثرون على الحي كثيرا, وذلك الن اغلب السكان في 
بيت حنينا جاؤوا اليها من مناطق اخرى في شرقي المدينة وينتمي اغلبهم الى عائالت من 

الخليل, في حين هاجر السكان االصليين بغالبيتهم الى الواليات المتحدة. 

بسبب االزدياد المتواصل في عدد سكان الحي وبسبب دخول الكثير من العائالت من خارج 
المدينة الى محيط الحي, فان جهاز العالقات بين السكان عادة ما يتسم بالوهن فال عالقات 
القدامى  السكان  بين  والتعامالت  التجاري  التبادل  او  العائلية  القرابة  على  تعتمد  خاصة 
والجدد حتى ان الناس ال يعرفون جيرانهم. تتكون العالقات بين السكان فقط عندما تبرز 

المشاكل الخاصة التي تمس بالجميع وتحتاج الى التعامل معها بشكل جماعي.

قادة وشخصيات بارزة 
على ضوء التبدل الكبير الذي طرأ على سكان الحي في العقود االخيرة ضعفت وحدة سكان 
العديد من  الحي ولم تعد لهم قيادة متماسكة موحدة. وبالرغم من ذلك تقيم في بيت حنينا 
الشخصيات السياسية التي ال تربطها صالت خاصة مع القيادات المحلية, منهم على سبيل 
المثال, عضو الكنيست الدكتور احمد الطيبي )الحركة العربية للتغيير- الحركة االسالمية(. 
يقع في الحي ايضا بيت سالم فياض )رئيس حكومة السلطة الفلسطينية سابقا( كما ويقيم فيه 

حاتم عبد القادر )عضو المجلس التشريعي عن فتح(.

اسعد  العزيز  عبد  بينهم  من  كان  القديمة,  حنينا  بيت  قرية  في  عدة شخصيات  برزت  لقد 
)1878- 1949( وهو الذي اسس الجمعية الخيرية بيت حنينا في عام 1929 والمصرفي 
عبد الحميد شومان )1974- 1988( وهو من أسس ‘البنك العربي’ عام 1930, والذي 
اغنام  تاجر  موسى(  )احمد  الحميد  عبد  والد  كان  العربي.  العالم  في  البنوك  اكبر  يعتبر 
ويملك محجرا. وقد هاجر الى الواليات المتحدة لتجنب التجنيد في صفوف الجيش التركي- 
العثماني وعاد الى قريته الحقا في عام  1929, وقد اسس في القرية آنذاك مدرسة البنين 
االولى التي تحولت في عام 1948 الى مدرسة للبنات. وفي عام 1930 افتتح عبد الحميد 

الفروع الثالثة االولى لبنكه.

)ابو  الحق  عبد  شكري  وهي شخصية  اخرى  بارزة  حنينا شخصية  بيت  قرية  في  كانت 
مشعل( والذي شغل منصب السكرتير االول لقائد الثورة العربية في سنوات 1939-1936, 
عبد الرحيم محمود, بعد ان انهى دراسة الحقوق في الجامعة االمريكية في بيروت وذلك 
عام 1938. وقد عمل محاضرا في قسم العلوم السياسية  في جامعة بغداد خالل السنوات 

.1954 -1952
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 4. المؤسسات واالدارة الجماهيرية  

االدارة الجماهيرية  
لقد اقيمت االدارة الجماهيرية لحي بيت حنينا في عام 11.1985 واسمها الرسمي هو ‘ االدارة 
الجماهيرية من اجل تطوير بيت حنينا’ وهي عبارة عن مركز جماهيري يقع في حي تل 
الفول على مسافة قريبة من هيكل قصر الملك حسين. نخدم هذه االدارة سكان كل من بيت 
حنينا وشعفاط )ما يقارب ال-55,000 نسمة( ولها فروع في العيساوية وكفر عقب. وقد 
شيد المبنى الذي تعمل فيه االدارة حاليا قبل حوالي عشر سنوات وكانت تمارس النشاطات 
الجماهيري  المركز  لهذا  الهيئة االدارية  تتألف  المستأجرة.  قبل ذلك في عدد من االماكن 
من تسعة اعضاء يمثلون سكان القرية االصليين وكذلك وجهاء يقيمون في الحي الجديد. 
يقف على راس االدارة محمد مصري ويدير المركز حسام وتد )مواطن اسرائيلي عربي 
ال يقيم في الحي( تشكل هذه االدارة حلقة الوصل التي تربط بين السكان وبين بلدية القدس, 
وعلى الرغم من العمل المشترك مع البلدية في العديد من المجاالت, اال ان االمر يتطلب 
من حين آلخر مواجهتها ومواجهة المؤسسات االخرى من اجل تحسين مستوى الخدمات 
البلدية واللجنة  التماس ضد  المثال, بادرت االدارة الى تقديم  المقدمة للسكان. فعلى سبيل 
اللوائية للتخطيط والبناء على خلفية تأخير العمل على الخارطة الهيكلية للحي, كما وقدمت 
التماسا الى محكمة العدل العليا ضد بلدية القدس لعدم توفيرها عددا كافيا من الصفوف في 
المدارس, وكذلك ضد سلطة البريد بسبب عدم توفر مراكز لتوزيع البريد وفروعا للبريد 
القانوني  والدعم  الخدمات  يقدم  الذي  ‘عطاء’  مركز  الجماهيرية  االدارة  تدير  الحي.  في 
لسكان شرقي المدينة في كل ما يتعلق بمشاكلهم العالقة مع وزارة الداخلية, كالذين سلبت 
منهم الهويات واالقامة والذين يحرمون من حقوق كان من المفروض ان يحصلوا عليها 
من مؤسسة التأمين الوطني. يقوم المركز الجماهيري على مدار السنة بإدارة صفوف لتعليم 
اللغة العبرية, واستعمال الحاسوب وتنظيم النشاطات الرياضية. كما وتقام في مبنى المركز 
من صفوف  عددا  ذلك  الى  اضافة  المركز  يدير  مخيمات صيفية,  الصيفية  العطلة  خالل 

رياض االطفال والحضانات, ونادي للمسنين وينظم ايضا الرحالت لألطفال وللبالغين.

تعمل الى جانب االدارة الجماهيرية منذ خمس سنوات قاعة رياضية يديرها المركز حيث 
تجري فيها العديد من النشاطات الخاصة باألطفال, ابناء الشبيبة والبالغين. تصب االدارة 
اهتمامها وجهدها في اآلونة االخيرة في العمل من اجل انشاء مركز لتوزيع البريد والذي 
من شأنه ان يوفر ايضا صناديق بريد لجميع سكان حيي شعفاط وبيت حنينا. كما وتقوم 

االدارة بالتخطيط إلقامة بركة سباحة في الحي.

http://www.matnasim.org.il/?pg=MatnasItem&id=157  11
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لقد كان القسم االكبر من حي وادي الدم خارج منطقة المخططات الهيكلية لبلدية القدس. كان 
في هذه المنطقة ما يقارب ال  -80 بيتا, بني اغلبها في اواخر سنوات الثمانينيات واوائل 
سنوات التسعينيات بدون تراخيص بناء, على خلفية النقص الكبير في المساكن واوامر الهدم 
التي كانت تحوم فوق رؤوس قسم من السكان, اتحد السكان وتكاتفوا على مدار ما يزيد 
عن الخمس سنوات مع االدارة الجماهيرية من اجل المطالبة بوضع خارطة هيكلية لحيهم. 
القرارات, صاغت  السكان, جمعت االموال, اخذت  تنظيم  للحي عملت على  لجنة  اقيمت 
االفكار ووحدت من حولها جميع سكان الحي من اجل هدف واحد, وقد كان النجاح حليفها 
في ذلك. تمت المصادقة على الخطة 6671 التي بادر الي اعدادها سكان الحي ومولوها 

على حسابهم الخاص, حيث اعتُمدت في شهر شباط من عام  2002. 

المؤسسات والهيئات 
جمعية لجنة المعارف الخيرية المحلية – تأسست لجنة المعارف الخيرية في عام 1946 
على يد سكان قرية بيت حنينا االصلية وذلك من اجل النهوض بالقرية وبالمجتمع. قامت 

الجمعية بتمويل العديد من المشاريع من بينها انشاء مؤسسات تعليمية ودينية.
www.blcea.org  : عنوان موقع الجمعية االلكتروني كالتالي

االدارة الجماهيرية من اجل تطوير بيت حنينا– رئيس االدارة محمد مصري, عدد اعضاء 
الهيئة االدارية يساوي تسعة من سكان الحي, يمثل قسم منهم سكان بيت حنينا االصلية. تخدم 

ادارة التطوير ايضا حي شعفاط رغم انه ما من تمثيل لسكان حي شعفاط في االدارة.
  

تعمل في بيت حنينا ما ال يقل عن 13 منظمة ومؤسسة; يتلقى قسم منها تمويال من قبل بلدية 
القدس, وقسم آخر يمول عن طريق السلطة الفلسطينية ومنظمات محلية ودولية.

مالحظاتاسم المؤسسة 
Medicos Sin Fronteras اطباء بال حدود

Medical  Relief  Society جمعية اإلغاثة الطبية 

Catholic Relief Services خدمات اإلغاثة الكاثوليكية

World Food Program  برنامج الغذاء العالمي

UN – Women Program برنامج المرأة  التابع لألمم المتحدة 

ACF – Action Against Hungerالعمل ضد الجوع
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Diakonia – People Changing The Worldاشخاص يغيرون العالم )دياكونيا(

CDM – CDM Internationalآلية التنمية النظيفة الدولية

AED  أكاديمية التطوير التربوي

برنامج األمم المتحدة لإلسكان
االتحاد اللوثري- مدرسة مهنية 

نقابات األطباء والمهندسين 
االدارة الجماهيرية
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5. البناء والبنى التحتية 

التخطيط والبناء 
قامت بلدية القدس بإعداد مخططين هيكليين لبيت حنينا  :

مخطط هيكلي 3457 أ': مخطط هيكلي لجنوب بيت حنينا, تمت المصادقة علية في عام   
;1996

مخطط هيكلي 3458 أ': مخطط هيكلي لمركز- شمال بيت حنينا, تمت المصادقة علية   
في عام 1997;

لقد عملت البلدية جاهدة على مدى سنوات طويلة من اجل اعداد المخططين وبموجبهما تم 
تحديد حوالى ال 40 مرفقا إلعادة تقسيمها.  لذلك فانه حتى بعد ان صودق على المخططين 
لم تتوفر امكانية البناء في مساحات االراضي الخالية الى حين االنتهاء من اعداد خطة اعادة 
التقسيم . لقد صودق على اغلب المرافق خالل الثالث سنوات االخيرة, بقيت حاليا سبعة 

مخططات فقط لم يصادق عليها بعد. 

فقط اثنان من االحواض التابعة لبيت حنينا خضعا لعملية تسوية االراضي. على كل من يقدم 
طلبا لرخصة بناء ان يقدم قائمة بأصحاب الحقوق في الملك. كان على السكان االستعانة 
بخدمات المحامين والمخاتير حتى سنة 2011 وكان التعامل مع البلدية مباشرة. وقد تغير 
الوضع نتيجة للضغوط التي مارسها السكان, فمنذ شهر ايار 2011 اتُبع نظام جديد كان قد 
بدأ بشكل تجريبي في بيت حنينا وانتقل الحقا الى بيت – صفافا. اُنشات لجنة للحقوق في 
االمالك والتي انيط بها تقديم التوصيات ذات العالقة في موضوع االستشارة القانونية. تضم 
لجنة الحقوق في االمالك المخاتير االربعة كأعضاء,  ثالث من المحاميين المحليين, ثالثة 

مندوبين عن السكان ومستشارا قانونيا ) من قبل البلدية(. 

كانت حقوق البناء في كال المخططين منخفضة: %50-%75. خصص المحور الرئيسي 
للتجارة ولذلك فان حقوق البناء فيه تراوحت بين 100%-150%. 

بادرت االدارة الجماهيرية للحي في السنوات االخيرة  الى اقتراح مخططين هيكليين جديدين 
وذلك بالتعاون مع السكان الذين شاركوا  في العملية ومولوها. صودق على المخطط االول 
في عام 2002 والحديث هنا عن مخطط - 6671 ويشمل مساحة تبلغ حوالي -700 دونم. 
ومن ثم صودق على المخطط الثاني وهو مخطط  9713  في شهر كانون ثاني من عام 

2012 ويشمل مساحة تبلغ حوالي -80 دونم.



282929

المخطط الهيكلي 2000:  اعدت بلدية القدس مخططا هيكليا جديدا لكل المدينة ومن المفروض 
ان يستبدل المخطط الهيكلي المعمول به والذي اعد في عام 1959. بعد ان بحثت اللجان المحلية 
واللوائية موضوع المخطط, اصدر وزير الداخلية أوامره بتعليق معالجته ولكن بلدية القدس 
 واللجنة اللوائية تنسبان لهذا المخطط اهمية كبرى وتتعامالن معه وكانه حظي باالعتراف.
خصصت في اطار هذا المخطط منطقة معدة للتوسع العمراني ولبناء منطقة سكنية جديدة  
تبلغ مساحتها حوالي 650 دونما وهي تقع في شمالي بيت حنينا )تل عداسه(, والى الجنوب 
من منطقة عطروت الصناعية, باإلضافة الى منطقة اخرى تمتد على مساحة ما يقارب ال 

-120 دونم في الجهة الجنوبية- الغربية لحي )االشقرية(. 

عندما تبن ان البلدية ال تنوي ان تباشر العمل في هذه المناطق, شرعت االدارة الجماهيرية 
 IPCC  بالعمل على النهوض بمخطط هيكلي في تل عداسه بالتعاون مع المعهد الفلسطيني
)The International Peace and Cooperation Center(. ونتيجة لهذا العمل الذي 
استمر على مدى اربع سنوات تقريبا اعد المعهد الفلسطيني –IPCC- تقريرا حول منطقة تل 
عداسه, وبموافقة اصحاب االراضي. شرعت االدارة الجماهيرية بعملية التخطيط بالتعاون 
السابقتين في  التجربتين  مع اصحاب االراضي وعلى حسابهم الخاص وذلك على غرار 
الحي. تم فتح ملف في البلدية وبهذا بدأ المخطط بالتدحرج في مؤسسات التخطيط. بالمقابل 
يتابع ال IPCC إعداد مخطط لمساحة تبلغ ال 80 دونم في القسم الجنوبي من منطقة تل 
عداسه. كما وبدأت كذلك عملية التخطيط التي تقوم بها االدارة بمشاركة السكان في منطقة 

االشقرية ايضا.  

المشاكل االساسية في مجال التخطيط والبناء في الحي: 

استكمال مخطط اعادة التقسيم: بالرغم من ان اغلب المخططات التي ورد ذكرها آنفا   
في  التقدم  اجل  من  اتمامها  المهم  من  الحي,  التخطيطي الحتياجات  الجواب  توفر  ال 

موضوع تسجيل الملكية.

النهوض بعملية التخطيط في منطقة تل عداسه: وفقا للمخطط الهيكلي الجديد خصصت    
هذه المساحة لتطوير الحي. من المفروض ان تبنى فيها حوالي ال -3000 وحدة سكنية 
من شأنها ان تساعد على حل المشكلة السكنية في الحي وكذلك ان تسد قسطا من الحاجة 

الى لمباني العامة التي تنقص الحي.

هذا  اعد  مقبرة:  واقامة   – االشقرية  غرب  للحي–  الغربي  الجنوبي-  الجزء  تخطيط   
القسم لالستخدام لألغراض السكنية, تم تخطيط جزء منه على يد االدارة الجماهيرية 
)مخطط 9713( وما زالت المساحة الباقية بانتظار التخطيط. هنالك نية إلقامة مقبرة 
في المنطقة, الفتقار الحي لمثلها. تقع المقبرة في مركز القرية- البلد- ويعني ذلك انها 
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خارج حدود البلدية, وما زال السكان يدفنون موتاهم في مركز البلد على الرغم من 
الصعوبات الكثيرة المترتبة على ذلك.  يقوم سكان الحي الذين ال ينتمون الى سكان 
القرية االصلية بدفن موتاهم في مركز القدس. يوجد في مركز المدينة مقبرتان: االولى 
– المقبرة اليوسفية- وهي مالصقة ألسوار البلدة القديمة من جانبها الشرقي, والثانية – 
المقبرة المسماة ‘الساهرة’ – وتقع بين شارع صالح الدين وشارع السلطان سليمان. 

وتعاني كلتاهما من االزدحام الشديد. 

تخطيط منطقة صناعية في شمال الحي: على مساحة تبلغ ما يقارب ال -100 دونم   
معدة ال قامة منطقة صناعية في الناحية الشمالية للحي, الى الشرق من عطروت. من 
اجل استغاللها ألغراض الحي ثمة حاجة لمخطط اعادة تقسيم لقطع االراضي فيها. 
تعود كل مساحات االراضي الى ملكية خاصة ومن شأن المصادقة على المخطط ان 

تؤدي الى تطوير منطقة صناعية توفر فرصا للعمل في الحي.

المياه
حصلت بيت حنينا على المياه حتى مطلع التسعينيات من ‘مصلحة مياه القدس’ الموجود 
في رام هللا. على الرغم من ان بلدية القدس قامت بمد خط مياه رئيسي يمر من الحي لتزويد 
للمياه  كبيرة  خزانان  تشييد  تم  انه  من  الرغم  وعلى  بالمياه  عطروت  الصناعية  المنطقة 
)احدهما في تل الفول حيث يزود كل حي بسجات زيئيف بالمياه, بينما يزود الثاني الموجود 
في شمال الحي نفي- يعقوب بالمياه(– اال انه لم يتم ربط الحي بهذا الخط. لقد عانى الحي 
لكثيرا من حاالت انقطاع المياه وذلك بسبب البعد عن رام هللا والنقص في المياه باإلضافة 
الى مشاكل صيانة المنشآت المائية في رام هللا. في اعقاب اقامة رابطة المياه ‘جيحون’, 
بدأت  بها, حيث  القدس  بالمياه من  التزود  الذين طلبوا  السكان  بتزويد  الرابطة  هذه  بدأت 
بمد خطوط مياه في شوارع الحي. وقد عارض اهل الحي هذه الخطوة وتصدوا لها النهم 
اعتبروها محاولة لالنتقاص من سيادة المجتمع الفلسطيني ومحاولة للسيطرة عليه, واحتجوا 
البلدية في  المياه. بدأت  التي طلبتها جيحون كرسوم لربطهم بخطوط  العالية  المبالغ  على 
مرحلة الحقة بالزام السكان الذين يقيمون بيوتا جديدة بربطها بشبكة مياه الجيحون. حاليا, 
يمر في الحي خطان للمياه: يتبع االول لشركة رام هللا اما الثاني فانه يخص شركة الجيحون. 
هنالك عدد ال بأس به من خزانات المياه على سطوح معظم البنايات التي شيدت قبل عام 
ال 2000. وال نجد مثل هذه الخزانات فوق البنايات األحدث, فنجد على سطوح البنايات 
لتخزين كمية  االقل  المياه في رام-هللا خزانين على  المياه من مصلحة  التي تحصل على 
كبيرة من المياه تحسبا للفترات التي قد ينقطع فيها ضخ المياه. تؤدي هذه االزدواجية في 
مصادر تزويد المياه الى االرتباك: عند ظهور تسرب للماء في احد الشوارع يتوجب تحديد 
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هوية شركة المياه التي يتبع لها الخط اذ انها المسؤولة عن اصالح العطب ويجب تبليغها 
باألمر. 

المجاري
هنالك ما يقارب ال -%90 من بيوت الحي المتصلة بشيكه الصرف الصحي البلدية التابعة 
مياه رام-هللا. ولكن ما زالت بعض  المربوطة بشركة  البيوت  الجيحون وبضمنها  لشركة 
االجزاء من الحي غير موصلة بشبكة الصرف الصحي وهي موجودة بأغلبيتها في الناحية 
الغربية للحي:  اجزاء كبيرة من االشقرية والجزء الغربي من وعر ابو صالح. ثمة حفر 
للصرف الصحي في كل المباني الغير موصولة بشبكة المجاري وتشكل هذه مكرهة بيئية. 
خطوط  بمد  خاللها  من  قاموا  خطوة  الى  الحي  من  مختلفة  اجزاء  في  السكان  بادر  لقد 

للمجاري على نفقتهم الخاصة وربطوها بالشبكة البلدية.

الشوارع واالرصفة 
ان شبكة الشوارع في بيت حنينا تعاني من وضع سيئ للغاية ) باستثناء الشارع الرئيسي 
الذي رمم في اآلونة االخيرة( لم يتم تعبيد قسم كبير من شبكة الشوارع على الرغم من انه 
تمت المصادقة على عملية تعبيدها منذ فترة في اطار الخطط البلدية. ميدانيا, حتى عندما 
يعبد الشارع المخطط فان ذلك يتم بشكل جزئي فقط, فالشارع الذي يخطط وفقا للبرنامج 
ليكون بعرض 13 م, ينتهي ليكون بعرض ستة امتار في افضل االحوال وعادة ما يكون 
بدون رصيف. قام سكان الحي بشق بعض شوارع في وسط حيهم وعبدوها بقواهم الذاتية, 
هذه  لتصريف  شبكة  اعداد  وبدون  الصحي  الصرف  لمياه  مرافق  تخطيط  بدون  ذلك  تم 

المياه. 

لقد شاب التوتر في اآلونة االخيرة العالقة بين السكان والبلدية بسبب الخالف حول الرسوم 
المطلوبة لقاء شق الشوارع. لم تقم بلدية القدس في الماضي بالزام السكان بدفع هذه الرسوم 
كشرط للحصول على تراخيص البناء, هذا من ناحية, ومن الناحية االخرى لم تعمل البلدية 
على اتمام شق وتعبيد الشوارع بالشكل المعياري الصحيح. قررت البلدية في مطلع عام 
2010 الشروع بجباية رسوم شق الشوارع من السكان الذين توجهوا اليها بطلب الحصول 
على رخص للبناء. قامت البلدية في اول االمر بالزام اصحاب البيوت التي تحاذي الشارع 
الشوارع  بتسديد رسوم شق  بالمطالبة   2011 عام  في  بدأت  ولكنها  الرسوم,  بدفع  المعبد 
لقطعهم  المحاذي  الشارع  شق  فيها  يتم  لم  التي  الحاالت  في  حتى  السكان  من  وتحسينها 
بعد. لقد توجه العديد من المواطنين الى المحاكم بهذا الشأن ولكن سياسة البلدية لم تتغير 
البلدية تؤدي الى المماطلة  حتى اآلن. يقوم بعض السكان الذين يشعرون بان اشتراطات 
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في اصدار رخص البناء لهم بدفع الرسوم النهم يرون اال مفر من ذلك )انظروا خارطة 
الشوارع المرفقة(.

الصرف الصحي 
تضع بلدية القدس وشركة الجيحون خطوطا للصرف الصحي في الشوارع التي يشقها قسم 
الشوارع في البلدية وبما انه لم يتم شق معظم الشوارع في الحي عن طريق قسم الشوارع 
بخطوط  متصلة  غير  بالتالي  فإنها  العرض  ضيقة  مؤقتة  شوارع  كونها  اساس  على  بل 

الصرف الصحي.

هنالك قناة لتصريف المياه في الجانب الشرقي من شارع رام هللا بدايتها في شمال الحي 
ونهايتها بجانب جسر النصف )بالقرب من مفرق الضاحية( عند نقطة انتهاء القناة المغلقة 
تتدفق المياه في قناه مفتوحة تجري بين البنايات. على اثر بناء الجدار الفاصل, اصبح قسما 
الموجود داخل  الجدار. بما ان الخط  البلدية, فيما وراء  القناة خارج حدود  كبيرا من هذه 
الجدار ال يخضع لإلشراف, تم ربط قسم من المباني الغير موصولة بشبكة المجاري بشكل 
غير قانوني او منظم بهذه القناة, مما ويؤدي الى تدفق المجاري في القناة المفتوحة والتي 
تجري بين بيوت الحي وهي تشكل بذلك مكرهة صحية خطيرة بما فيها تفشي البعوض.

الكهرباء      
تتصل بيت حنينا ككل االحياء في شرقي المدينة بشبكة كهرباء شرقي القدس. تسير عملية 
تزويد الحي بالكهرباء عادة بشكل منتظم بحيث ال تعاني من المشاكل في هذا المجال, ولكن 
الكهرباء  في  بانقطاع  احيانا  يتسبب  مما  اعمدة  ممتدة على  الكهرباء  معظم خطوط شبكة 

وخاصة في فصل الشتاء عندما تسقط االشجار على كوابل الكهرباء المكشوفة.

االتصاالت والبريد 
ان معظم بيوت الحي متصلة بخطوط تلفونات شركة بيزك. حال خطوط الهواتف كحال 

خطوط الكهرباء فهي ايضا فوق االرض ومعرضة ألضرار االحوال الجوية.

في الحي فرع بريد صغير يخدم السكان, ولكن هنالك نقص شديد في صناديق البريد. وكما 
اقامة حوالي-8000 صندوق  اجل  من  الى مشروع  الجماهيرية  االدارة  بادرت  آنفا  ذكر 
بريد لتخدم حيي بيت حنينا وشعفاط. ان هذا المشروع عالق منذ سنوات, وقد وعد رئيس 
البلدية, بركات, خالل جولة قام بها في الحي في خريف عام 2012, بان يلقى الموضوع 
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الحديقة العامة على اسم فرحي

حال حتى نهاية عام 2012. عملت البلدية على تخصيص الميزانيات الالزمة لهذا االمر 
واقامت مراكزا لصناديق البريد حيث من المفترض ان يبدأ توزيع البريد من خاللها في 

شهر تموز2014.

انارة الشوارع 
ان انارة الشوارع جيدة بشكل عام, ولكن بعض الشوارع تعاني من نقص في اعمدة االنارة 
وخاصة تلك التي يشقها السكان بشكل مؤقت. تقوم البلدية بأعمال صيانة شبكة االنارة, اما 

الكهرباء فتشتري من شركة كهرباء شرقي القدس.

الحدائق العامة 
الرئيسي وتبلغ  الشارع  الى جانب  تقع االولى  يوجد في بيت حنينا حديقتان عامتان فقط. 
مساحتها دونمين, اما الثانية فتقع في منطقة مباني اسكان نسيبة وهي اصغر من االولى. 
بسبب كون  انه  ويذكر  جيدة.  بحالة  قبل ثالث سنوات وهي  االولى  تحسين وضع  تم  لقد 
هذه الحديقة هي المركزية في الحي فإنها غالبا ما تعاني من كثافة عالية تجعل الكثير من 
الهيكلي  للمخطط  تعانيه من االزدحام واالكتظاظ. وفقا  لما  اليها  الدخول  العائالت تتجنب 
المصادق علية, اُعدت الكثير من المساحات إلنشاء الحدائق العامة ولذلك من المجدي تنفيذ 

العمل سريعا من اجل حل مشكلة هذا النقص.

انتهت بلدية القدس في اآلونة االخيرة من التخطيط لحديقة عامة اضافية في منطقة االشقرية, 
على مساحة تبلغ   حوالي -2.5 دونما, ولكن ثمة تأخير  في تنفيذ االمر. لقد اعلنت البلدية 

بان العمل على ذلك سيستكمل حتى حزيران 2014. 
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يشتمل المخطط الهيكلي للحي والذي تمت المصادقة عليه على مساحات كثيرة خصصت  
لتكون حدائق عامة )مساحات عامه( ولكن هذه لم تنفذ بعد.

قائمة المساحات العامة  في المخطط الهيكلي الذي تمت المصادقة عليه:

رقم القطعةرقم المخطط
مساحة القطعة 
مالحظات )بالمتر المربع(

71541200884 
 1202499 

71571200485 
715812001,516 
 71591200482 أ'

 12011,380 
 1200945 7159 ب'

 1201775 
 1202471 
 1203594 

745994,490 
 10537 
 11961 

تم تطوير قسم من المنطقة; 7469131,278
يوجد طريق غير معبدة 

لم يتم تطوير المنطقة بعد وما من طريق 7469141,675 أ'
للوصول الى القطعة  

لم يتم تطوير المنطقة بعد وما من طريق 151,425 
للوصول الى القطعة  

لم يتم تطوير المنطقة بعد وما من طريق 162,163 
للوصول الى القطعة  

لم يتم تطوير المنطقة بعد وما من طريق 17512 
للوصول الى القطعة  
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تم تطوير المنطقة ويوجد طريق للوصول   782818998
 14650 

تم تطوير المنطقة ويوجد طريق للوصول   19690
17515 

7828161,633 أ'
 171,884 

 368125708 أ'
 261,032 

312,055 
284,234 

 292,628 
 301,887 

 مجمل 
 39,986  المساحات 

تشير هذه الالئحة الى ان هناك حوالي 40 دونم في الحي تمت المصادقة عليها كمساحات 
عامة وعلى الرغم من النقص الشديد في الحدائق العامة في الحي فان هذه المساحات لم 

تحظ بالتطوير بعد.

المرافق الرياضية 
ان بيت حنينا هي حي واسع يعاني من نقص كبير في المالعب الرياضية وفي المرافق 
وفي  الدعوة.  بالقرب من مسجد  يقع  القدم  لكرة  ملعبا صغيرا  الحي  في  يوجد  الرياضية. 
بيت حنينا هنالك ايضا ملعب لكرة القدم الخماسية )كرة القدم داخل الصاالت( وهو موجود 
االدارة  بالقرب من  بيت حنينا  للجنة  التابعة  االراضي  اقيمت على  مغلقة  قاعة  داخل  في 
الجماهيرية  )مشار اليه باللون االصفر على الخارطة 1(, وكذلك مركزا للتنس )مشار اليه 
باللون االصفر على الخارطة 1(. تجدر االشارة الى ان بيت حنينا تفتقر الى بركة سباحة 

بلدية ككل احياء شرقي القدس وتقوم االدارة الجماهرية بالعمل على انشاء بركة كهذه. 
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6. الخدمات 

التعليم
في اعقاب الزيادة في عدد السكان في الحي وعلى اثر االلتماسات التي رفعت الى المحاكم 
بلدية  قامت  التعليم,  وضع  تحسين  اجل  من  الناشطة  والمؤسسات  التنظيمات  طريق  عن 
القدس بتشييد مدرسة ثانوية كبيرة وقد افتتحت في عام 2004 )مدرسة ابن خلدون( حيث 

استوعبت اكثر من -1,400 طالبا. 

لقد اقامت البلدية في السنوات االخيرة بموازاة اقامتها المدرسة المذكورة مدرستان اضافيتان 
للبنات. افتتحت احداهما في ايلول 2013 اما الثانية فقد تم افتتاحها في عام 2014. 

شرقي  في  االحياء  بباقي  مقارنة  الخاصة  المدارس  من  عدد  اكبر  حنينا  بيت  في  يوجد 
المدينة. يتعلم اكثر من -%50 من اوالد بيت حنينا في مدارس خاصة. يتبع قسم كبير من 
هذه المدارس للكنائس وقد بنيت على المساحات الخاصة بهذه المؤسسات. اقامت الكنيسة 
مدرستان: مدرسة ‘فرير’ للبنين )College Des Frères( والتي انشات في عام 1876, 

 .)Rosary Sisters' High School( ومدرسة روزري للبنات

مدرسة التعليم الخاص ‘البسمة’ 
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College Des Frères ,المدرسة الخاصة فرير

مدرسة البنات )ابتدائية( روزري 

الحي  احتياجات  معظم  الى  تستجيب  وهي  بعيد  زمن  منذ  موجودة  الخاصة  المدارس  ان 
جعل  البلدية  قررت  وقد  للبنات.  ثانوية  بلدية  مدرسة  الحي  في  توجد  ال  ولكن  التعليمية, 
مدرسة  وليس  للبنات  ثانوية  مدرسة   2014 عام  بداية  في  ستفتتح  التي  الجديدة  المدرسة 

اعدادية كما كان مقررا وفقا للتخطيط االصلي. 
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يصل الى الحي الكثير من الطالب من االحياء االخرى في شرقي القدس على الرغم من 
اقساط التعليم العالية نسبيا في المدارس الخاصة, ثمة صعوبة في قبول الطالب لقسم كبير 

من هذه المدارس وذلك بسبب الطلب الكبير عليها. 

قائمة المدارس الموجودة في الحي: 

عدد الطالبأ� المدارس البلدية
11,400.  ابن خلدون للبنين – فوق ابتدائي
878 2.  مدرسة بيت حنينا للبنين- ابتدائية
561 3.  مدرسة بيت حنينا للبنات- ابتدائية

ب� المدارس الخاصة )معترف بها ولكنها ليست رسمية( 
1633.  مدرسة الفرير للبنين وللبنات- ابتدائية
462 2.  مدرسة الفرير للبنين -  فوق ابتدائية

3749.  مدرسة روزري للبنات- ابتدائية
4750.  مدرسة روزري للبنات- فوق ابتدائية

527 5.  مدرسة االيمان للبنات
900 6.  مدرسة االيمان للبنين –  ابتدائية وفوق ابتدائية

690 7.  مدرسة النظامية للبنات-   ابتدائية
8385.  مدرسة النظامية للبنات-  فوق ابتدائية

9241.  مدرسة الحياه )سخنين( للبنات – ابتدائية
590 10. مدرسة الحياه )سخنين( للبنين – ابتدائية وفوق ابتدائية

450 11. مدرسة سخنين ثانوية- فوق ابتدائية
360 12. مدرسة اهل السنة- -   ابتدائية
13170. الفرسان – للبنات–  ابتدائية

180 14. الفرسان – للبنات – فوق ابتدائية
291 15. البردج للبنين وللبنات– ابتدائية

1679. البردج للبنين وللبنات – فوق ابتدائية
17145. مدرسة الميتقبل للبنات– فوق ابتدائية

300 18. مدرسة شذى الورد– ابتدائية



383939

من الجدير االشارة الى انه يوجد في بيت حنينا فرعا لجامعة القدس وكذلك كلية االمة, يصل 
للتعليم  الحي مدرسة  المؤسسات من خارج بيت حنينا. كما وتعمل في  معظم طالب هذه 
الخاص وهي عبارة عن بيت خاص وتحمل اسم بسمة. لقد كانت في الحي سابقا مدرسة 
إلدارة االعمال اسسها عبد الحميد شومان في عام  1954/3 وقد اقامت وزارة المعارف 
المدارس  للعمل في  المعلمين  اعداد  الريفية’ وذلك بغرض  المعلمين  المبني ‘دار  في هذا 

العاملة في المنطقة. 

ال تعترف اسرائيل بالتعليم الذي يحصل عليه سكان شرقي القدس في الجامعات الفلسطينية 
ولذلك ال يستطيع خريجو هذه الجامعات العمل في مؤسسات التعليم البلدية في القدس, مما 
يدعو الكثير من الطالب الى االلتحاق بالمؤسسات التعليمية االسرائيلية مثل دفيد يلين في 
القدس او كلية القاسمي في باقة الغربية. وقد افتتح في اآلونة االخيرة فرعا لكلية سخنين 

في شعفاط.   

الترفيه وتمضية اوقات الفراغ
يوجد في المركز الجماهيري مركزا للرياضة وقاعة للمناسبات تحتوي على 150 الى 200 
مقعدا. تبلغ ميزانية النشاطات الثقافية التي خصصت للمركز الجماهيري حوالي 80 الف 
شيكل في السنة من ضمن المبلغ المخصص للنشاطات الثقافية في عموم انحاء شرقي القدس 
وهو مليون شيكل. من نتائج المقابالت التي اجريت مع سكان الحي يتبين انه ال يتم تنظيم 

أي نشاطات ثقافية لسكان شرقي المدينة. 

خدمات الرفاه االجتماعي 
يفتقر الحي لمكتب لرعاية الشؤون االجتماعية مما يضطر العائالت المحتاجة الى خدمات 
الرفاه  قسم  لمعطيات  وفقا  شعفاط.  في  االجتماعية  الشؤون  مكتب  الى  التوجه  الى  كهذه 
االجتماعي في بلدية القدس )من عام 2011(, يقدم مكتب الشؤون االجتماعية في شعفاط 
الخدمات لكل االحياء الشمالية في شرقي القدس حيث يعالج -2,371 اسرة.12 يصنف هذا 
المكتب كثاني اكبر مكتب شؤون اجتماعية  قياسا بباقي مكاتب القدس المشابهة من حيث 
عدد االسر التي تعالج في اطاره. يسبق هذا المكتب- في المرتبة االولى- مكتب الشؤون 
االجتماعية في سلوان في حين يليه المكتب في بسجات-زئيف )1,798 اسرة( والمكتب في 

كريات يوفيل وعين كارم )1,773 اسرة(. 

12  الحولية 2013, معهد القدس ألبحاث اسرائيل.
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الصحة 
يعمل في بيت حنينا مستشفى ‘الدجاني’. وقد تم اغالق مستشفى ‘حمدات- هريم’  في عام 
2010 وتعمل االن مكانه روضة اطفال في اطار ‘عناقيد روضات الشروق’ التابعة لبلدية 
القدس. وتعمل في الحي ايضا مراكز صحية من قبل جميع صناديق المرضى وكذلك ‘بيت 
االطباء’  لألطباء المختصين, من القطاع الخاص او العام )تمعنوا في الالئحة التالية وفي 

العالمات على الخارطة 1(. 

رقم التلفونالتمويلاالسم 
5852423-02الصندوق العام )كالليت(المركز الصحي بسمة 1
5853995-02الصندوق العام )كلليت(بيت االطباء2

02-5854311
مئوحيدت مركز الحياة3
مئوحيدتالمركز الصحي القدس 4
5858533-02الصندوق العام )كلليت(المركز الصحي بيسان 5
5859770-02خاص مستشفى الدجاني6

الديانة 
المساجد

ايضا ‘مسجد سيدي  القديم ويسمى  البلد  يقع في مركز  بيت حنينا,  القديم في  المسجد   .1
ابراهيم’  وذلك ألنه يقع بالقرب من مقام السلطان ابراهيم وبئر الماء.

الماضي  في  كان  مبنى  وهو   – الدين  واصول  الدعوة  كلية  االسالمية-  الكلية  مسجد   .2
نادي, تم تحويله الى مسجد في عام 1938 بمبادرة من الحاج لطفي سعد اسعد ابو حمده 
والذي كان رئيس المركز االسالمي في نيو-جيرسي وهو ناشط اسالمي في الواليات 

المتحدة.

مسجد الرباط   .3

عام  في  بناؤه  انتهى  والذي   ,20 شارع  من  بالقرب  الكبير  المسجد  شومان-  مسجد   .4
1991. انه اكبر المساجد في  الحي ولكن بعض الناس يقاطعونه بادعاء انه بني من 

اموال ربى )وذلك محرم في االسالم( البنوك ولذلك يصلون في المسجد المجاور.
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مسجد بدر– وقد اقيم في بداية طريق حزمه على قطعة ارض تملكها عائلة الدر.  .5

لحي  الداخلي  القسم  في  االلفين  سنوات  مطلع  في  شيد  وقد  الفاتح  محمد  مسجد   .6
االشقرية.

مسجد احباب الرحمن – ويقع هو ايضا في قلب االشقرية, قريبا جدا من اسكان المعلمين   .7
القديم.   

مسجد العقبة وقد شيد في مطلع سنوات االلفين في الحي الفرعي, العقبة.   .8

مسجد الهجرة – احد افخم مساجد الحي واكبرها, يقع في القسم الشمالي من بيت حنينا   .9
لصالة  اماكن  فيه  طوابق  اربعة  من  مكون  وهو  ‘الهجرة’,  السكان  يسميه  مكان  في 

الرجال واخر للنساء باإلضافة الى صفوف للتعليم ومكتبة.

10. مسجد الروضة – يقع في القسم الغربي للحي, خارج الحدود البلدية ولكنه داخل نطاق 
الجدار. 

تقع مقبرة البلد ما وراء الجدار وما من طريق للوصول اليها اال بعد التنسيق مع االطراف 
االمنية. هنالك تخطيط إلقامة مقبرة جديدة تخدم كل مناطق شرقي القدس وذلك على تلة تقع 

في الجانب الجنوبي الغربي للحي.

مسجد شومان, بالقرب من شارع 20   
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مسجد الدعوة بالقرب من ساحة 
 لاللعاب في شمال بيت حنينا 

مسجد الروضة, )خارج الحدود 
 البلدية(  

 مسجد الرباط
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كنيسة على طريق حزمة

يوجد في بيت حنينا كنيستان: كنيسة الالتين سانت-جيمس )بالقرب من مفترق نفي يعقوب- 
بيت حنينا( , في بيت حنينا ايضا كنيسة كاثوليكية على طريق حزمة بالقرب من اسكان 

النصارى الكاثوليك.

المواصالت
تعمل في المنطقة خطوط للمواصالت العامة توصل الحي بمركز المدينة يديرها اشخاص 
من سكان الحي من خالل امتيازات حصلوا عليها من وزارة المواصالت. تمر الباصات 
من الحي ولكنها ال تقوم بذلك بوتيرة تتالءم مع االحتياجات, وخاصة اذا كان الحديث عن 
لشركة  تابعة  حنينا  بيت  في  المواصالت  خطوط  الرئيسي.  الشارع  عن  البعيدة  المناطق 
‘الموحدة’ وهي خط 74 )من طريق نابلس الى ضاحية البريد, عن طريق بيت حنينا( خط 
74B )من طريق نابلس الى اسكان نسيبة( و-74C )من طريق نابلس حتى منطقة ‘وادي 

الدم’(  

بحسب معطيات معهد اريج )ARIJ( هنالك ثمانية مكاتب لسيارات االجرة الخاصة في 
النقل  وسائل  تشكل  وهي  ‘الموحدة’  شركة  باصات  من  باصا  و15  وشعفاط  حنينا  بيت 

االساسية لسكان الحييين.13 

 The Applied  Research  Institute  –  Jerusalem, Beit Hanina & Shuwfat Town  13

 .Profile )2012(, p. 11
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7. االقتصاد 

العمل ومستوى الحياه
وفقا للمعطيات التي نشرتها دائرة االحصاء المركزية حول االحصاء االخير من عام 2008, 
العنقود ال 4 من ناحية المواصفات االجتماعية- االقتصادية  يصنف حي بيت حنينا  في 
)تصنف المواصفات االجتماعية- االقتصادية الى -20 عنقودا, 1- االكثر انخفاضا, 20- 
االكثر ارتفاعا(. من ضمن 153 منطقة احصاء في القدس, يقع تدريج بيت حنينا في المرتبة 
ال -40 )1- االكثر انخفاضا, 153- االكثر ارتفاعا(.اما حسب التدريج االسرائيلي القطري 
انحاء  جميع  في  احصاء  منطقة   1,616 من ضمن   195- ال  المرتبة  في  يقع  الحي  فان 
اسرائيل )تندرج في هذا التصنيف كل البلدان التي يتجاوز عدد سكانها ال 2000 نسمة(. 

بيت  بان  فسنجد  القدس  شرقي  في  العربية  االحياء  بين  الداخلية  المقارنة  الى  تطرقنا  اذا 
حنينا تتمتع بمرتبة اعلى من حي مثل العيساوية )عنقود رقم 2 وفي المرتبة رقم 6 على 
سلم التدريج البلدي( وراس العامود )عنقود رقم 2 وفي المرتبة رقم 7 على سلم التدريج 
البلدي( ولكنها موجودة في تدريج اقل بالنسبة الى احياء كباب الزاهرة والمسعودية )عنقود 
البلدي(. وتجدر االشارة الى انه باستثناء  التدريج  رقم 5 وفي المرتبة رقم 47 على سلم 
باب الزاهرة, المسعودية والحي االرمني في البلدة القديمة ) والمندرجة في عنقود رقم 5( 
فان جميع االحياء العربية في شرقي القدس تقع في تدريج العناقيد الواقعة بين 2-4. كما 
ويستخلص ايضا من احصاء عام 2008  ان نسبة اصحاب الدخل من العمل في اوساط 
الفئات العمرية من سن 15 عام وما فوق في حي باب العامود تبلغ ال  %38 وان 82% 
من بين النساء في الفئات العمرية من سن ال 25-54 ال يشاركن في قوة العمل المدني. 
%54 من السكان يحصلون على دخل اقل من الحد االدنى لألجور في حين يتقاضى 3% 

منهم بمقابل ذلك ما يتعدى ضعفي االجر المتوسط.14 

وفقا لمعطيات احصاء عام 2008 يبلغ االجر المتوسط للفرد في بيت حنينا مبلغ 1,827 
شيكل. بالنسبة الى مستوى الحياة, تفيد المعطيات بان معدل عدد السيارات التي تستخدمها 
االسر في بيت حنينا  والقصود هنا االفراد من سن 18 وما فوق يبلغ ال %0.31; معدل 
عدد الغرف للفرد هو %1.01; معدل عدد المراحيض للفرد هو %0.46 وان -%39 من 

اسر الحي تمتلك حاسوبا وترتبط باإلنترنت.15

14  معطيات مقياس المستوى االجتماعي- االقتصادي وفقا إلحصاء عام 2008, دائرة االحصاء المركزية.

15  معطيات مقياس المستوى االجتماعي- االقتصادي وفقا إلحصاء عام  2008, دائرة االحصاء المركزية.
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حسب الدراسة التي اجراها معهد اريج عام 2012 حول بيت حنينا وشعفاط, فان 70% 
من قوة العمل في الحي هي قوة تعمل في سوق العمل االسرائيلي, %15 منهم يعملون في 
مجال التجارة والباقي في الصناعة )%5(, ويعمل في القطاعين الخاص والحكومي )5%( 
وفي قطاع الخدمات )%5(. تصل نسبة البطالة في بيت حنينا وشعفاط  وفقا لهذه الدراسة 

الى 16.8%

تُستخدم اغلب النساء في جهاز التعليم, ولكن الحي يفتقر الى اماكن عمل للنساء كما وان ثمة 
نقص في الحضانات النهارية والتي من شأنها ان تمكن االمهات من الخروج الى العمل. 

المصالح التجارية والصناعية
وفقا لمعطيات الحولية اإلحصائية للقدس من عام 2013, يوجد في بيت حنينا 559 عقارا 
غير مخصص للسكن تبغ المساحة االجمالية لهذه العقارات ما يعادل ال -287,945 متر 
مربع. يشير تقسيم هذه العقارات على اساس حجمها الى ان حجم 468 عقارا منها يبلغ حتى 
200 متر مربع.  ومن المرجح جدا ان تكون معظم هذه العقارات عبارة عن حوانيت او 
مشاغل ومصالح صغيرة نسبيا. اما الباقي – 91 عقار – مساحتها اكبر, و -22 منها تمتد 

على مساحة الف متر مربع.17 

يوجد في الحي مركزا تجاريا وسوبر- ماركت )‘بلدي’, انظروا صورة( تعود ملكيتها الى 
فريد ابو زاهرية. هنالك خطة إلنشاء مجمع تجاري كبير على مساحة تمتد على 20 دونما. 
لقد تم شق الشارع الموصل الى الموقع وذلك على نفقة المبادر الى المشروع واقيم كذلك الى 
جانبه مكتبا للعقارات. وهنالك ايضا قاعة للمناسبات تقع خارج منطقة النفوذ البلدية للمدينة. 

ولكنها في الجانب االسرائيلي للجدار.
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17  الحولية االحصائية للقدس, 2013, الفصل العاشر, جدول  10 /18. 
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سوبر- ماركت بلدي 

المصالح في بيت حنينا وفقا لنوع المصلحة 

عدد المصالح نوع المصلحةالرقم

27مصالح ومكاتب تزيد مساحتها عن 150 متر مربع1

327مصالح صغيرة ومكاتب تصل مساحتها حتى 150 متر مربع 2

2مكاتب حكومية 3

86مؤسسات4

13عقارات بلدية5

11مؤسسات دينية6

1مصالح صناعية7

39ورش وكراجات8

40اراضي وضعت عليها اليد او زراعية 9

546االجمالي
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يستدل من معطيات معهد اريج على انه يوجد في بيت حنينا وشعفاط 18 دكان بقالة, 5 
15 ورشة صناعية  و  مراكز خدمات   9 والخضار,  الفواكه  لبيع    104 محالت  مسالخ, 

صغيرة للحدادة والنجارة وما شابه.18

لقد ادعى مخاتير الحي خالل محادثة جرت معهم ان البطالة في بيت حنينا عالية والدليل 
على ذلك حقيقة تسكع اعداد كثيرة من الشباب العرب في الشوارع. وهم يدعون بان حكومة 
اسرائيل ال تعمل على النهوض بخطة للتطوير االقتصادي في شرقي القدس, ويعود ذلك 
لعدة اسباب من ضمنها كون معطيات البطالة في هذه المنطقة غير مشمولة في استطالعات 

 .OECD-  منظمة ال

الفندقة والسياحة 
عدة  قبل  اغلق  ولكنه   ,)Claridge( كالريدج  اسمه  فندق  سابقا  حنينا  بيت  في  عمل  لقد 

سنوات. ال يعتبر الحي جذابا للسياحة على الرغم من ان فيه مواقع اثرية قديمة.

العالقات االقتصادية
بفضل الوضع االمني الهادئ والعالقات الحسنة مع االحياء اليهودية المجاورة  يأتي السكان 
اليهود الى الحي من اجل القيام بالمشتريات في الشارع الرئيسي في ساعات الليل ايضا. 

يخرج شباب بيت حنينا للبحث عن الترفيه عادة في اماكن اللهو في رام هللا.
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8. المشاكل واالحتياجات 

السكن والتخطيط – التسريع في عملية اعداد مخططات البناء واعادة التقسيم التي يبادر    .1
الي العمل عليها السكان بالتعاون مع االدارة الجماهيرية. يجب النهوض بمخططات 
بناء في منطقتي عداسه واالشقرية. يجب اعداد خطة شاملة عشرية بالتنسيق مع االدارة 
الجماهيرية للحي وجمعية بيت حنينا من اجل االستثمار في الحي. بحيث تعالج هذه 
الخطة الشاملة مختلف المجاالت- التربية والتعليم, البنى التحتية, الرياضة وغيرها. 

هنالك مشكلة تواجه العديد من المباني التي اقيمت في الحي في سنوات 1996 حتى   
لترخيصها  حل  ايجاد  في  اشتروها  الذين  السكان  ينجح  ولم  ترخيص  بدون   2005-
والتغلب على المشكلة. لقد طرحت في الماضي اقتراحات لتسوية امر هذه المباني من 
خالل تحويل الرسوم المفروضة على المستثمر صاحب المشروع على السكان ولكن 

هذه االقتراحات لم تصل الى مرحلة التنفيذ. 

الشوارع واالرصفة – هنالك حاجة الى شق عشرات الكيلومترات من الشوارع. حيث    .2
يسود النقص الشديد في البنى التحتية في مجال شبكة الشوارع واالرصفة وبضمنها 
الصرف الصحي. يتحدث سكان الحي بشكل خاص عن مشكلة الشوارع ورسوم شق 
الشوارع المرتفعة )عشرات آالف الشواكل( التي تشترط البلدية دفعها مقابل استصدار 

رخص البناء. 

شارع داخلي في الحي 
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الشارع الموصل الى مشاريع االسكان الجديدة )اسكانات المعلمين واالطباء( 

الداخلية ايضا والغير موجودة على  المناطق  النفايات في  الصرف  الصحي - اخالء    .3
حاويات  وفي  النفايات  صفائح  في  كبير  نقص  ثمة  الحالية.  النفايات  اخالء  خارطة 

النفايات.

النفايات في مناطق الحي الداخلية 

الحدائق العامة – اقامة الحدائق العامة ومرافق أللعاب االطفال في المساحات العامة   .4
التي تمت المصادقة عليها.
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سباحة  وبركة  رياضية  اضافة مالعب  شبيبة,  نوادي  انشاء  ورياضة–  ترفيه  ثقافة,   .5
بلدية. تخصيص الميزانيات للنشاطات الثقافية بحجم مناسب. 

المجاري – ايصال شبكة المجاري الى مناطق الحي التي لم توصل بعد بالمجاري.    .6

اقامة  ويجب  كما  حنينا.  بيت  في  االجتماعية  للرعاية  مكتب  اقامة  يجب   – الرعاية   .7
حضانات نهارية ومراكز لصحة االم والطفل. 

مقبرة  واقامة  الجدار  خلف  الموجودة  المقبرة  الى  الوصول  مشكلة  حل   – المقبرة    .8
جديدة.

إسقاطات الجدار – ان تقسيم القرية الى قسمين- احدهما يقع في داخل الحدود البلدية    .9
الحي  الشمالي من  الجزء  الفاصل في  الجدار  للمدينة واآلخر خارج حدودها, واقامة 
بحيث يفصل بين جزئي البلد- حدى بعدد كبير من سكان قلب القرية الى ترك المنطقة 
)وهو ما يسمى ‘بيت حنينا – البلد’( واالنتقال للسكن في داخل الحي وقد ادى ذلك الى 

ازدياد الطلب على المساكن وارتفاع اسعار االستئجار.
لقد انتج الجدار مشكلة مركزية هي الصعوبة في الوصول الى المقبرة الموجودة في   

قلب القرية- البلد, خلف الجدار الفاصل. 
الشمالية والغربية  الناحيتين  البلدية من  الحدود  الفاصل في موقع يتجاوز  الجدار  بني   
للحي. وقد خلق هذا وضعا خاصا بحيث اضيفت الى المناطق البلدية مساحات كانت 
خارج مناطق نفوذ بلدية للقدس وذلك بدون احداث أي تغيير في مكانتها القانونية. تمر 
حدود منطقة نفوذ القدس من داخل احد البيوت, ولكن المحكمة اصدرت قرارا يقضي 
بان هذا البيت برمته تابع لمناطق المدينة. ظل حوالي -40 بيتا في هذا الجزء خارج 
الحدود البلدية. كما وبقي ايضا في ضاحية البريد حوالي 100 بيت شملها الجدار ولكنها 
مع ذلك خارج المجال البلدي ومن ضمنها قاعة للمناسبات. يملك سكان بيت حنينا مكانة 
اإلقامة الثابتة في إسرائيل، ويحملون بطاقات الهويات االسرائيلية وهم ال يستطيعون 
التي  الشخصية  والهويات  المقدسية  االقامة  فقدان  من  خوفا  المنطقة  هذه  في  السكن 
يحملونها, ولكن قسما منهم يسكن في هذه البيوت سرا. بمقابل ذلك يستطيع المواطنون 
البلدية  الضريبة  بدفع  الزامهم  وبدون  كهذا  خوف  أي  بدن  فيها  السكن  االسرائيليون 
)االرنونا( للبلدية )يسكن عضو الكنيست احمد طيبي الى جانب الجدار االمني وهنالك 
من يدعي بان اسرائيل غيرت مسار الجدار ليصير باإلمكان شمل بيته ضمن مناطق 

الجانب االسرائيلي(. 
يجب ايجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المناطق الواقعة بين الحدود البلدية والجدار   
الن وضعها معقد. على البلدية توفير الخدمات لسكان هذه المناطق من دون الحاجة الى 

تغيير مكانتها القانونية. 
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الجدار 

بناء المباني العالية بمحاذاة ضاحية البريد 
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9. خرائط وصور 

خارطة 1: مؤسسات ومرافق في بيت حنينا 



525353

خارطة 2: شوارع وطرق في بيت حنينا 
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الصور : بيت حنينا في الثلج, كانون األول 2013 




