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المقدمة 

 Terra( مجهولة  ارض  كبير  حد  إلى  يشبه  ما  القدس  شرقي  في  العربية  األحياء  تشكل 
وجود  برغم  وذلك  اإلسرائيلي.  الجمهور  من  العظمى  الغالبية  إلى  بالنسبة   ,incognita
المباشرين والمجتمع  المنطقة، فيجب على أطراف الصراع  القدس في قلب الصراع في 
الدولي التعرف على حال المنطقة قبل بلورة أي سياسات للمدى البعيد ومن أجل استمرارية 

الحياة في المدينة.

أجل  من  جاءت  القدس،  في  العربية  الفلسطينية-  األحياء  تتناول  التي  الدراسة  هذه 
االنسانية  والبنية  التحتية والخدمات  البُنى  التي تخص  المعطيات  الموجود في  النقص  سد 
المجتمعية. تتيح هذه المعلومات للسلطات ولمؤسسات المجتمع المدني واألطراف المختلفة 
حل  إلى  الوصول  حتى  األطراف،  جميع  لصالح  مدنية  حياة  إيجاد  على  العمل  األخرى 

سياسي. 

اإلحصاء  كدائرة  المختلفة  الرسمية  السلطات  طريق  عن  ُجمعت  التي  المعلومات 
انه  إذ  جزئية.  معلومات  إال  هي  ما  الوطني  التامين  ومؤسسة  القدس  وبلدية  المركزية 
السكان  عموم  تخص  كونها  أساس  على  معالجتها  أو  تخزينها  يتم  لم  كثيرة  حاالت  في 
التي خزنت فيها بهذا الشكل لم يتم تقسيمها  القدس وحتى في الحاالت  العرب في شرقي 
قدرة  إلى عدم  المجال  المنتظمة في هذا  المعلومات  يؤدي غياب  وفقا لألحياء.  وتجزئتها 
مستويات:  ثالثة  على  الالزمة  االستراتيجيات  وضع  على  السياسية  القرارات  متخذي 
بالحسبان  فيه  تؤخذ  بشكل  القطري  والسياسي  المحلي  والحكم  االقتصادي  االجتماعي- 
النقص  يؤدي  كما  الفلسطينيين.  للسكان  المختلفة  واالرتباطات  واالحتياجات  الرغبات 
اليهود في  القدس والموظفين  بلدية  المسؤولين في  المعلومات والنشر قلة زيارة كبار  في 
يفعل  بشكل كاف وكذلك  العربية  األحياء  والقطري  المحلي  المستويين  العام على  القطاع 
 الجمهور الواسع إذ انه يتجنب زيارة هذه اإلحياء )باستثناء أجزاء معينة في البلدة القديمة(. 
يسعى مشروع "شرق القدس" الذي يقوم به معهد القدس للدراسات اإلسرائيلية إلى استكمال 
المعلومات الناقصة إن كان هذا على مستوى الحي أم على المستوى العام لجميع األحياء، 

وذلك من اجل تحقيق األهداف التالية: 

التعرف على الظروف االجتماعية والبنى التحتية االجتماعية واالقتصادية والمجتمعية  أ . 
والسياسية التي تُميز السكان.

تحديد احتياجات السكان على المستوى المجتمعي المحلي وعلى مستوى الحكم المحلي  ب . 
العام والتعرف على المشاكل التي تشغل السكان.
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وضع هياكل أساسية للمعرفة تتيح المجال أمام خبراء آخرين للقيام بدراسات خاصة  ت . 
بهم وكذلك لمعرفة وتحديد قضايا تستحق الدراسة الحقا.

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

وان تساهم في تقليص الفجوات بين األحياء. 

يعتمد أسلوب الدراسة على الدمج بين البحث الكمي والبحث النوعي الكيفي وعلى العمل 
في  المتوفرة  المعلومات  مخازن  استخدام  إلى  إضافة  ُمعمقة،  مقابالت  وإجراء  الميداني 

مؤسسات الدولة الرسمية، في معاهد األبحاث وفي الشركات التي تقدم الخدمات العامة.

لقد قمنا باختيار الحي كوحدة أساسية نتطرق إليها في هذه الدراسة. كانت غالبية األحياء 
العربية في شرقي القدس قرى تم السيطرة عليها عام 1967. على مدى السنوات الطويلة 
المدينة،  التواصل مع الحياة الحضرية في  تداخلت حياة سكان هذه األحياء في نسيج من 

ولكنهم حافظوا في ذات الوقت على هوية األحياء االجتماعية المتميزة1�

تتطرق هذه الدراسة إلى حي جبل المكبر.

 

1  األحياء العربية في شرقي القدس: في المركز – البلدة القديمة )بكل أحيائها باإلضافة إلى حي باب حطه( 

باب الساهرة، وادي الجوز، الشيخ جراح، أبو طور، الطور )بما فيها الحي الفرعي الصوانة(  سلوان، 
العيساوية.  في الشمال- شعفاط، بيت حنينا، في الجنوب- صور باهر ) بما يشمل األحياء الفرعية أم طوبا 
وأم ليسون( بيت صفافا ) بما يشمل الحي الفرعي شرفات(، سواحرة الغربية، جبل المكبر، راس العامود. 

واألحياء التي بقيت خلف الجدار: كفر عقب ومخيم الالجئين شعفاط�

جبل المكبر 
والشيخ سعد
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جبل المكبر
1. المالمح العامة والتاريخ

المالمح العامة
يقع حي جبل المكبر على سفوح جبل المكبر جنوب البلدة القديمة، وذلك بإرتفاع 800 متر 
فوق سطح البحر. يوجد في الحي خمسة أحياء فرعية: حي الفاروق، الصلعة، ُقنبر، حي 

عبيدات وخربة أحمد الساحوري.

 يعتبر الحي جزء من منطقة السواحرة )المنطقة التي تنقلت بها قبيلة السواحرة( والتي 
ُقسمت عن طريق الجدار لتصبح السواحرة الغربية داخل حدود القدس والسواحرة الشرقية 
الواقعة وراء الجدار الفاصل، كما ويفصلهم وادي جهنم )قدرون(. يدين جميع سكان الحي 
بالديانة اإلسالمية وغالبيتهم يعودون إلى قبيلة "بني عقبة" البدوية، وما زال الحي يمتاز 

بطبعه االجتماعي قبلي، بالرغم من التغييرات التي طرأت على الحي عبر السنين.

حي جبل المكبر
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المكان والتضاريس
 800 المكبر وبارتفاع  القديمة، على سفوح قمة جبل  للبلدة  الجنوبية  الجهة  الحي في  يقع 
متر فوق سطح البحر، تتكون طبوغرافية المنطقة من ثالث أفرع جبلية منحدرة من قمة 
الجبل إلى وادي جهنم )قدرون( ويوجد بينها هناك قنوات عميقة، فاالنحدار حاد مما يؤدي 
إلى صعوبة البناء وإنشاء البنى التحتية وتعبيد الشوارع وأيضا في الحياة اليومية للسكان 
المشاة. األحياء المجاورة لجبل المكبر: من الشمال سلوان ووادي قدوم، من الشرق خربة 
جب الروم وأبو ديس )داخل حدود مناطق السلطة الفلسطينية( من الجنوب قرية صور باهر 

ومن الغرب الحي اليهودي تلبيوت- شرق )أرمون هنتسيف(.

بحسب  أساسي  بشكل  مقسمة  وهي  فرعية  أحياء  خمس  من  المكبر  جبل  حي  يتكون 
الحمائل التي تعيش بها: الصلعة، حي الفاروق، ُقنبر، جديرة والشيخ سعد. باإلضافة إلى 
مناطق سكنية )أحواش( للحمائل األساسية في الحي مثل عويسات، شقيرات وغيرها )انظر 
أنحاء وأراضي كبيرة، تشمل وديان وتالل  الحي في  تمتد أراضي   .)1 إلى خارطة رقم 
غير مرتفعة. التركيبة الجغرافية والتركيبة العائلية للحمائل أدت إلى تركز السكان في نقاط 

سكنية معينة في األحياء الفرعية، والتي تنفصل عن بعضها البعض بسبب الطبوغرافية.

بعضها  المعالم ومنفصلة عن  تفرعات واضحة  بثالث  الجنوبية  الحي في جهته  يمتد 
من خالل الوديان الزراعية. في الجهة الشمالية هناك تالل غير مرتفعة، لذا فالتشعب بين 
األحياء الفرعية غير واضحة. التفريعة المركزية في الحي هي ما يطلق عليه السكان "حي 
المدارس" والتي تمتد من طرف الحي اليهودي تلبيوت- شرق باإلتجاه الجنوبي الشرقي 
وصوال إلى الحدود البلدية ويقطع الحدود البلدية ليتصل بحي الشيخ سعد الموجود خارج 

الحدود البلدية للمدينة. 

العبيدية  تفريعتين إضافيتين، األولى مقام عليها حي  المركزية هناك  التفريعة  جنوب 
وعلى الثانية مقام حي ام ليسون والتي يرجع غالبية سكانها إلى منطقة صور باهر المجاورة 
هذه  في  السكان  أصول  بين  الفروقات  من  الرغم  على  الجنوبية.  الجهة  من  المكبر  لجبل 
المناطق، إال أن مشكلة البناء وصعوبة التخطيط تعتبر مشاكل مشتركة لذا فإنهم مشمولون 
شقيرات  عليها حي  أقيم  أخرى  تفريعة  المدارس  حي  تفريعة  شمال  يوجد  الدراسة.  بهذه 
وجنوب شرقها حي ُقنبر ومن شمالها أحياء: بشير، جعابيص والصلعة. هناك أيضا حيين 
ساحور( وحي  بيت  )أو خربة  الساحوري  أحمد  وهم خربة  الوادي  في حوض  إضافيين 

عبيدات.
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الصلعة

أصل التسمية

وعند  القدس  بفتح  قام  والذي  الخطاب،  بن  الخليفة عمر  فترة  إلى  المكبر  جبل  اسم  يعود 
بالتكبير بقوله: "هللا أكبر"، لذا سمى المسلمون الجبل  وصول الخليفة إلى قمة الجبل قام 
بجبل المكبر حتى يومنا هذا. يوجد أيضا اعتقاد بأن الجبل هو ذات الجبل الذي أطلق عليه 
"جبل المؤامرة" أو "جبل المشورة الفاسدة"، وبحسب هذا االعتقاد كان هناك بيت الكاهن 

كيفا وكان اللقاء بين يهودا االسخريوطي والرومان من أجل تسليم المسيح للرومان.

في  األوائل  السكان  من  وهو  الساحوري  ألحمد  نسبة  "السواحرة"  قبيلة  اسم  يعود 
المنطقة، والكثير من سكان اليوم من ساللة أحمد الساحوري. لذا فاسم "السواحرة" يعود 
إلى أصل سكان المنطقة وليس إلى المكان الجغرافي، وتحمل اسم المنطقة التي تنقلت بها 

القبيلة نفس االسم.
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الخلفية التاريخية
توطين  بتشجيع  الدين  قام صالح   ،1187 عام  وفي  للقدس  الصليبي  االحتالل  انتهاء  مع 
المسلمين في البالد، وكانت احدى الخطوات هو نقل البدو من قبيلة بني عقبة من جنوب 
شرق االردن فأقاموا 22 نقطة سكنية. التوطين األول كان في منطقة حرذان )السواحرة 
المأهولة األولى غرب وادي جهنم )قدرون( والتي كان بها  المنطقة  تقع  اليوم(.  الشرقية 
خربة بيت ساحور والتي بناها أحمد الساحوري من بني عقبة ) يعود عرب السواحرة إلى 

ساللته(، والذي يقع قبره في المسجد في المنطقة الشمالية لخربة بيت ساحور.

عاش السكان في بدايات االستيطان في الكهوف، في منتصف الثالثينات لقرن العشرين 
بدأ بناء مساكن صغيرة ودائمة، وكانت عبارة عن غرفة أو غرفتين وحمام خارجي وآبار 
ماء جمعت مياه األمطار. في سنوات الستين توسع العمران في جبل المكبر. حصل السكان 
على تشجيع من المملكة األردنية من خالل جعلهم أمناء في البالط الملكي، واالنتقال والعيش 
بالقرب من القدس، لكنهم لم يُضموا لحدود البلدية للمدينة وبقوا في أطراف المدينة. عمل 
المواشي، والقليل منهم عمل في صناعة  الماضي في الزراعة وتربية  معظم السكان في 

وتجارة الملح والذي كان مصدره البحر الميت.

القبيلة التي عاشت في شمال صحراء بقعة االردن هي قبيلة السواحرة، تم تقسيمها في 
نهاية القرن التاسع عشر، تنبع أهمية هذه القبيلة من موقعها الموجود على محور التنقل في 
صحراء بقعة األردن، والذي يربط بين أريحا وبيت لحم عن طريق صحراء البقعة، في 
حين بنى المماليك الخان األحمر على هذا الطريق بسبب أهميته. بعد عام 1948 اضطر 
ذلك  الالجئين ومن  قدوم  بعد  وذلك  القدس  مدينة  إلى  بسكنهم  باالقتراب  السواحرة  سكان 

الحين وهم يسكنون أطراف المدينة.  

بُني في فترة االنتداب البريطاني عدة مباني عامة ذات أهمية على قمة جبل المكبر، 
أهمها كانت قصر المندوب السامي وهو مقر المندوبين البريطانيين. أما المبنى الثاني فهو 

الكلية العربية والثالث المدرسة الزراعية اليهودية. 

المنطقة السكنية البدوية
بقعة  في صحراء  البدوية  القبائل  بها  عاش  التي  المناطق  التالية   2 رقم  الخارطة  تصف 
االردن في عام 1967. القبيلة التي عاشت في المنطقة الجنوبية لحوض المجمعات المائية 
لوادي جهنم )قدرون( هي قبيلة عرب السواحرة. تمتد المنطقة التي عاشت فيها من منطقة 

وادي جهنم حتى البحر الميت.
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        خارطة رقم 2 حدود االستيطان والرعي للقبائل البدوية المرتحلة في منطقة بقعة االردن:
        المصدر: شموئيلي أ، استيطان البدو في صحراء. جوما 1970�

                          

طرق تطور المناطق العمرانية 
الطبيعة  في  كبير  بشكل  البدوية   السكنية  المناطق  في  ومسارها  التطور  طريقة  ترتبط 
الطبوغرافية وبشبكة الطرق  ومصدر المياه. في المراحل األولى تقام البيوت على القمة أو 
على األماكن المرتفعة للتفرعات الطبوغرافية. بشكل تدريجي ينزلق البناء إلى المنحدرات. 
بعدها يصبح هناك تواصل للبناء السكني على التفرعات، كما وتستخدم األودية الواقعة بين 
المنطقة  إلى األودية وإلى  البناء  يمتد  أيضا  تدريجي  التفرعات كمناطق زراعية. وبشكل 
الزراعية التي تنحسر شيئا فشيئا. يشهد المجتمع البدوي عملية سريعة للتمدن، فمن المغارة 
والزراعة إلى العمل ذو الطابع المتمدن. اتجاه التطور في منطقة جبل المكبر واضح جدا 
ويمكن رؤيته من خالل الخارطة القادمة، فالبناء متجه من التفرعات الجبلية باتجاه وادي 
تشكل  قد  والتي  فارغة  أراضي  هناك  زال  ما  للوادي  الغربية  المنحدرات  في  أما  جهنم. 

التوسع العمراني المستقبلي للحي.

 أبو ديس
 

 أرطاس

 صور باهر

 عرب الجهالين

 بيت لحم

 بيت فجار
 

 عرب الرشايدة

 سعير

 الشيوخ

 الخليل

 بني نعيم

 يطا
 عين جدي

 تجمع سكاني

 حدود بين القبائل

خط وقف اطالق النار   
1967حتى يونيو   

 
 كم 

 عرب الصرايعة

عرب الكعابنة 
 فريجات

)عرب بن عبيد(العبيدية   

 عرب التعامرة

 عرب الجهالين

عرب الكعابنة 
 الزويدين

 بيت ساحور

العزيزعين   
التربةعين    

فشخةعين   

أُوُرَشلِيم   
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ترسيم حدود  لذا يصعب  مناطق عدة،  في  منتشرين  السكان  كان  البدو  استقرار  بداية  في 
واضحة ألراضيهم. كما كان  البدو يفضلون التجمع بشكل قبلي، وفي المنطقة التي نتكلم 
عنها كل قبيلة سيطرت على تفرع جبلي. ترتيب السكان البدو اليوم يشبه الشكل الذي كان 
في الماضي عندما كانوا متنقلين، أي أن المنطقة السكنية عبارة عن اإلطار القبلي التقليدي 
والتي تعود للعالقات العائلية وأيضا للقرب الجغرافي مع المضارب البدوية التي تتبع هذه 
السكنية  المناطق  تختلف  األطراف.  ومترامية  واحدة  منطقة سكنية  في  ويتجمعون  القبيلة 

الفرعية من حيث الحجم والتركيبة وانتماءاتهم للعائالت المختلفة.

يصل معدل حجم البيت البدوي إلى دونمين، لذا تصبح البيوت صغيرة ومنتشرة وبينهم 
بالقرية  مقارنة  تجمع،  أي  تتبع  وال  ووحيدة  صغيرة  بيوت  هناك  أحيانا  كبيرة.  فراغات 
لتوفير األراضي من أجل  الدافع  العربية مثل  القرية  لتشكل وتجمع  فهناك دوافع  العربية 
توسيع رقعة الزراعة، أو سعر األرض، إال أن التجمعات البدوية لم يكن لها أي دافع أو 
سبب يجعلها تقوم بتصغير رقعة أراضيها، ألنها مبنية على األطراف، وليس على أساس 
زراعي بل على أساس وجود مراعي للماشية في المناطق الواسعة ودون أي دافع اقتصادي 

ألسعار األراضي.

بناء متناثر مقابل بناء كثيف في حي جبل المكبر
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المرحلة األخيرة في تطور التجمعات البدوية كانت التكتالت والمنظومة الشبه حضرية، 
الكبير تكتل لمنظومة تدمج بين الخدمات  والذي كان يحوي بيوت كبيرة. يتطلب حجمها 
العامة ودخول منظومة البنى التحتية الحديثة: شوارع، أرصفة، شبكات مجاري وصرف 
أراضي  من  مختلفة  مناطق  في  البيوت  توزع  شكل  واتصاالت.  كهرباء  شبكة  صحي، 
السواحرة صعوبة في بناء وإكمال شبكة الطرق أو بنى التحتية منظمة، ولم يترك أراضي 
للخدمات العامة. كما أن الطبوغرافية الصعبة وغياب تسجيل أراضي منظم على األراضي 
يزيد في مشكلة إيجاد أراضي يمكن استخدامها للخدمات العامة. هذه األسباب ساهمت في 
جعل المنظومة السكنية تعاني من مشاكل عدة، مما يؤثر على مستقبل الحي وقدرته على 
التكيف ليصبح حي حديث ومنظم. لذا ففي الحي شبكة طرق معقدة جدا، مع شبكة مجاري 
وماء وصرف صحي ال تتالءم مع شبكة الطرق. كما وأن األراضي التي يقام عليها مرافق 
ومباني للخدمات العامة يوجد أحيانا حولها عدم توافق في توزيع ملكيتها وتكون دون األخذ 
بعين االعتبار راحة السكان. فنتيجة لذلك وجود مدارس بعيدة عن الطالب مما يؤدي إلى 
أو  الشتاء  أيضا وتحت  الصعبة  الجغرافية  بسبب  الطالب  لهؤالء  لمسافات طويلة  المشي 
حرارة الشمس. كما ال يوجد مراكز تجارية مالئمة في الحي. فهناك توزيع عشوائي للمحال 

التجارية الصغيرة والتي توفر الحاجات األساسية للسكان. 

סקר שכונות מזרח ירושלים
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التاريخي  التطور  أساس  أقيمت على  والتي  منظومة سكنية صعبة  هناك  األمر  نهاية  في 
والتي ال تتناسب مع الوقت الحديث، لكنها تسير بشكل تدريجي نحو الحداثة. يؤدي تحسين 
مستوى المعيشة والعمل إلى ارتفاع المستوى االقتصادي والذي يوفر لهم القدرة على البناء 
بشكل أسرع من السابق، لكن هناك بعض الطرق القديمة التي تساهم في زيادة المشكلة مع 

تقادم السنين وتزيد من الصعوبة في تخطيط وإيجاد حل.   

المخاتير  مكانة  في  العشائري،  المبنى  في  تغييرات  إلى  الحديثة  التغييرات  هذه  أدت 
مبادراتهم  وتزداد  الشباب  قوة  تزداد  الزمن  مرور  مع  االجتماعية.  واالطر  السن  وكبار 
والذي ولدوا في حقبة حضرية متقدمة. فهم ينظرون حولهم ويرون ما يحصل ويطمحون 

للحصول على خدمات وسكن يشبه األحياء الغربية في المدينة.

تشير النقاط الزرقاء في كلتا الصورتين إلى البيوت التي بنيت بعد عام 1968، وتدل 
عامي  بين  الذي حصل  مسبوق  غير  بشكل  البناء  وعلى  العمراني  التطور  على  الصور 
1968 – 2015. فخالل هذه األعوام زاد البناء وامتد على التفريعات والمناطق العالية، 
بينما بقيت األودية فارغة واستخدمت بشكل عام لتربية المحاصيل الزراعية وللرعي. في 

الفترة األخيرة وبسبب مشكلة توفر السكن أصبح هناك بناء في األودية.
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2. األراضي والمخططات الهيكلية

األراضي
عبارة  وهي  ساحور(  بيت  )خربة   816 احصائيتين:  بمنطقتين  الحي  أراضي  تحديد  تم   
عن  1,078 دونم، ومنطقة 821 )جبل المكبر( ومساحتها 2,949 دونم. وتصل مساحة 

المنطقتين إلى 4,000 دونم.  

 في الصورة: الحي الفرعي "الصلعة" والذي يقع في وادي جهنم )قدرون(

حي الشيخ سعد
يعتبر حي الشيخ سعد حي فرعي يتبع لجبل المكبر، وبنظر السكان هو جزء ال يتجزأ من 
جبل المكبر، وذلك برغم من تواجده خارج الحدود البلدية للقدس. قامت عائالت جبل المكبر 
ببناء حي الشيخ سعد بشكل تدريجي  وذلك خالل العقود األخيرة. عند إقامة جدار الفصل تم 
سلخ حي الشيخ سعد عن باقي أجزاء الحي، وأصبح العبور إلى الحي يتطلب عبور حاجز 
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ُشرطي. قبل إقامة الجدار كان الشيخ سعد جزء من الحي، وكان يحصل أيضا على خدمات 
بلدية مختلفة. أدى بناء الجدار إلى هجرة كبيرة لما يقارب نصف سكان الشيخ السعد إلى 
جبل المكبر. ما يقارب ثلثي الوحدات السكنية في الشيخ سعد فارغة. وكان السكان قد حاولوا 
تغيير مسار الجدار لكن دون جدوى. يقدر عدد السكان في الشيخ سعد ب 3,000 نسمة، 
نصفهم ما زالوا يحملون الهوية اإلسرائيلية. تدعي البلدية بأن الحي يتبع اإلدارة العسكرية 
لم  لذا  القدس،  داخل حدود  الحي  بان  العسكرية  اإلدارة  تدعي  بينما  لحم،  بيت  في منطقة 
يحظى الحي بتطوير أو اهتمام أي من األطراف. يخلق الحاجز في مدخل الحي صعوبات 

للسكان، خاصة للطالب والمرضى. 

بُني حي الشيخ سعد بمنطقة محاطة باألودية، فال يوجد هناك اتصال بشبكة الشوارع 
في الجهة الشرقية في مناطق السلطة الفلسطينية. وطريق المواصالت الوحيدة التي كانت 
متوفرة للشيخ سعد كانت باتجاه القدس، إال انها أغلقت بسبب الجدار، فخلق الجدار جزيرة 
يصلهم  شارع  بفتح  السكان  ُوعد  الجدار  إقامة  عند  محيطها.  عن  منفصلة  لكنها  مأهولة 

بمنطقة الشرق باتجاه خربة الروم، لكن هذا الوعد نُفذ في اآلونة األخيرة.

أثر الجدار بشكل كبير على السكان، فالفصل بين أبناء العائالت الواحدة والذي يعيشون 
في كال الطرفين، وفصل سكان السواحرة الشرقية من مقبرة القبيلة الموجودة في الجزء 
الغربي داخل القدس، وفصل السكان عن مصدر رزقهم وأماكن أعمالهم في القدس. كل ذلك 

أدى إلى خلق المزيد من الصعوبات لدى سكان شطري الحي.

في الصورة: مطلة على حي الشيخ سعد من جهة القدس للجدار

في حي الفاروق يقطن سكان من أصول قروية وليست بدوية، وتعود أصولهم إلى منطقة 
سلوان المالصقة لجبل المكبر.
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االماكن األثرية
كنيسة المؤامرة: وهي كنيسة بنيت في الفترة الرومانية، وال يوجد لها أثر اليوم. 	

خربة والنصب التذكاري ألحمد الساحوري: في أسفل الجبل في منطقة المقبرة أقيم هناك  	
مسجد أحمد الساحوري )الجد األول للقبيلة(

خربة صالح: موجودة في حي قنبر. 	

بئر زين الدين: على اسم زين الدين، والذي رافق الخليفة عمر بن الخطاب. 	

االماكن التالية موجودة بالقرب من الحي وليس في داخله:

قصر المندوب السامي )أرمون هنتسيف(- وهو مقر المندوب البريطاني األعلى في  	
المبنى  المتحدة.  االمم  لمراقبي  لمقر  اليوم  يستخدم  والذي  البريطاني،  االنتداب  فترة 
موجود على قمة الجبل وهو محاط باألحراش وجزء من هذه االحراش داخل متنزه 

جولدمان. 

في الصورة: قصر 
المندوب السامي بعد 

االنتهاء من بناءه

متتزهات قمة أرمون هنتسيف- ثالثة متنزهات )باسم جولدمان، هاس، شروبر( والتي  	
القديمة، وادي  البلدة  وإلى  الشمالية والشرقية  الجهة  للسياحة ولإلطالل على  تستخدم 

سلوان وقمم الجبل المحيطة.

                                



1919

في الصورة: متنزه هاس بقمة جبل 
أرمون هنتسيف- جبل المكبر

	

النفق المائي- نفق محفور بطول 400 متر وهو جزء من االنفاق التي جرت من خاللها  	
الماء باتجاه البلدة القديمة، وتمر تحت جبل أرمون هنتسيف- جبل المكبر.

تمثال وحديقة التسامح- تمثال دائري والذي اقامته بلدية كراكوف البولندية على قمة  	
جبل المكبر. 

في الصورة: تمثال وحديقة التسامح
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3. السكان والمجتمع

حجم السكان
بتسعة أضعاف،  السكان  1967 تضاعف عدد  فمنذ عام  كبير،  بشكل  السكان  ارتفع عدد 
استمر االزدياد السكاني خالل السنوات األخيرة بنسبة %3 سنويا، ويقطن في جبل المكبر 

اليوم ما يقارب  26,000 نسمة. 

جدول 1. التغييرات التي حصلت على حجم السكان

المنطقة/ 
السنة*

196719861990199620002006**2013

جبل المكبر 
وأم ليسون 

2,5007,3007,90010,75612,85916,82026,000

المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي للقدس، معطيات نهاية العام، معهد القدس لبحث السياسات.
* تشير المعطيات إلى جبل المكبر، خربة بيت ساحور )تقريبي(، أم ليسون )تقريبي(.

** باستثناء ام ليسون التابعة اليوم إلى حي صور باهر، سكن في جبل المكبر حتى نهاية عام 2013 ما 
يقارب 24,500 نسمة.

الفئات العمرية
يتصف حي جبل المكبر بانه فتّي جدا. متوسط العمر وصل في عام 2013 إلى 18 عام 
بالمقارنة مع متوسط العمر في شرق القدس الذي يصل إلى 20 عام. في السنوات الماضية 

)في الثمانينات( وصل متوسط العمر إلى 17 عام.

الكثافة السكانية في الحي منخفضة جدا وهي تصل إلى 4 أشخاص لكل دونم. وهي 
كثافة منخفضة أيضا بالمقارنة مع أماكن سكنية أخرى في شرق القدس.

جدول 2. الفئات العمرية لسنة 2013

المتوسطالمجموع 75 +0-414-524-1544-2564-4574-65
3,3706,3804,7005,3602,17041020022,57018

المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي للقدس، معطيات نهاية العام، معهد القدس لبحث السياسات.
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السكن
التابعة  المسقوفات(  )ضريبة  األرنونا  توثيق  بحسب  السكنية  الوحدات  حول  المعطيات 
للبلدية، بحسب المناطق اإلحصائية. كانت هناك تغييرات في تقسيم منطقة السواحرة لمناطق 
إحصائية، لذا من الصعب المقارنة عبر السنين. كانت هناك محاولة جمع معطيات حول 
السكن في الحي، لذا يفترض أن التغييرات في حدود الحي أدت إلى جمع معطيات غير 
دقيقة، لذا يتوجب التطرق إليهم كمعطيات تقريبية. بحسب المعطى األخير )لسنة 2013( 

والذي يتطرق فقط لحي جبل المكبر، فهو أكثر المعطيات دقة. 

جدول 3. عدد الشقق السكنية في الحي

2013***2007**1988199219962000السنة*
819810123617672,5723,988عدد الشقق

المصدر: كتاب اإلحصاء السنوي للقدس، معطيات نهاية العام، معهد القدس لبحث السياسات.
* ما بين عامي 2000-1988. شملت المعطيات حي أبو ثور وتم تقريبهم إلى السواحرة بواسطة تقدير 

عدد السكان واألسر. 
** يشمل الشقق في أم ليسون.

*** حي جبل المكبر فقط، دون الشقق في أم ليسون.

تتوزع المباني السكنية على التفرعات الجبلية ذات االنحدار الشديد. غالبية المباني كانت 
بنتها بحسب حاجاتها. تم زيادة طبقات  العائالت  تتألف من طبقة واحدة في األصل، الن 
سكنية بشكل تدريجي وغالبية المباني اليوم أصبحت تتكون من ثالث أو أربع طوابق. غالبا 
جودة البناء جيدة، لكن الظروف المالئمة ألصحاب الحاجات الخاصة غير متوفرة لجزء 
من البيوت بسبب االنحدار الجغرافي لألرض وبسبب عدم وجود طريق معبدة باإلسفلت. 

كثافة البناء ) عدد الوحدات السكنية ألرض الحي( منخفض جدا ويصل إلى أقل من 
وحدة سكنية لكل دونم، )6�0 وحدة سكنية في كل دونم(. وتعتبر هذه كثافة منخفضة جدا 
إذا ما قورنت باألحياء الفلسطينية األخرى. في السنوات األخيرة بدأ هناك تغيير في طريقة 
البناء المتعدد الطوابق وكثافة سكانية مرتفعة أكثر، وذلك بسبب  البناء. باتوا يميلون إلى 
التي أصبحت جبل  الحضري  البناء  باالنحسار، وبسبب سياسة  األخذة  األراضي  مساحة 

المكبر جزءا منه.

بلغ معدل حجم االسرة في الحي في عام 2013 إلى 5�6 أنفس لألسرة، وذلك من خالل 
قسمة عدد السكان على عدد الشقق السكنية.



222323

يجب االنتباه في حجم السكان وعدد الشقق، بسبب التغييرات التي طرأت على المناطق 
اإلحصائية وبسبب المشاكل والعراقيل التي واجهت التعداد السكاني والسكني األخير في 

شرق القدس عام 2008�

في الصورة: مباني جديدة بجبل المكبر

المبنى االجتماعي
سكان جبل المكبر هم مسلمون من أصول بدوية، أصولهم تعود إلى فرع من قبيلة "بني 
الجزيرة  شبه  من  القبيلة  انتقلت  العربية.  الجزيرة  شبه  جنوب  من  "لحم"  واسمه  عقبة" 
العربية إلى االردن في الفترة األموية وجزء منهم انتقلوا إلى صحراء بقعة االردن. هناك 

أجزاء من القبيلة يعيشون في المملكة االردنية في مناطق الزرقاء والكرك والشوبك.

في المنطقة التي نتكلم عنها هناك عشيرتين:

السرخي،  الجعابيص،  المشاهرة،  بشير،  عويسات،  عائلة  تشمل  والتي  الجعافرة،  	
والخاليلة.

الهلسة، والتي تشمل عائلة الشقيرات، العبيدات، الزعاترة والزحايكة. 	
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يشمل المبنى االجتماعي مخاتير، والذين يعتمدون على القانون العرفي والذي يميز سكان 
السنوات  في  الحداثة  بسبب  المخاتير  دور  انخفاض  من  الرغم  على  اليوم،  حتى  الحي 

األخيرة.

ما عدا سكان الحي الفرعي "الفاروق"، الواقع شمال جبل المكبر- والتي تعود أصولهم 
إلى قرية سلوان وأراضيهم تعتبر جزء من أراضي الحي- بشكل عام ال يوجد هناك سكان 
جبال  مناطق  إلى  أصولها  تعود  التي  العائالت  بعض  عدا  ما  السواحرة،  خارج حي  من 

الخليل. 

بها سكان  التي عمل  األعمال  الماضي، غالبية  للقرن  الثالثين  حتى منتصف سنوات 
القرية كانت في رعي المواشي والزراعة. عملية التمدن أخذت باالزدياد بشكل تدريجي، 
منذ  القدس.  حدود  داخل  للسواحرة  الغربي  الجزء  دخول  وبعد   ،1967 عام  بعد  خاصة 
ذلك الوقت حصلت هناك تغييرات في األعمال والمهن التي يقوم بها السكان، وغالبيتهم 
اليوم يعمل في مجال البناء، السياقة، الفندقة وخدمات مدنية أخرى. المستوى االقتصادي 
لغالبية العائالت هي بين المتوسطة والمنخفضة. لكن هناك بعض العائالت التي تعتبر أكثر 

ثراءاً. 

القيادة وشخصيات بارزة

الحمائل والمخاتير
على رأس كل حمولة هناك مختار- أحيانا أكثر من مختار في الحمولة، مما يدل على  	

صراعات داخلية والحمائل هي:
حمولة المشاهرة: يوسف خضر القنبر المشاهرة. 	

حمولة الجعابيص: إبراهيم محمد حسن أبو دهيم، غالب علي حمدان جعابيص. 	

حمولة بشير: حسن علي حسين بشير 	

حمولة عبيدات: علي أسعد مهنا عبيدات 	

حمولة السرخي: عبد المجيد قاسم السرخي 	

في الجهة الفلسطينية )السواحرة الشرقية( المخاتير هم:
حمولة الشقيرات: يونس حسين إبراهيم الشقيرات 	

حمولة الخاليلة: محمد شراري األعرج 	

حمولة الجعافرة: عبد القادر عمر عبد القادر الجعافرة، نوفان خضر محمد عبد القادر 	
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حمولة الزعاترة: عوض محمد أبو حديد زعاترة 	

حمولة الزحايكة: ال يوجد هناك مختار، لكن يوجد "كبير" والذي يشبه المختار واسمه  	
زهدي علي حسن شاهين

حمولة هلسة: ال يوجد هناك مختار. 	

شخصيات معروفة
محمد حسين: وهو المفتي الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية.  

جميل السلحوت: كاتب فلسطيني معروف كتب في األدب العربي والتاريخ والقانون   
العرفي، وهو أحد الشخصيات المعروفة في مجال الثقافة في شرق القدس.

راسم عبيدات: صحفي معروف ومخضرم ويكتب في صحيفة "القدس" وعدة وسائل   
إعالم فلسطينية أخرى.

محمد زحايكة: صحفي في وسائل إعالم مختلفة ورئيس نادي الصحفيين الفلسطينيين   
في القدس.

جبل المكبر، حي عبيدات وجزء من الشارع األمريكي
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4. المؤسسات والمركز الجماهيري

المركز الجماهيري
ال يوجد هناك مركز جماهيري تابع للحي، لكن يوجد مركز مشترك مع أحياء أخرى. ومن 

المفترض إقامة مركز للحي.

المؤسسات والمنظمات
لجنة حي جبل المكبر- تنظيم سكاني أقيم في عام 2003، ويهدف إلى تحسين البنى  	

التحتية والخدمات في الحي، وتنشط اللجنة في عدة أمور.

لجنة الزكاة – وهي لجنة لجمع أموال الزكاة والتبرعات وتتكون اللجنة من عدة رجال  	
دين يقومون بجمع األموال وتوزيعها على السكان المحتاجين

لجنة أم ليسون- جمعية تعنى بشؤون التربية والتعليم. 	

لجنة أولياء األمور- لجنة ذات أهمية في الحي ومكونة من ممثلين عن أولياء األمور  	
من جميع مدارس الحي. مكونة من 27 عضو ومن بينهم رؤساء الحمائل في الحي. 

ويتمحور عملها حول التعليم، كما انها تحاول معالجة أمور أخرى في الحي.

نادي جبل المكبر يوجد في الحي نادي خاص وال عالقة له بالبلدية، غالبية نشاطات  	
النادي يواجه خطر اإلفالس. ال يوجد لفريق كرة  النادي في مجال الرياضة، إال أن 
القدم المحلي ملعب للتدريب، لذا فهو يضطر إلى التدريب في استاد "فيصل الحسيني: 
مؤسسات  من خالل  الفريق  ويمول  الجدار،  خلف  الواقعة  الرام  منطقة  في  الموجود 

المجتمع المدني.

جمعية جبل المكبر وهي جمعية خاصة، يتمحور نشاطها في إعانة العائالت من خالل  	
المساعدات المالية البسيطة.
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5. البناء والُبنى التحتية

التخطيط والبناء
تمت المصادقة على خطة هيكلية لجبل المكبر في عام 1996 والتي سمحت فقط بالبناء 
بنسبة منخفضة وتتناسب مع الطابع القروي وليس الحضري. خالل الخمسة عشر األعوام 
األخيرة كان هناك العشرات من الطلبات الخاصة التي تمت الموافقة عليها ووصلت حتى 

نسبة 180%�

عن  الحديث  من  الرغم  فعلى  جدا،  منخفض  قدمت  التي  المخططات  استخدام  نسب 
التخطيط المحلي والنقص في الوحدات السكنية، إال ان نسبة االستخدام شبه معدومة. كما أن 

األراضي المخصصة للخدمات العامة ضئيلة وصغيرة. 

تمت المصادقة على الخطة الهيكلية للجزء الشرقي للحي، وبالنسبة للخطة في الجزء 
الغربي فهي في مرحلة متقدمة. أعطى المخطط بشكل عام مصادقة لبناء خمسة آالف وحدة 
سكنية، لكن اللجنة المحلية للتخطيط والبناء قامت بتقليص حجم البناء للنصف، فما زالت 

مشكلة البناء في الحي قائمة ولم تحل.

باإلضافة إلى المخططين الهيكليين اللذان ذكرا، هناك مخطط أخر الذي أصدر إال انه 
وضع كوثيقة لرسم السياسات، والذي يسمح بتقديم مخططات عالية االرتفاع بنسبة تصل 

إلى %160 حتى %180 بحسب حجم المخطط.

قام  الذي  الشارع  وهو  األمريكي"-  "الشارع  هو  مناقشته  تم  الذي  المخططات  أحد 
بتعبيده االردنيون في سنوات الستينات من القرن الماضي ويشكل اليوم الشريان األساسي 
الشارع مجددا  لتعبيد  الشارع سيء جدا، هناك مخطط  السير في الحي. حال هذا  لحركة 

والقيام بفتح مصالح تجارية وتشغيلية ومؤسسات على طول هذا الشارع.

الحي  داخل  115 مخطط شخصي  المصادقة على  تم  األخيرة  الخمس سنوات  خالل 
والذي يسمح ببناء ما نسبته 160%�

كما تمت المصادقة خالل الخمس سنوات األخيرة على 94 ترخيص بناء داخل جبل 
المكبر وعرب السواحرة، كما يوجد 122 طلب قيد المناقشة في لجان الترخيص.
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فيما يلي المخططات التي تم المصادقة عليها: 

حجم المخطط )بالدونم(المخططات الهيكلية للحي
جميع أراضي الحيالمخطط الهيكلي 2683 أ

0�486 دونمالمخططات الهيكلية  2691 و-2691 أ

جزء من المخطط الهيكلي  ع م/9 للحوض لجبهة البلدة 
القديمة.

5�386 دونم

دونمالمخططات الهيكلية 4558 و4559  نوف تسيون 1�5 
المخطط  إلقامة الشارع االلتفافي الشرقي

عشرات المخططات معينة مخصصة للسكن

المصدر: قسم التخطيط، بلدية القدس.

تشمل المخططات السارية المفعول فقط القليل من األراضي المخصصة للسكن والمباني 
البناء في  5�37 % بإرتفاع طابقين. غالبية  إلى  التي سمحت وصلت  البناء  العامة. نسبة 
البناء يكون  الحي بكثافة منخفضة جدا، فال يوجد بشكل عام بناء مرتفع أو بناء تجاري. 
بشكل عائلي فاألوالد يقومون بزيادة البناء حول المبنى العائلي. يطالب سكان الحي بزيادة 
البناء وذلك بسبب حصول أرض يهودية خاصة على تخطيط وتنفيذ في مستوطنة  نسبة 
نوف تسيون بالقرب من المتنزه. فنسبة البناء لمستوطنة نوف تسيون كانت مرتفعة إذا ما 
قورنت في نسبة البناء في الحي. مما يساهم في شعور سكان الحي باإلحباط والتمييز. فهناك 
متعهدين يريدون إقامة مباني ومؤسسات لكنهم ال يحصلون على تصاريح البناء الالزمة 

من البلدية.   

تم مؤخرا إيداع مخطط جديد على أرض بحجم 10 دونم لبناء 144 وحدة سكنية، في 
كل مبنى ست طوابق مع أماكن الصطفاف السيارات تحت األرض وبنسبة بناء 200% 
حتى 240 % . في هذا المخطط )101- 0186080( هناك تخصيص ألرض لبناء رياض 

أطفال وللخدمات العامة بحجم أربعة دونم.

من الجدير ذكره أنه مؤخرا بدأ اإلعداد لمخطط هيكلي للحي وأودع مخطط لبناء مباني 
تعليمية في منطقة قنبر والتي تشمل إقامة 100 غرفة صفية.

يسمح مخطط "الشارع األمريكي" وجانبيه نسبة بناء %240 ومن ضمنهم 150 دونم 
والمخصصة للتجارة والعمل والسكن. ويشمل المخطط إعطاء الترخيص لمباني مخالفة تم 
بناءها على طول الشارع وعلى طول "المنظر المفتوح". ال يوافق السكان على المخطط 
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فقط  والقليل  والعمل  للتجارة  مخصصة  األرض  غالبية  أن  خاصة  المطروحة،  بصيغته 
للسكن. ويطالب السكان بتخصيص %60 للسكن والباقي للتجارة. على ما يبدو أن أصحاب 

األراضي سيبنون بناء تجاري إال انه سيتم استخدامه للسكن.

سياسات البناء الموجودة في جبل المكبر من خالل المخطط الهيكلي وما يشمل شرق 
القدس، تهدف إلى تقديم مخططات كبيرة وشاملة كتلك التي صودقت بإيداع، والتي تقترح 
زيادة كبيرة في الوحدات السكنية وتطوير ذو أهمية في توفير الخدمات العامة، سواء من 

ناحية البنى التحتية أم من ناحية البناء وأيضا في الحفاظ على األراضي المفتوحة. 

بحسب المخطط فإن حدود شارع  الطوق الشرقي سيمر من  أطراف الحي الشرقية 
وبالقرب من حدود البلدية. ال يوجد في الحي توزيع واضح لألراضي إال أن السكان يعلمون 
كأراضي  مصنفة  االحتياطية  األراضي  من   80% يقارب  ما  لهم.  تتبع  أرض  قطعة  أي 

خضراء.

مستوطنة نوف تسيون، بناء بنسب مرتفعة 
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مخططات هيكلية ومخططات خاصة في الحي

للحي والذي من خاللها يمكن  توضح الصورة في صفحة __ غياب مخطط هيكلي عام 
الحصول على تراخيص بناء، قام السكان بمبادرات خاصة تقديم مخططات على أراضي 
والبناء  التخطيط  تشكيل  تم  العائالت،  من  عدد  مع  مشترك  بناء  أو  خاص  لبناء  صغيرة 
بطريقة متناثرة بعدها، مما أدى إلى خلق المزيد من الصعوبات أمام التخطيط العام للحي 
ال يسمح للسلطات المحلية بأخذ أراضي كافية للخدمات العامة. فالمخططات تشمل أراضي 
صغيرة والتي ال يمكن الحصول من خاللها على مساحات مناسبة إلقامة خدمات عامة مثل 

المدارس والخدمات األخرى.

يظهر مخطط األراضي التي تقع تحت ملكية يهودية )باللون األصفر( والذي صودق 
العربية. كما تظهر  الحي  بباقي أجزاء  بناء مرتفعة جدا مقارنة  ببناء مساكن بنسب  عليه 
المناطق )الحمراء( والتي تعتبر مجال التقدم العمراني لشبكات الطرق الرئيسة التي ستمر 
األساسي  الوريد  والذي سيصبح  األمريكي  للشارع  الشرقي  االلتفافي  الطريق  الحي.  من 

للحي، ومن المخطط إقامة منطقة تجارية على جانبي الشارع.

أراضي  

تعرف الكثير من األراضي في الخطة الهيكلية للحي )2683 أ( كأراضي "منطقة مفتوحة"، 
جزء من األراضي تستخدم للزراعة المروية وخاصة في األودية. بحسب الخطة الهيكلية 
للقدس )2000(، هناك مناطق مقترحة ألراضي مفتوحة وهي غير مخصصة لخدمة الحي. 
كما يوجد العديد من البرامج لتحويل األراضي من أراضي مفتوحة إلى أراضي سكنية. 
زيادة وتعدد المخططات يدفع بضرورة تنظيم كامل بين األراضي المفتوحة وبين المناطق 
شيء  يعتبر  وهو  للترفيه،  أطفال  ألعاب  أو  عامة  حديقة  أي  الحي  في  يوجد  ال  المبينة، 

أساسي.

األراضي  حجم  على  الفاتح  األخضر  اللون  يشير     – صفحة  في  الخريطة  بحسب 
المفتوحة وغير مصرح بالبناء بداخلها. في الواقع هناك جزء كبير من هذه األراضي بني 
فيها مباني، وسيتم بناء المزيد من المباني في المستقبل دون العودة إلى المخططات. كما 
أن جزء كبير من األراضي الخضراء هي عبارة عن أراضي للتوسع العمراني المستقبلي. 
أرمون  منحدرات  في  ثور  أبو  غابة  منطقة  هو  الغامق،  األخضر  باللون  الملون  الجزء 
مناطق  الشرقية هي  األجزاء  بها.  البناء  يمكن  كبيرة وال  والتي أصبحت حديقة  هنتسيف 
مبنية. أما المناطق الملونة بالبُني الغامق فهي مخصصة للمؤسسات العامة باإلضافة إلى 

األجزاء الزرقاء في الخارطة.
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مخططات خاصة ومخططات بناء مفصلة

סקר שכונות מזרח ירושלים
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بناء جديد في حي الصلعة

الحي الفرعي خربة بيت ساحور 
مع المسجد
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المخطط الهيكلي للحي

סקר שכונות מזרח ירושלים
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الماء والمجاري
القطر  المطلوب، من حيث  المستوى  الحي هي دون  الموجودة في  المياء  توفير  منظومة 
الشوارع  نقص  هو  ذلك  وسبب  مؤقتة  فاألنابيب  مناسبة.  غير  فهي  والضغظ  واالرتفاع 
ماء  المنطقة مجمع  في  يوجد  المفعول. ال  السارية  العمرانية  الخطط  في  عليها  المصادق 
محلي، مما يؤدي إلى انقطاع الماء في حال وجود عطل. في منطقة سالم الراس في جبل 
ملكيتهم  وادعوا  السكان  بعض  جاء  بعدها  لكن  للماء،  تجميع  بركة  إلقامة  ُخطط  المكبر، 
لألرض وتبين أن األرض ملكية خاصة. لم يتم التوصل إلتفاقية مع أصحاب االرض مما 
أدى إلى انسحاب الشرطة القائمة على المشروع والبحث عن مكان أخر وتعويض المتعهد 
على األعمال التي قام بها. جزء من البيوت غير متصلة بشكل رسمي مع شبكة الماء، بسبب 
بناءها دون تراخيص، غالبية السكان أوجدوا حلول مؤقتة، مثل شراء الماء من الجيران أو 

استخدام عداد ماء مشترك أو اتصال غير قانوني بشبكة الماء. 

خدمة الماء منتظمة، لكن هناك جزء من السكان ال يملكون عدادات ماء، في الماضي 
قامت شركة "جيحون" بتوزيع عدادت ماء للسكان. 

بدأت البلدية في عام 1994 مشروع القامة شبكة مجاري من خالل متعهد، لكن كانت 
هناك مشكلة، بسبب عدم موافقة جميع السكان على مرور خط المجاري من أراضيهم مما 
أدى إلى عدم وصول المجاري إلى جميع المناطق في الحي، وحتى اليوم هناك من يعاني 

من انعدام وجود خط للمجاري، لذا يقومون بتفريغ المجاري من خالل حاويات خاصة.

الشوارع واألرصفة

إلى  والمنحدرات  للمنطقة  الطبوغرافية  الطبيعة  وتؤدي  ومهملة،  قديمة  الشوارع  شبكة 
صعوبة في حركة السير في الحي كما يوجد خطورة في أجزاء من الشوارع على المشاة 
والسائقين. في الفترة االردنية تم شق الشارع المحاذي لوادي جهنم "قدرون" والذي يطلق 
الشارع  لم يعبد هذا  القدس وبيت لحم.  الشارع األمريكي، والذي يوصل بين شرق  عليه 
وأجزاء منه لم تبقى. على طول الوادي هناك طريق ضيقة والتي يعتبر أجزاء منها من 
الشارع األمريكي. الشارع ضيق )عرض 4 متر فقط في المقاطع األكثر ضيقا ( والكثير 
من المطبات. كما ويفتقد الشارع إلى الجوانب والركائز واألرصفة. كما يوجد مخطط لجعل 
الشارع المحور الرئيس للحي ومن جانبي الطريق نشاط اقتصادي، لكن هذا المخطط لم يبدأ 
تنفيذه. أعمال الصيانة في الشارع بدأت في شهر تموز/يوليو-2016. من أجل تعبيد الطريق 
ودرابزين. سيؤدي  أرصفة  وإقامة  باإلتجاهين  بحركة سير  يسمح  مما  متر،   16 بعرض 

تعبيد الشارع إلى هدم أربعة بيوت )على األقل( والتي كانت قد بنيت في مسار الشارع.
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غالبية شوارع الحي هي عبارة عن زقاقات ضيقة بدون جدران حماية، ونقص في األرصفة 
للمشاة. من الممكن مشاهدة شبكة الطرق المعقدة والمتقطعة في أطرافها وغير المتواصلة. 
الطريق المؤّدي إلى مدرسة الصلعة والذي يخدم 1800 طالب، هي أيضا طريق متعرجة 
الحي سيئة جدا  الطرق في  قاتلة. فحال  فيها حوادث  وحادة وبدون أرصفة والتي حصل 
وتحتاج إلى الكثير من الجهود لتحسينها. تؤدي المطبات الموجودة في الشارع الرئيسي في 
الوادي إلى أضرار للسيارات والحافالت حين عبورها. الشارع الذي يوصل بين بيت لحم 
وصور باهر والبلدة القديمة والذي يعتبر المحور األساسي للسير في الحي، كان فيه بعض 
يوجد  ال  كما  طوله،  على  أرصفة  يحتاج  زال  ما  لكن  الجزئية،  والتوسعات  اإلصالحات 
ممرات للمشاة وبسبب وعورة الشارع عاد وتآكله بشكل سريع. يشكل الشارع خطر حقيقي 

في فترة الشتاء الماطر.

جزء من شبكة الشوارع تتوافق مع المخططات القائمة ويوجد شوارع أخرى ال تتناسب 
مع المخططات، كما أن جزء كبير من الشوارع تم تعبيدها من قبل السكان من أجل الوصول 

الشارع األمريكي في حي جبل المكبر
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لبيوتهم، وغالبا ما تكون هذه الشوارع غير مطابقة للمواصفات. تعتبر منظومة الشوارع 
األراضي  وحدود  ملكيات  على  االتفاق  بعد  بتعبيدها،  السكان  يقوم  عندما  خاصة  مشكلة 
بينهم، ويصبح من الصعب تغييرها في المستقبل. ال يمكن الوصول من الشوارع الرئيسة 
أخذ  عليه  يجب  أرضه،  على  بيت  بناء  أرض  أراد صاحب  فإذا  الحي،  أنحاء  جميع  إلى 
موافقة جميع الجيران على شق طريق للبيت. وبذلك تكونت شبكة طرق متشعبة والضيقة 

ومتقطعة، مما يصعب في غالب األحيان إقامة بنى تحتية أخرى في هذه الشوارع. 

تم إصالح شارع بيت لحم القديم، والذي يربط بين جبل المكبر وبيت لحم، لكن ينقصه 
األرصفة والصرف الصحي. 

بإطالق  البلدية  وقامت  األمريكي  الشارع  لتعبيد  تم وضع مخططات   2010 عام  في 
الحفر  وسد  صغيرة  بإصالحات  البلدية  فتقوم  بالمخطط،  تلتزم  لم  البلدية  أن  إال  وعود، 
الموجودة في الشارع بعد هطول األمطار. تدعي البلدية بأنها قامت باإلعالن عن مناقصة 

ويجب على أعمال الشارع أن تبدأ في 2016�

الشارع الملتوي الواصل إلى وادي قدرون، والذي ربط بيت لحم بالقدس في فترة الحكم االردني
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شارع رئيس داخل الحي
شارع داخلي
حدود الحي

الحدود البلدية
جدار الفصل

جبل المكبر- شبكة الطرق

סקר שכונות מזרח ירושלים
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الصرف الصحي
تشير معطيات شركة "جيحون" أن %50 من المباني في الحي متصلة بشبكة المجاري، 
لكن ال يوجد هناك منظومة صرف صحي منظمة. هناك مشاكل جّمة في الفيضان الذي ينتج 
عن مياه األمطار القوية، ألنه ال يستطيع استيعاب كميات المياه التي تهطل أو أنه ال يوجد 
صرف صحي أساسا. يوجد لجزء من البيوت حفر امتصاص، لكن هناك بيوت غير متوفرة 

لديهم أي مكان لتصريف مياههم سوى تصريفها إلى المنحدرات.

يتم تصريف مياه الصرف الصحي إلى وادي جهنم من مركز المدينة وحتى شمالها، 
مرورا بالبلدة القديمة والمناطق الكبيرة المحيطة بها. تشكل المياه العادمة في الوادي مصدر 
لحل  التي طرحت  العديدة  المخططات  الرغم من  السنوات، وعلى  بيئي مع مرور  تلوث 
المشكلة، إال أن المشكلة ما زالت قائمة حتى يومنا هذا. تقترح المخططات األخيرة بتحويل 
المياه من وادي جهنم إلى وادي صرار وذلك لمعالجة المياه في محطة المعالجة الموجودة 
هناك. كما يوجد هناك مخطط أخر إال انها لم تطبق ألسباب سياسية، وذلك برغم الكثير من 
الجهود واألموال التي بذلت من قبل سلطة الصرف في البحر الميت. في عام 2001 وصل 

مستوى المياه في جزء من الشوارع إلى 5�2 متر بعد هطول أمطار غزيرة.    

الكهرباء
تقوم شركة كهرباء محافظة القدس بتقديم خدمات الكهرباء، والخدمات منتظمة بشكل عام.

االتصاالت والبريد
يوجد في الحي فرع بريد والذي افتتح قبل عدة سنوات، لكنه موجود في أطراف الحي. لذا 
يجب فتح فرع جديد في مركز الحي وتوزيع البريد بشكل منتظم إلى بيوت السكان. توفر 
شركة "بيزك" خدمات الهاتف واالنترنت، لكن يوجد أحيانا مشاكل في الصيانة وسرعة 

الخدمة البطيئة. 

إنارة الشوارع 
%20 من الشوارع الرئيسة في  إنارة على طول الشوارع لكنها ضعيفة. فقط  يوجد فقط 

الحي مضاءة في فترة الليل. ال يوجد إضاءة إطالقا في الشوارع الثانوية.

ال يوجد إشارات مرورية، الفتات للشوارع وأرصفة وأماكن اصطفاف منتظمة، فقط 
يوجد منطقة واحدة من الممكن إيجاد هذه األمور بها وهي بالقرب من حي تلبيوت.
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حدائق عامة
ال يوجد في الحي حديقة عامة، أحيانا يقوم السكان بالتنزه في متنزه أرمون هنتسيف والذي 

بني على أراضي تابعة أصال للحي.

مرافق رياضية
يوجد في الحي مكان لملعب كرة قدم، ومن أجل تأهيله تم الحصول على تبرع من فرنسا عن 
طريق السلطة الفلسطينية، لكن مشاكل تقنية منعت استكمال أعمال اإلصالح في الملعب، 

لذا ال يوجد في الحي أي مرافق رياضية فعالة. 

النظافة
النفايات  النفايات ال تكفي حجم  النفايات، فحاويات  يوجد في الحي مشكلة جدية في إزالة 
التي يخلفها الحي، لذا تتراكم أكوام النفايات الكبيرة في شوارع الحي. البلدية ال تقوم بتغيير 
حاويات النفايات القديمة. في الماضي وفرت البلدية أكياس للسكان من أجل وضع النفايات، 
لكن توزيع األكياس توقف. من جهة أخرى يصعب على مركبات جمع النفايات الوصول 
النفايات،  حاويات  بتوزيع  مشكلة  توجد  كما  النفايات جزئية.  فإزالة  لذا  الشوارع،  لجميع 
الن جزء من البيوت لم يحصل على ترخيص أو على "نموذج 4" )طلب الحصول على 
كهرباء، ماء وهاتف قبل السكن( فال يوجد أماكن مخصصة لوضع الحاويات بجانب البيوت 
الخاصة. قد يكون الحل عن طريق إضافة مبلغ مالي على حساب األرنونا، أو عن طريق 
ضريبة محلية.  أو شراء حاويات من البلدية وإجبار البلدية على إزالة من النفايات )كما 
يحصل في غرب القدس(. أو أن تقوم البلدية بشراء مركبات تراكتور خاصة تستطيع إزالة 

النفايات من الشوارع الضيقة وغير المعبدة.
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6. الخدمات

يوجد نقص واضح في الخدمات المقدمة لسكان جبل المكبر، أهمها النقص في المباني العامة 
باإلضافة إلى نقص في ميزانيات لمصادرة "األراضي البُنية" التابعة لملكيات خاصة. هذه 
الميزانيات يجب أن تأتي من الوزارات الحكومية المختلفة ) وزارة التعليم، وزارة الصحة 
ووزارة الرفاه والخدمات االجتماعية(. باإلضافة إلى الكثير من األراضي تتبع األوقاف، 

والتي ال توجد بينها وبين البلدية عالقات.

التعليم
في  الخليل،  بمحاذاة طريق  تقع  العربية والتي  الكلية  البريطاني  االنتداب  فترة  في  أقيمت 
الماضي تعلم االطفال في جبل المكبر في الُكتاب وتعلموا القران. في عام 1945 تم إقامة 
أول مدرستين، أحدها في السواحرة الشرقية والثانية في السواحرة الغربية، في البداية لم 

يكن في هذه المدارس ساحات وخدمات، وكل واحدة منها كان فقط غرفتين صفيتين.

يوجد اليوم في الحي تسعة روضات أطفال مستقلة باإلضافة إلى الروضات الموجودة 
تدير  التي  ليسون  أم  جمعية  إلى  باإلضافة  الصلعة(.  مدرسة  )مثل  المدارس  من  كجزء 
المدارس والحضانات في الحي وذلك  فيما يلي ملخص عدد الطالب في  روضتا أطفال. 
أسماء  يبين  والذي   __ في صفحة   "5 "جدول  يمكنكم مالحظة  البلدية.  معطيات  بحسب 

المدارس وأعداد الطالب.

جدول رقم 5 المنظومة التعليمية لسنة 2015 2

عدد الطالبعدد المؤسساتالمؤسسة
91,263روضات األطفال 

73,213مدارس ابتدائية 
42,329مدارس فوق االبتدائية 

206,805المجموع

يدرس في الحي خمسة آالف طالب، بينهم 1,500 في المدارس المعترف بها الغير رسمية، 
1,000 طالب في المدارس الخاصة، كما يوجد طالب يتعلمون خارج الحي.2

2  بحسب معطيات لجنة أولياء األمور في الحي.
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األمور حول عدد  أولياء  لجنة  قبل  من  الصفية، عدم رضى  الغرف  في  نقص  هناك 
الغرف الصفية والتي بحسبها يوجد نقص 100 غرفة صفية، بينما تدعي البلدية أن النقص 
مدرسة  الحي  في  يكن  لم  األخيرة  الدراسية  السنة  41 غرفة صفية. حتى  إلى  فقط  يصل 
ثانوية للبنين. كما تعلم الطالب في غرف المالجىء وقاعات الرياضة. تحولت في السنة 
األخيرة المدرسة التابعة لسخنين في الحي إلى مدرسة بلدية رسمية، وذلك بعد ضغوط من 
قبل لجنة أولياء األمور في الحي، من خالل تنظيم احتجاجات وهددت بتعطيل الدراسة. في 
البداية رفضت البلدية ادعاءات لجنة أولياء األمور بدعوى أن المبنى غير مرخص وطلبت 
من الطالب الدراسة في أحياء أخرى خارج الحي، وفي نهاية االمر تم افتتاح المبنى القديم 

كحل مؤقت. 

)لدى  أو رمز  ميزانية  للمدرسة  يوجد  فلم  بشكل سريع،  المدرسة  افتتاح  عملية  تمت 
فالمدرسة مسجلة تحت اسم مدرسة أخرى في منطقة صور باهر. ال يوجد في  البلدية(، 
المدرسة تدفئة، وال غرفة حاسوب وال مختبر، كما ال يوجد أبواب للحمامات، وفقط بعد 
عدة أشهر من بداية الدوام تم تزويد المدرسة بخط هاتف. كما انهار جزء من الساحة التابعة 
قضاء  الطالب  جميع  يستطيع  مكان  يوجد  فال  إصالحها،  إعادة  يتم  ولم  المدرسة  لمبنى 
االستراحات فيه، لذا تم توزيع االستراحات على فترتين. يتعلم في المدرسة 369 طالب في 
المرحلة الثانوية )من العاشر حتى الثاني عشر( ويوجد فيها 14 غرفة صفية وهي المدرسة 

الثانوية للبنين الوحيدة في الحي.

بحسب التقديرات، تصل نسبة التسرب من المدراس داخل الحي إلى %40، فقط 10% 
من طالب الحي يستكملون دراستهم بعد المرحلة الثانوية. 

بسبب النقص الحاد في الغرف الصفية، تقوم البلدية باستئجار مباني سكينة وتحويلها 
إلى مدراس، هذه المباني السكنية غير متهيئة لتكون مؤسسات تعليمية، فال يوجد ساحات 
العالية  الكثافة  إلى  باإلضافة  أخرى.  دراسية  ومواضيع  حواسيب  وغرف  مختبرات  وال 
الموجودة في الممرات وعدم مطابقة الغرف لمعايير الصفوف الدراسية. فمثال قامت البلدية 
باستئجار مبنى لمدرسة في منطقة الصلعة ومبنى أخر في حي الفاروق، لكن هذا ال يعتبر 

حل جذري بل هو مؤقت. لذا يجب بناء المزيد من المدارس في الحي.

إضافة إلى ما ُذكر سابقا، يمتد حي جبل المكبر على مساحة أراضي واسعة، فالمسافات 
بين المدارس كبيرة جدا، وبحسب المعايير القائمة الطالب الذين يبعد بيتهم 2 كيلو متر وأكثر 
عن المدرسة يجب توفير مواصالت لهم، لكن المسافة ليست المعيار الوحيد فيجب فحص 
إذا ما كانت المواصالت العامة تعطي خدمات جيدة للمدارس، ويجب فحص الطبوغرافية 
تعاني غالبية  للمدرسة.  الذهاب  األقدام عند  المشي على  تزيد من صعوبة  والتي  الصعبة 
المدراس من نقص في األماكن، فمثال تم تحويل قاعة الرياضة في المدرسة الثانوية إلى 
غرف صفية، كما يوجد مدارس تُعلم خالل فترات المساء. يدرس طالب الحي في البلدة 
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القديمة وصور باهر ومدارس خاصة. كما يعتقد ان مستوى التعليم في الحي متدني، وهناك 
نقص في روضات األطفال ومالعب المدارس.  

مخطط  المنطقة،  في  دراسية  مباني  وبناء  قنبر  مفرق  لتطوير  بلدي  مخطط  يوجد 
213306 وضع لالعتراض. سيوفر التطوير 100 غرف صفية منها 60 للمرحلة الثانوية، 
26 غرفة صفية للمرحلة االبتدائية والتعليم الخاص و12 غرفة صفية للروضات. كما سيبنى 
في المكان مركز لوجستي في حاالت الطوارئ، ويتم ترخيص ملعب كرة قدم تم بناءه سابقا 

بدون ترخيص، وبناء مباني رياضية والتي تضم ملعب كرة سلة وبركة سباحة.

قائمة المدارس وروضات األطفال في جبل المكبر/ الصلعة/ السواحرة

عدد اسم المؤسسة
الطالب

المرحلة الدراسية

 مدارس
رسمية بلدية

ابتدائية األول-السادس570الصلعة االبتدائية للبنين
ابتدائية األول-السادس393الصلعة االبتدائية للبنات
ابتدائية األول-السادس358السواحرة ابتدائية للبنين

ابتدائية األول-السادس148السواحرة ابتدائية للبنين "ب" 
ابتدائية األول-السادس492السواحرة ابتدائية للبنات 

ابتدائية األول-السادس340السواحرة ابتدائية للبنات "ب" 
ثانوية عاشر- الثاني عشر713جبل المكبر الثانوية للبنات

إعدادية السابع- التاسع507السواحرة االعدادية للبنات 
ثانوية عاشر- الثاني عشر368السواحرة الثانوية للبنين

فوق االبتدائية السابع- الثاني عشر343الصلعة الشاملة للبنات
 مدارس

 معترف بها
غير رسمية

أساسية األول- الثامنالجبل االبتدائية النموذجية
فوق االبتدائية التاسع- الثاني عشرثانوية الجبل النموذجية

فوق االبتدائية التاسع- الثاني عشر350السواحرة العبيدية

المصدر- الكتيب السنوي إلدارة التعليم، بلدية القدس، 2015� 
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الثقافة والترفيه
ال يوجد في الحي مركز جماهيري، كما ويوجد نقص حاد في الخدمات العامة، وقلما تقام 
فعاليات ثقافية في النادي الخاص، والذي يعاني من نقص في المواد والميزانيات، فنادي 
جبل المكبر الرياضي والذي يفتقر لمكان يقوم به بتدريباته، لذا يضطرون الالعبين بالذهاب 

إلى استاد فيصل الحسيني الواقع خلف الجدار في منطقة الرام.

فمثال نشطت مجموعة "شباب  ثقافية تطوعية،  بمبادرات شبابية  الشباب  يقوم بعض 
الحي  في  مكتبة  أول  بافتتاح  فقاموا  الحي،  شباب  ودعم  التطوع  إلى  تهدف  والتي  البلد" 
وبادروا بفعالية أطول سلسلة قراءة حول سور البلدة القديمة عام 2014. كما يوجد في الحي 
جمعية "نوران" والتي تُعنى بإقامة نشاطات للنساء داخل المدارس ودورات إسعاف أولي. 
كما أقيم مركز "جوهر" الثقافي وذلك تخليدا لذكرى محمد جوهر وهو أحد سكان الحي 
الذي اهتم في الثقافة، لكنه ما زال في البدايات. جميع هذه المبادرات هي فردية وال تتلقى 

أي دعم من البلدية.

الرفاه
في  الموجود  الرفاه  لمكتب  بالتوجه  السكان  يضطر  للرفاه،  مؤسسات  الحي  في  يوجد  ال 

منطقة باب الساهرة.

الصحة
تتبع  اثنتين  "كالليت"،  المرضى  تتبع صندوق  منها  ثالث  عيادات:  ستة  الحي  في  يوجد 
"لئوميت" وعيادة واحدة تتبع "مئوِحدت". يقوم بتشغيل هذه العيادات متعهدين والتي توفر 

خدمة جيدة للسكان.

باإلضافة إلى ذلك، هناك بيت مسنين "الرحمة" والذي قامت بتأسيسه األوقاف اإلسالمية 
في عام 1978 في منطقة أبو ديس بعدها تم نقله إلى جبل المكبر.

لم يتم إقامة مركز لألمومة والطفولة في الحي، مما يضطر سكان الحي بالتوجه إلى 
مركز  إلى  )عادة  القريبة  اليهودية  األحياء  في  الموجودة  المراكز  أو  باهر  مركز صور 

تلبيوت( من أجل الحصول على خدمات األمومة والطفولة.
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المقبرة 
تُسمى مقبرة البلدة باسم "احمد الساحوري" الجد األول للقبيلة والمدفون في المسجد( وتقع 
المقبرة بجانب المسجد، يوجد لكل حمولة قطعة أرض في المقبرة خاصة فيها. في المقبرة 

قبور تتبع للسواحرة الشرقية الموجودة خارج حدود البلدية للقدس وخارج الجدار.

الدين
يوجد في الحي عشرة مساجد:

الحي/ المنطقةاسم المسجد
جبل المكبراألبرار
الصلعةالصلعة

حي الجعابيصالجعابيص
بطن الحرفالزاوية العلوية

بئر المشمشة، قنبرالقنابرة )الصالحين(
بجانب المقبرةأحمد الساحوري

حي عبدومسجد عوض عبدو
حي الفاروقمسجد الفاروق

حي غزيلمسجد ابن عمير
الشيخ سعدمسجد الشيخ سعد

مسجد القنابرة )الصالحين( 
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المواصالت
شركة  للحي  كان  الماضي  ففي  مشاكل،  من  المكبر  جبل  في  العامة  المواصالت  تعاني 
مستقلة مثل باقي األحياء الفلسطينية في شرق القدس، بعد تنسيق مع وزارة المواصالت 
أقيمت شركة جديدة لشرق القدس، يوجد في الحي 20 حافلة )خمس حافالت كبيرة والباقي 
صغيرة(. خطوط المواصالت التي تقوم بخدمة الحي هما 205، 206 والتي يديرها متعهد 
مما  ومواعيدها.  وسيرها  الحافالت  أوقات  في  مشاكل  هناك  أحيانا  عويسات.  عائلة  من 
يسبب الكثير من الصعوبات في ساعات الذروة وخروج الطالب من مدارسهم. يعمل خط 
الحافالت مرة في الساعة تقريبا، وفي ساعات الصباح هناك ضغط كبير وال يوجد أماكن 
شاغرة داخل الحافلة. كما تمر الحافلة فقط في الشارع الرئيس دون الدخول إلى الشوارع 

الداخلية من الحي.

أجزاء  جميع  إلى  والوصول  الحافالت  دخول  دون  تحول  للطرق  التحتية  البنى  حالة 
الحي، فمثال في منطقة الفاروق المالصقة للمتنزه، يضطر السكان إلى الصعود إلى حافالت 
واستخدام  هنتسيف  أرمون  من  القريب  الشارع  حتى  المشي  أو  المجاورة،  باهر  صور 

حافالت "ايجد".

الحافالت  في  أضرار  تسبب  والتي  جيد،  بشكل  المعبدة  غير  الشوارع  إلى  باإلضافة 
فتصبح سريعة التعطل، فما زالت الطريق التي انشئت من زمن االردن والتي توصل بيت 
لحم بالبلدة القديمة مستخدمة كمحور رئيسي، برغم وعورتها وانحداراتها الصعبة مرورا 
براس العامود ووصوال إلى المحطة المركزية في شرق القدس. على طول خط المواصالت 
هناك نقص في محطات االنتظار للمسافرين. فرغم أنه تم وضع بعض محطات انتظار، إال 

انه ما زال يوجد نقص واضح.

الشارع األمريكي 
ومحطة الحافالت في 

الحي
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7. االقتصاد

اعتمد سكان السواحرة في الماضي على صناعة "الُحمرة" وهي مادة مصنوعة من التراب 
المادة، والتي كانت تستخدم  النساء هن من صنعن هذه  الفخار، وعادة  األبيض وحبيبات 

للبناء، كما قام الرجال بتسويقها وبيعها في باب الخليل بالقدس.

عمل الكثير من سكان الحي في مجال الزراعة واستخدموا طرق زراعية بدائية، أما 
في الوقت الحاضر فال يوجد سوى القليل من األراضي الزراعية ) ما يقارب 120 دونم 
من أصل 1500 دونم صالحة للزراعة(. جزء من السكان عمل في بيع الملح المستخرج 
القدس. كما زرعوا  للملح في  الميت. فكان سكان السواحرة المصدر األساسي  البحر  من 

الحبوب وحفروا اآلبار.

في الوقت الحاضر يعمل جزء كبير من السكان في مجال الخدمات، السياقة، التجارة 
ومجال البناء.

المصالح التجارية
يوجد في الحي محالت للغذاء والخضراوات ومواد البناء واألدوات الكهربائية، كما يوجد 
محادد ومناجر، وهناك مخبز واحد، لذا يقوم السكان بإحضار الخبز من المخابز في األحياء 

القريبة مثل وادي قدوم. 

األلبان  مصنع  هناك  الفلسطينية(  للسلطة  )التابعة  الشرقية  السواحرة  منطقة  في 
من  بترخيص  اإلسرائيلي  الجانب  في  وبيعها  منتجاته  بتسويق  يقوم  والذي  "حمودة"، 
المكبر يعلمون موزعين وسائقين في  السلطات اإلسرائيلية، وهناك جزء من سكان جبل 

هذا المصنع.

السياحة والفندقة
ال يوجد في الحي سياحة أو فندقة.

الذي بدأت عمليات ترميمه في شهر تموز/ الشارع األمريكي  الجدير ذكره، أن  من 
يوليو 2016، قد يتيح تطور اقتصادي وتجاري. يوفر مخطط الشارع بناء بنسب عالية على 
جانبي الطريق. خصص هذا البناء بغالبيته لالستخدام التجاري والفندقي، وقد يكون لهذا 

التطوير إضافة كبيرة للمنطقة التجارية الموجودة اليوم. 
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الروابط االقتصادية
بقوم سكان الحي عادة بشراء حاجياتهم من منطقة تلبيوت في غرب القدس، لكن يقضون 
أوقات فراغهم في مناطق رام هللا وبيت لحم. تصل نسبة من يعملون في غرب المدينة إلى 

%90 من القوى العاملة.  

أراضي الحي الغربية: حي الفاروق، عبيدات وخربة بيت ساحور، 
في الخلفية جبل الزيتون، وادي قدوم، الشياح وراس العامود
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8. المشاكل األساسية في الحي

1.  في مجال التخطيط
المصادق  المخططات  للحي مخطط هيلكي مصادق عليه، جميع  اليوم ال يوجد  حتى  أ.  
عليها قديمة جدا وغير قابلة  للتطبيق. هناك خطة هيكلية مصادق عليها لجبل المكبر. 
السياسات،  لرسم  كوثيقة  تقرر وضعه  والذي  للقدس  الهيكلي  المخطط  إلى  باإلضافة 
بحسب   180% %160 حتى  إلى  تصل  عالية  بنسبة  بتقديم مخططات  يسمح  والذي 
حجم المخطط. خالل الخمس سنوات األخيرة تم المصادقة على 115 مخطط فردي 
داخل الحي والذي يسمح ببناء ما نسبته %160. كما تم المصادقة خالل الخمس سنوات 
األخيرة على 94 ترخيص بناء داخل جبل المكبر وعرب السواحرة، كما يوجد 122 

طلب قيد المناقشة في لجان الترخيص.

البناء الجديد والمخطط له بنسبة 50%،  تقليل عدد الوحدات السكنية في مشروع  تم  ب. 
التقليل جاء ألسباب سياسية وديمغرافية. وبسبب ذلك  ومن خالل المناقشات تبين أن 

هناك أزمة سكنية وظاهرة البناء غير المرخص من جهة أخرى. 

ال يوجد إشراك السكان بعملية التنظيم بشكل جدي ومنظم أو اشراكهم في التخطيط أو  ج. 
مشاريع التطوير، العالقة بين السكان تتم عن طريق لجنتين في الحي: األولى هي لجنة 
أولياء األمور والثانية هي لجنة الدفاع عن األراضي. يوجد في كال اللجنتين ممثلين عن 

العائالت إال أنهما غير مستعدين دائما بأخذ المسؤولية على عاتقهم. 

2.  مجال البنى التحتية
تعاني الشوارع في الحي من تعرجات ومنحدرات حادة، فتم شق الشوارع بشكل تلقائي  أ. 
ودون تخطيط. لذا يجب إجراء تخطيط وتعبيد جديدين، وبناء األرصفة وشبكة الصرف 
الصحي. باإلضافة إلى مدخل وسائل النقل إلى حي الفاروق ضيقة جدا ومنحدر حاد 
أدى إلى الكثير من حوادث الطرق، أضف إلى قرب المكان إلى المدارس، مما يشكل 

خطرا على الطالب.

ال يوجد في الحي أي حديقة أطفال للعب، فيضطر السكان بالذهاب إلى األحياء األخرى،  ب. 
فعلى الرغم من وجود أراضي يمكن أن يقام بها حدائق، إال أن ذلك لم يحصل. بحسب 
إدعاء البلدية بأن األراضي المخصصة للخدمات العامة بغالبيتها منحدرة وال يمكن بناء 

حدائق فيها.
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وال   7% حتى  يصل  وبمنحدر  العامة  للخدمات  مخصصة  ساحات  وجدت  حال  في  ج. 
يوجد ألصحاب األراضي أي معارضة لمصادرة األرض، ستكون البلدية جاهزة ببناء 
حدائق لأللعاب ومرافق رياضية. باإلضافة إلى ذلك من المتوقع من البلدية أن تجد هذه 
األراضي بنفسها دون االنتظار القتراحات السكان، فهناك مشكلة في التعاون مع البلدية 

ألسباب سياسية وعدم اعتراف السكان بالبلدية اإلسرائيلية.

ملعب كرة القدم الذي أقيم في أحد األودية، قام أحد السكان بالتبرع باألرض المصنفة  د.  
"منظر مفتوح"، تطالبه السلطات بمليون ونصف شيقل مقابل تغيير استخدام األرض. 
الملعب غير مغطى بالعشب وال يوجد مرافق رياضية داخل الملعب. تقوم البلدية في 
هذه الفترة بعمل مخطط لمباني تعليمية، ويشمل ذلك إعطاء ترخيص للملعب الرياضي 

وبناء مرافق رياضية إضافية وترفيهية للسكان.

إلى  العادمة  المياه  تصريف  فيتم  المجاري،  شبكة  في  متصل  غير  البيوت  من  جزء  هـ. 
وادي جهنم كما يُفعل بالمياه التابعة للبلدة القديمة ومركز المدينة في وادي جهنم وال يتم 

معالجته بشكل كاف. 

 

3.  في مجال التعليم
يوجد في الحي مباني سكنية تم تحويلها لمدارس وروضات أطفال وذلك بالتعاون مع  أ.  
البلدية. يمكن  البلدية ولجنة أولياء األمور وقسم العقارات في  التعليم في  قسم مديرية 
إقامة مباني مالئمة مع المصادقة على "مباني تعليمية" والتي من المفترض أن توفر 
ملعبين لمدرستين ثانويتين. األرض التي من المفترض أن تقام عليها المدارس الثانوية 

مقام عليها المدارس اإلبتدائية.

التعليمية" يجب  بناء "المباني  إلى حين  الصفية،  الغرف  العشرات من  الحي  ب.  ينقص 
إيجاد مبنى مالئم للمدرسة الثانوية. خاصة أن المبنى الذي يوجد به المدرسة الثانوية 
اليوم بدون تدفئة أو ساحة لالستراحات، ال يوجد مختبرات وال غرفة حواسيب. كما ال 
يوجد للمدرسة ميزانية أو رمز مستقل. نسبة تسرب الطالب في الحي عالية جدا، وال 

يوجد مسار تربوي مهني- تكنولوجي. 

4. مجال الخدمات والنظافة
هناك نقص كبير في الخدمات العامة، يشمل مكتب الرفاه، مما يضطر السكان للذهاب  أ.  

إلى المكتب المركزي الموجود في باب الساهرة. 
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ب.  ال يوجد في الحي مركز لألمومة والطفولة، فيذهب السكان إلى المركز الموجود في 
صور باهر أو تلبيوت. بحسب إدعاء البلدية، السكان لم يطالبوا بمركز، لذا لم تقم البلدية 
البلدية تجاه  يتناقض مع مسؤوليات  البلدية في هذا اإلطار  بالموضوع، رد  باالهتمام 

السكان بتوفير الخدمات بشكل متساوي ودون طلب من السكان. 

ال يوجد في الحي مركز جماهيري أو اجتماعي يقوم بفعاليات ثقافية، فمسؤولية البلدية  ج. 
والسكان إقامة مركز جماهيري، لكن المسؤولية تقع على البلدية بشكل أكبر.

حاويات النفايات في الحي صغيرة وال تكفي لكميات النفايات المتراكمة، فتتراكم أكوام  د.  
على  الصعب  من  كما  بها.  خاصة  نفايات  حاوية  بيت  لكل  يوجد  فال  كبيرة،  نفايات 
جزئية،  النفايات  إزالة  لذلك  نتيجة  الشوارع،  لجميع  الوصول  النفايات  جمع  عربات 

الحل الممكن لهذه المشكلة هو وضع رسوم لجمع النفايات في األرنونا.

أكوام النفايات 
في الحي

5. مشاكل خاصة في الحي

ال يوجد في الحي لجنة ممثلة للحي، لكن يوجد لجنة أولياء األمور التي لها تأثير في  أ.  
قضايا التعليم، لكن ال يوجد تمثيل واقعي في شؤون تطوير الحي. لذا يجب أن يكون 
مناقشة وتداول من جديد بين الجهات الرسمية ولجنة أولياء األمور، وذلك من أجل فهم 
المسؤوليات. ويجب أيضا إشراك المؤسسات االجتماعية الناشطة في الميدان، وذلك 
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للمساعدة في بلورة قيادة محلية والوصول معها إلى تفاهمات. ومن خالل ذلك يمكن 
إقامة جسم محلي يستطيع االهتمام بشؤون الخدمات غير المتعلقة بالتعليم. تقوم البلدية 
بالتواصل مع ممثلين مختلفين مثل البلدية والمخاتير ورجال أعمال، إال انه هناك حاجة 

إلقامة جسم يمثل جميع الحي.

مديرية المنطقة في البلدية يوجد نقص في الموظفين، من أجل حل المشكالت الكثيرة  ب.  
التي يمتاز بها الحي.

التجارة: محالت  في خدمات  نقص  مناسب وهناك  تجاري  الحي مركز  في  يوجد  ال  ج.  
مالبس وأحذية، محالت تصوير وأدوات مكتبية وغيرها. سيتم معالجة هذا النقص في 
حال تمت الموافقة على خطة تطوير الشارع األمريكي، والتي من المفترض أن تعطي 

نسب بناء عالية للعقارات التجارية.

تم فصل جبل المكبر )السواحرة الغربية( عن طريق جدار العزل من السواحرة الشرقية  د.  
والشيخ سعد، وبقيت المقبرة في الجهة اإلسرائيلية، مما أدى إلى منع السكان في الجهة 
الفلسطينية من دفن موتاهم في الجانب األخر ودفعهم إلى إيجاد أراضي بديلة للدفن في 

أراضي السلطة الفلسطينية.

وسرقات  السلطات  وغياب  النظام  انعدام  من  السواحرة  من  الشرقي  الجزء  يعاني 
وانتشار السالح، فيقوم المخاتير في الشق الغربي بحل المشكالت والقضايا العالقة بين 

العائالت.


