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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 أحياء صور باهر وأم طوبا ويظهر 
الفجوات القائمة بين الموجود والمنشود. يستعرض التقرير المشاكل المركزية التي 

تعاني منها هذه االحياء 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 

 Terra( ان االحياء العربية في شرقي القدس تشكل ما يشبه الى حد كبير ارض مجهولة
incognita), بالنسبة الى الغالبية العظمى من قطاعات الجمهور االسرائيلي الواسع. ان 
المعلومات التي ُجمعت عن طريق السلطات الرسمية المختلفة كدائرة االحصاء المركزية, 
يتم  لم  كثيرة  في حاالت  انه  اذ  اال جزئية.  ما هي  الوطني  التامين  القدس ومؤسسة  بلدية 
القدس  شرقي  في  العرب  السكان  عموم  تخص  كونها  اساس  على  معالجتها  او  تخزينها 
لألحياء.  وفقا  وتجزئتها  تقسيمها  يتم  لم  الشكل  بهذا  فيها  التي خزنت  الحاالت  في  وحتى 
يؤدي غياب المعلومات المنتظمة في هذا السياق الى عدم قدرة متخذي القرارات السياسية 
على وضع االستراتيجيات الالزمة على ثالثة مستويات: االجتماعي- االقتصادي, الحكم 
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 في القطاع العام على المستويين المحلي 
انه  اذ  الواسع  الجمهور  يفعل  وكذلك  كاف  بشكل  العربية  االحياء  يزورون  ال  والقطري 

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

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

وذلك من اجل تحقيق االهداف التالية: 

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 تشغل السكان;

وضع هياكل اساسية للمعرفة تتيح المجال امام خبراء آخرين للقيام بدراسات خاصة  ت . 
بهم وكذلك لمعرفة وتحديد قضايا تستحق الدراسة الحقا ;

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

وان تساهم في تقليص الفجوات بين االحياء. 
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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 صور باهر وام طوبا.

1  االحياء العربية في شرقي القدس: في المركز – البلدة القديمة )بكل احيائها باإلضافة الى حي باب حطة) 
باب الزاهرة, وادي الجوز, الشيخ جراح, ابو تور العربية, الطور ) بما فيها الحي الفرعي السوانه ), سلوان, 
العيساوية; 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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 صور باهر وام طوبا 
1.  المالمح العامة للحي وتاريخه  

المالمح العامة 
ان صور باهر هو حي كان في الماضي عبارة عن قرية تقع في الناحية الجنوبية- الشرقية 
للقدس. ولم تكن صور باهر جزًء من القدس في الحقبة االردنية, ولكن االمر تغير بعد عام 
1967 اذ قامت اسرائيل بضمها الى اطار منطقة النفوذ المحلية التابعة لبلدية القدس. تبلغ 
مساحة الحي حوالي ال 9000- دونم والتي تشمل ايضا ام طوبا وام ليسون حيث يقطن في 

هذه المنطقة ما يقارب ال 18-  الف نسمة من السكان المسلمين. 

الموقع والتضاريس 
تقع صور باهر على بعد ستة كيلومترات عن البلدة القديمة من الناحية الجنوبية, ويحدها من 
الجهة الغربية كيبوتس رمات- راحل ومن الجنوبية حي هار- حوما )" حومات شموئيل"). 

ويقع في جانبها الشرقي جبل المكبر ومن الشمال- تلبيوت- الشرقية )ارمون هنتسيف).

مصدر اسم الحي 
القرية يحفظ في  يبدو ان اسم  العظيم", ولكن  السور  بالعربية هو "  القرية  ان معني اسم 
طياته اسم من العهد القديم  )مستوطنة من العصر الحجري الحديث باسم سربا "צרע"( 
ووفقا لرواية اخرى سمي المكان تيمنا باسم قديس مسيحي )"صوربا") حيث يُروى انه كان 
يستضيف الحجاج المسيحيين في طريقهم من القدس الى بيت لحم, وقد تعود التسمية بحسب 
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آخرين الى اسم "السر الباهر" والذي تذكره احدى الروايات التراثية في سياق الحديث عن 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه وهو من فتح  القدس من الناحية الجنوبية, 
فيُحكى انه عقد فيها اجتماعا سريا مع القائد العسكري عمرو بن العاص من اجل التشاور 
ووضع خطة القتحام المدينة. وقد اطلق على القرية في عهد مملكة بيت المقدس أو مملكة 

.Sarbael  القدس الالتينية\الصليبية اسم

الخلفية التاريخية  
نجد في صور باهر بقايا آلثار من مجتمعات قديمة كانت استوطنت في المنطقة. وقد ورد 
ذكر اسم قرية صور باهر للمرة االولى في سجالت االحصاء العثماني الذي يعود الى عام 
1596, حيث احصي من خالله 29  رب عائلة اعتمدت في معيشتها على الزراعة وتربية 

االغنام .2

التابعة  النواحي  احدى  وهي  الوادية  ناحية  من  جزء  العثماني  العهد  في  القرية  كانت  لقد 
لسنجق القدس. وقد كانت هذه الناحية مترامية االطراف وامتدت في الجانب الشرقي للقدس. 
يدعي بن-آريه )1985)  بان االسم الدقيق للقرية هو صور- باهل. ووفقا لما اورده طوبلر 

)1854) كان سكان القرية من المسلمين الذين عملوا في الزراعة وفي تربية االبقار.3

اقامت قبيله العبيدية في سنوات العشرينيات من القرن العشرين بيوتا ثابتة في ام ليسون 
وفي المناطق المجاورة وهكذا تطورت العالقات بين هؤالء وبين سكان بيت لحم وقرى 
الجوار.4  كما واقيمت في ذات السنين رمات- راحل على االراضي التي تم شراؤها من 
اهل القرية, ويذكر ان  قسم من اراضي القرية الزراعية لم يُشمل في اطار مدينة القدس التي 
توسعت حدودها بعد عام 1967. وبمرور السنين كان تطور القرية باتجاه  الشرق بشكل 
اساسي, حيث شيدت الكثير من بيوتها في منطقة تقع خارج المجال البلدي الجديد للقدس 
والذي رسم في عام 1967  − من بينها حي وادي- حمص الواقع في داخل صور- باهر. 
وتوسعت صور باهر ايضا الى الناحية الجنوبية حتى وصلت الى ام- طوبا− والتي صارت 

تعتبر واحدة من االحياء العربية في القدس. 

S. E. Cohen, The Politics of Planting, (University of Chicago Press, 1993(  2, َص. 

.135-134
3  ي. بن ارية , "سنجق القدس في سنوات السبعينيات من القرن التاسع عشر, الكاتدرائية 36 )1985( 

ص' 82-79.
4  ر. كرك وم. اورن نوردهايم. القدس ومحيطها- اجزاء, احياء وقرى, 1800-1948 )القدس: االكاديمون, 

1995), ص' 339.
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االنتداب  عهد  في  اليهودي  االستيطان  ضد  الحرب  في  باهر  صور  قرية  شاركت 
البريطاني وكذلك في حرب ال 1948 )معارك رمات-راحل). لقد قتل احد رجال القرية 
)محمد احمد علي عطوان) في عام 1956- في احدى عمليات االنتقام التي نفذتها اسرائيل 
ضد شرطة حوسان ولذك اعتبره اهل البلد "شهيد معركة حوسان". وسقط شهيد آخر من 
رجال القرية واسمه فايز محمود حمدان البكيرات, والذي كان ضابطا في الجيش االردني 
السلط االردنية. يذكر  الدفاع االسرائيلي في  قام بها جيش  فلقي حتفه في عملية عسكرية 
محمد بكيرات تسعة شهداء سقطوا في عهد االنتداب البريطاني, 28 في حرب ال 1948, 

ستة في عمليات حربية عام 1956- و19- في الفترة التي تلت عام 1967.

كان شحاده حمدان البكيرات المختار االول لقرية صور باهر. وكان الثاني الحاج محمد 
المجلس   -1963 عام  في  االردن  اقامت   . حسينعميرة  الحاج  فكان  الثالث  اما  مصطفى, 
القروي االول للقرية وقد ترأسه الشيخ عبد الكريم االطرش وضم 12 عضوا يمثلون كافة 
عائالت القرية. كان االطرش )من مواليد عام1931) رئيسا لحركة االخوان المسلمين في 
القرية وإماما للمسجد العمري. وفي اعقاب اقامة المجلس القروي تم ربط القرية بشبكات 
الكهرباء والمياه االردنية وقام الملك حسين بزيارة الموقع في عام  1965. شيد المسجد 
الكبير في القرية في فترة والية المجلس القروي االول والتي استمرت حتى عام 1967. 
تضم  بحيث صارت  القدس  مدينة  نفوذ  اسرائيل حدود  1967 وسعت  في شهر حزيران 
صور باهر,فانحل المجلس القروي. ولكن بلدية القدس استعانت بزعماء العائالت من اجل 

االستمرار في ادارة القرية على اساس كونها حي من احياء القدس. 

يقطن  كان   ,1922 البريطاني وهي من عام  االنتداب  بها  قام  التي  االحصاء  لعملية  وفقا 
في صور باهر وفي ام طوبا 993 نسمة. وفي االحصاء الذي اجري عام 1931 ذكر بان 
عدد سكان المنطقة يبلغ ال  1,529 نسمة. وارتفع عدد السكان في عام 1945 حيث بلغ 
ال 2,450 نسمة. تفيد المعطيات بان جميع السكان مسلمون.5 يدعى محمد بكيرات بان ما 
الفا من سكان صور باهر نزحوا الى الخارج, الى االردن, في عام  يقارب ال 20,000 

1967 وذلك ألسباب معيشية او هربا من الوضع الجديد6.

5  كرك واورن, القدس ومحيطها, ص' 248, 255.
6  استعراض لمقاطع من التلخيص الذي اعدته السيدة سندس عباسي )مساعدة ابحاث لدى بروفيسور رايتر) 

وهو يعتمد على كتابين: 
محمد احمد البكيرات )2006). السر الباهر في صور باهر. عمان: مكتبة ودار البيت العتيق االسالمية. 
)المؤلف هو مختار الحمولة في منطقة عمان ومؤسس جمعية الجئي ونازحي صور باهر في االردن); 
مصطفى مراد الدباغ. ) 1988). موسوعة بالدنا فلسطين )الجزء الثامن: في ديار بيت المقدس). كفر قرع: 

دار الشفق
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2. االراضي والمخططات الهيكلية على ارض الواقع 

االراضي 
المساحة: تبلغ مساحة االراضي االصلية التابعة لقرية صور باهر حوالي ال- 9,000- 
ال   حوالي  منها  قضمت  السنين  مدار  على  جرت  التي  المصادرة  عمليات  ان  اال  دونم, 

2,500 دونم, خدمة لمصالح حيي تلبيوت الشرقي وكذلك لحي هار حوما. 

بحسب النتيجة التي انبثقت عن عملية مسح األراضي التي جرت في عام  1934- فان 
للقرية اراضي بمساحة تبلغ ال 8,910 دونم: 56 دونما منها مسطحا سكنيا و 911 دونما 

هي كروم من االشجار باإلضافة الى 764 دونما هي مناطق لزراعات اخرى.

وفقا للمعطيات من عهد االنتداب البريطاني )1945) كانت القرية في ذلك الحين تمتلك 
9,471 دونما, من ضمنها  8,910 دونما تعود ملكيتها لمسلمين, 540  دونما تعود ملكيتها 
ليهود, 16 دونما اراضي عامة وخمسة تعود لملكيات اخرى.7  بقي قسم من اراضي القرية 
في  راحل.  كيبوتس رمات-  الى  بعد  فيما  هذه  ونقلت  اسرائيل  بأيدي   1948 ال  عام  بعد 
اعقاب حرب االيام الستة نقلت منطقة الموقع العسكرية االردني سابقا )معسكر "السجق") 
الواقع على اراضي القرية الى تلبيوت من اجل بناء قسم من حي تلبيوت- الشرق. وفي 
شهر آب من عام 1970 صادرت اسرائيل 2,240 دونما تقع في الجهتين الغربية والشمالية 
القومي  الصندوق  عبر   1985 عام  في  شرق.  تلبيوت-  حي  اقامة  بغرض  وذلك  للقرية 
اليهودي )مؤسسة كيرن كييمت)  ومديرية اراضي اسرائيل عن نيتهما غرس حرش على 
قسم من االراضي المصادرة الواقعة بين صور باهر وتلبيوت- الشرق. وقد تصدى سكان 
النوايا وادعوا بانه ليس من المنطق ان تغرس االشجار الحرجية  بدال  صور باهر لهذه 
من كروم الزيتون التابعة لهم من اجل اضافة رئة خضراء للمدينة. حصلت في اطار هذا 
النضال اعمال تخريبية وقد ادعت ادارة الصندوق القومي اليهودي )الكيرن كييمت) بانه 
على اثر قرار المصادرة تمت زراعة اشجار زيتون جديدة في المنطقة. وقد تجند بعض 
سكان تلبيوت الشرق لمساعدة جيرانهم سكان صور باهر واقترحوا غرس اشجار زيتون 
في هذه االراضي عوضا عن األشجار الغير مثمرة وتأجيرها ألهل القرية بمبالغ رمزية 
كبادرة سالم. ُقبلت هذه التسوية جزئيا ولكن اشجار الزيتون التي غرست لم تصمد حتى 

لسنة واحدة.

خطط الجدار العازل ليشق القرية في منتصفها بحيث يفصلها الى شطرين, ولكن على 
اثر  االلتماس الذي قدم الى محكمة العدل العليا وافقت الدولة على حرف مسار الجدار بشكل 
يُبقي الحي بأكمله في الجانب االسرائيلي للجدار. تم التوصل في عام 2005  الى تسوية 

7  ر. كرك وم. اورن نوردهايم. القدس ومحيطها, ص' 291. 
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للمدينة  البلدي  النطاق  خارج  والموجودون  الدائمون  باهر  سكان صور  بمقتضاها  يعتبر 
)ولكنهم في الجانب االسرائيلي للجدار) سكانا يسري عليهم قانون التأمين الوطني وكذلك 

القانون الصحي الحكومي.

الفلسطيني )PCBS) تمتلك صور باهر    وفقا لمعطيات الجهاز المركزي لإلحصاء 
8,655 دونما ضمن الحدود البلدية للمدينة, من ضمنها-  3,013 دونم مسطح بناء; وللقرية 
ايضا خارج حدود المدينة  البلدية  1,482 دونما, منها 295 دونما مسطحا مبنيا.8 وبحسب 
ال  تبلغ  تشتمالن على مساحة  وام طوبا  باهر  فان صور   (ARIJ( اريج  معهد  معطيات 
 -1,853 و  للزراعة"  "اراضي صالحة  تعتبر  دونما   2,652 وبضمنها  دونما,     8,245

دونما من المناطق السكنية.9 

وفقا لمعطيات المهندس المعماري ايلي ايالن- يعمل مكتبه على اعداد خارطة هيكلية 
لصور باهر وام طوبا وام ليسون- فان مجال التخطيط في الحي يبلغ ال 5,300 دونما, من 
ضمنها 3,800 معدة للتخطيط لسنة 2030 , و1,500- وهي ما تبقى من المساحة, هي 
عبارة عن حيز طبيعي مفتوح. حاليا وبحسب معطيات ايالن, هنالك 1,900 دونما للسكن 

ومن المخطط ان يكون في عام 2030  ما يعادل ال 2,300 دونما لألغراض السكنية.10

االحياء الفرعية 
تنقسم القرية الى عدة احياء فرعية: البطة )شمال القرية), الراس )شمال غرب), المشاهد 
)غرب), زعقوقا )مركز-جنوب), الجرس )جنوب غرب), الجربا )مركز شرق), كفر ام- 
ليسون ) شمال غرب), ام طوبا )جنوب غرب), المنطار ودير العامود في المنطقة الواقعة 

بين حدود السلطة المحلية والجدار.

المواقع األثرية والتراثية 
بن  ذكرى وصول عمر  يخلد  باهر  في صور  العمري  المسجد  فان  التراثية  للرواية  وفقا 
الخطاب رضي هللا عنه البها في طريقة الى القدس, وذلك في عام 634 ميالدي. لقد مر 

8  انظروا  محتويات التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني)PCBS)، كتاب 
القدس اإلحصائي السنوي 2012 رقم 14, رام اهللا, حزيران،  2012, َص 108.

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1891.pdf
 The Applied Research  Institute –  Jerusalem, Sur Bahir & Umm Tuba Town   9

 Profile (2012(, p. 8. http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/vprofile/Sur%20Bahir_
Umm%20Tuba_EN.pdf

10  مقابلة مع المهندس المعماري ايلي ايالن, 9.6.2013. 
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عمر بالقرية خالل رحلته الى القدس ومكث فيها ليلتين. وقد اقيم المسجد العمري الكبير 
ام  قرية  اسفل  فقد شيد في  الصغير  العمري  المسجد  اما  القديم,  باهر  في لب قرية صور 
طوبا, في النقطة التي يطلق عليها اسم الغرس وبحسب الروايات الفولكلورية التراثية التي 
يتناقلها اهل البلد فقد شيد هذا المسجد على انقاض كنيسة بيزنطية. كما ويوجد في القرية 
ايضا بقايا من مبنى عثماني كان يستخدم في صناعة الكلس وهو يقع على الطريق المؤدية 

الى ام طوبا.

في الجزء الغربي من صور باهر, فوق منطقة المشاهد والى جانب حقل الغام تم اخالءه 
من اجل بناء مدرسة ابن رشد, يمكن مالحظة بقايا آثار من موقع عسكري كان تابعا للجيش 

االردني وقد اطلق علية جيش الدفاع االسرائيلي اسم "معسكر الجرس".

نجد في نواة القرية مباني قديمة قسم منها مهجور ومهدم. هنالك مباني كشف عنها وقام 
السكان بترميمها او توسيعها واضافة اجزاء جديدة اليها. في القرية مقبرة تمتد على مساحة 
واسعة مسيجة  وتقع في الناحية الجنوبية من نواة القرية الى جنوب شارع المشاهد. وهي 

مقسمة وفقا للحمائل التي تسكن في القرية وقد تم ترميمها في اآلونة االخيرة. 

وآثار  الصخور  في  محفورة  آبار  على  يحتوي  مفتوح  اثري  موقع  ثمة  طوبا  ام  في 
فسيفساء وكهوف. تكشف هذه اآلثار الموجودة في الموقع عن بقايا قرية قديمة كانت جزًء 
من حزام شكلته البلدات الزراعية التي كانت تحيط بالقدس. هنالك من يعتقد بان هذا الموقع 
ما هو اال بلدة "مطوفه" التي تعود الى الحقبة البيزنطية. ولكن االهمال يسود هذا الموقع اذ 

لم تنفذ فيه أي اعمال لصيانته والحفاظ عليه.11

فيما يلي قائمة بأسماء لبقايا من المستوطنات القديمة في منطقة صور باهر: 
خربة صبحة ))Subahiet تقع في شمال صور باهر وفيها بركة ومسطحات مائية   

وقبر من بناء حجري.
  خربة ام ليسون: تقع في الجزء الشمالي- الشرقي من الحي.   

  خربة الشيخ سعد: تقع الى الشرق من خربة ام ليسون وجبل المكبر.  
  خربة دير العامود: تقع الى الجنوب من صور باهر وفيها آثار من مسطحات مائية.   

  البركة, في مركز الحي.  
  خربة المنطار. 
  خربة الزعقوقة. 

11  سلطة اآلثار اإلسرائيلية, ملحق قائمة المواقع االثرية للخارطة الهيكلية المحلية: ام طوبا, رقم الموقع 111, 

http://www.antiquities.org.il/images/archinfo//091-120/111.pdf :ربيع 2003. انظروا
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3. السكان والمجتمع 

حجم السكان 
تفيد معطيات دائرة اإلحصاء المركزية بأن عدد السكان في صور باهر بلغ في عام 2012  
ما من هجرة  انه  ذكرة  الجدير  نسمة. ومن  ال 3,600  ام طوبا  وفي  نسمة  ال 15,040 
من القرية باتجاه الخارج تقريبا, بل ان ثمة هجرة وافدة اليها وعلى وجه الخصوص الى 

المناطق الجديدة مثل دير العامود والمنطار.

القريتين مثير لإلعجاب الى حد كبير, فقد بلغت نسبة  النمو في حجم السكان في كلتا  ان 
االرتفاع في حجم السكان خالل العقد االخير  ما يعادل ال %58- موزعة كالتالي:

200020052011سنة
10,67712,88516,876عدد السكان 

التركيبة العمرية 12

0-45-1415-2425-4445-64+65
2,6142,8413,1494,2011,660418

 )2011 عام  المركزية من  اإلحصاء  دائرة  )معطيات  باهر  في صور  االوسط  العمر  ان 
هو- 18 وفي ام طوبا- 19, مقارنة بمعدل االعمار الوسطى في االحياء العربية في شرقي 
القدس بشكل عام, والذي يبلغ ال- 20, نرى بان هاتان القريتان اكثر شبابا. في عام 2005 
المدينة  في  االوسط  العمر  بمقابل   ,16.7 ال-  يساوي  القرى  هذه  في  االوسط  العمر  كان 

والذي بلغ في ذات العام ال- 19.8 سنة. 

السكن
بيتا  القريتين 2,463  2011, كان في  المركزية, من عام  دائرة اإلحصاء  لمعطيات  وفقا 
وبلغ معدل مساحة البيت ال 84- مترا مربعا في حين وصلت مساحة مسطح البناء حوالي 

ال- 206,617 . مترا مربعا )انظروا التفاصيل في الالئحة التالية) 

12  وفقا لمعطيات دائرة االحصاء المركزية من عام 2011. 
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تقريبي لحجم  المساكن, سنحصل على معطى  السكان االجمالي على عدد  اذا قسمنا عدد 
االسرة او  لمتوسط حجم العائلة في القريتين:  6.85 فردا في االسرة.

المساحة 
بالمتر 
المربع

المجموع 141+    101-81140-100 61-80   41-60حتى 40

181345553665676422,463عدد الشقق

النسبة 
7.314.222.427.027.41.7100المئوية

وذلك وفقا لمعطيات ضريبة االمالك )االرنونا) في مدينة القدس, بنيت في السنوات 2007 
حتى 2011- في كلتا القريتين 328 وحدة سكنية. في عام2007 كانت في المكان اصال   
2,135 وحدة سكنية, وفي عام 2008 – 2,234 وحدة سكنية, في عام 2009 − 2,298 

وحدة سكنية.

اشتملت المباني الغير معدة للسكن في عام 2011  على 154 وحدة وظيفية, خصصت 
غالبيتها ألغراض تجارية محلية وخدماتية للسكان. بلغت مساحة منطقة البناء لألغراض 

الغير سكنية ما يعادل ال- 21,376 مترا مربعا موزعة كالتالي:

حتى  20 متر مربع: 30 وحدة ; بين 21 حتى40- متر مربع: 41 وحدة; بين 41 
حتى200- متر مربع: 62 وحدة; بين 201 حتى 1,000- متر مربع:  17 وحدة; اكثر من 

1,000 متر مربع: 4 وحدات.

توجد  ايلون  ايلي  المعماري  المهندس  طريق  عن  وصلت  التي  المعطيات  بحسب 
متر   395,000  ال-  حوالي  اجمالي حجمها  يبلغ  حيث  سكنية  وحدة    الحي 5,230  في 
مربع. يصل معدل االمتار المربعة للمسكن الى 75- متر مربع, واذا اجرينا حسابا على 
اساس ان متوسط عدد افراد االسرة هو  4.4 فردا فيمكننا ان تستخلص بان الحديث يدور 
اليهودية.  للفرد مقابل معدل يبلغ حوالي 25- متر مربع في االحياء   عن 17- متر مربع 
المركزية  االحصاء  دائرة  اعدته  الذي  االقتصادي  االجتماعي-  المقياس  لمعطيات  وفقا 
ال  باهر  في صور  االسرة  افراد  معدل  يبلغ   ,2008 عام  من  االحصاء  على  والمعتمدة 

13.4.6

االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008 االقتصادي   - االجتماعي  المستوى  مقياس  معطيات     13

المركزية. 
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ان قدرة القريتين على التطور والتوسع محدودة, يحد هذه القدرة من الشمال وجود شارع 
القطار وحي تلبيوت الشرق, ومن الغرب كيبوتس رمات-راحل و يقيدها من الجنوب كذلك 
حي هار حوما. انحصر توسع وتطور كلتا القريتين باألساس في االتجاه الشرقي والجنوبي- 
الشرقي في مناطق ام ليسون, دير العامود والمنطار. اقيمت في السنوات االخيرة عشرات 

المباني وهي تحتوي على مئات الشقق السكنية التي لم تشغل اغلبيتها حتى اآلن.

العامود والمنطار تقع خلف حدود منطقة نفوذ بلدية  من الجدير ذكره ان منطقة دير 
القدس ولكنها تقع في ذات الوقت على الجانب االسرائيلي للجدار الفاصل. ال توفر بلدية 
المياه عن طريق جمعية  يحصلون على  فهم  المنطقة  هذه  لسكان  البلدية  الخدمات  القدس 
محلية في الحي, والتي تشتري هذه المياه من شركة الجيحون. اما الكهرباء فيحصل السكان 
عليها من شركة كهرباء شرقي القدس, وال تملك شركة بيزك حتى اليوم أي بنية تحتية في 

هذه المنطقة كما انه ال توجد خدمات مواصالت عامة تصل الى هذا المكان.

رافقت عملية التطور ظواهر جديدة كالبناء الى االرتفاع واقامة المباني التجارية وتأجير 
او بيع الشقق السكنية او قطع من االراضي في مناطق كانت من قبل امالك عائلية. تكمن 
في هذه المناطق امكانيات عالية كبيرة ويالحظ ارتفاعا في الطلب على المساكن )للمزيد 

عن هذه المنطقة تمعنوا في قسم 8(. 

التعليم
يشير االحصاء الذي اجري في الحي في عامي 2012-2013 الى انه من بين سكان الحي 
الذين تزيد اعمارهم عن سن ال- 18 هنالك نسبة تساوي %48.8- ممن حصلوا على التعليم 
بمستوى المدرسة االبتدائية, و %34.6 حصلوا على تعليم ثانوي, و- %11.2 حصلوا على 

البكالوريا, في حين بلغت نسبة من يحملون درجة الماجستير وما فوق ال 1.5%-.14

المركزية  االحصاء  دائرة  اعدته  الذي  االقتصادي  االجتماعي-  المقياس  لمعطيات  وفقا 
الفئة  ابناء  التعليم في اوساط  فان معدل سنوات   ,2008 المعتمدة على االحصاء من عام 
العمرية 25-54 يبلغ ال 10.8, كما وان %13 من السكان يحملون درجة اكاديمية و 5-% 

من بينهم يزاولون مهنة اكاديمية او يشغلون منصبا اداريا.15

14  خالد ابو كف, مسح مجتمعي في اطار مشروع الطوارئ: احياء صور باهر وام طوبا 2103-2012. 

االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008   االقتصادي  االجتماعي-  المستوى  مقياس  معطيات   15

المركزية.
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طوبا.  وام  باهر  قريتي صور  في  العالي  التعليم  على  المتزايد  االقبال  من  ظاهرة  هنالك 
ان  الى  التقديرات  النساء حيث تشير  المجال في اوساط  الثورة في هذا    ويمكن مالحظة 
النساء يتابعن تعليمهن في مؤسسات التعليم العالي اكثر مما يفعل الرجال بنسبة حوالي 2:1. 
يشير االستطالع الذي اجري عام 2010  الى ان نسبة %70 من بين الطالب الجامعيين 
في القرية هن نساء. تدرس الطالبات الجامعيات في جامعات تعمل في الضفة الغربية او في 

القدس وعادة ما يخترن الدراسة في مواضيع التربية او العمل االجتماعي.16

البنية االجتماعية 
الغالبية العظمى من السكان قرويون. وهناك عدد قليل من البدو الذين يسكنون في الحي 
الفرعي المسمى بام ليسون, باإلضافة الى من قدموا من الخليل واشتروا اراضي في دير 

العامود والمنطار. 

بدأت تظهر في المكان منذ سنوات ال 70-  مؤشرات لتوجهات تدل على ان الهوية 
الدينية تعززت وان تغيرا يحصل في عادات اللباس واالحتشام. يمكن رؤية النساء االتي 
يضعن الخمار بأعداد اكبر وفي ذات الوقت صار باإلمكان مالحظة عدد اكبر من النساء 

الالتي يقدن السيارات.

هذه هي الحمائل الموجودة في صور باهر منذ حوالي ال 200- عام: 

حمولة  اطرش – الطرشان: وهي تنقسم كالتالي: ابو حامد, بركات, ابو عسله, عوض   .1
هللا, الشحادات, أبو عابد, المصري, القاروط وأبو سبيتان.

  حمولة بكيرات  الكبيرة تنقسم الى ثالثة حمائل فرعية: .2
العمره:: أبو كف, خميس, عوض, محمد الحاج, جبر, العدول, شبعيتي, عميرة;  

البكيرات: حمدان, حامد, حماده, عفانه, وبسيط;  
الجبور: عطون, جاد هللا, عبد الجواد.  

عليان, خضير,  ربه,  عبد  األعمص,  حماد,  جغيمان:  نمر,  دبش,   – الدويات  حمولة   .3
قاسم, اللوزي  

حمولة ابو طير )تتركز في ام طوبا).   .4

16  مقابلة مع خالد ابو كف.  
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قيادات وشخصيات بارزه 
رجال الدين المركزيين: محمد ابو طير, احمد عطون, بالل عبد ربه ويوسف ابو عسله, 

امام المسجد العمري.  

الوعاظ وأئمة المساجد: عبد الكريم االطرش, خليل عميرة, ابراهيم عميرة, احمد محمد 
احمد عطون, يوسف ابو عسله, نجاح البكيرات, عبد حامد, قاسم ابو كف, عصام عميره, 

سليمان دبش وابراهيم ابو طير.

المؤذنون: الشيخ سالم ابو كف, شحاده الدويات, صالح ابو عسله, محمد جاد هللا, داوود 
الخطيب. 

طير,  ابو  حامد  شحاده,  موسى  ابراهيم  السواحره,  حسين  محمد  الشرعيون:  المأذونون 
احمد الفقها وموسى بسيط.

صور باهر في الثلوج )كافة الحقوق محفوظة الليعزر يعاري)
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4. المؤسسات واالدارة الجماهيرية 

االدارة الجماهيرية 
يوجد في صور باهر فرعا لإلدارة الجماهيرية وهو تابع لإلدارة الجماهيرية العاملة في 
التأهيل كعامل  ايوب, وهو حاصل على  بيت صفافا. يرأس االدارة في بيت صفافا علي 
في  ايوب  عاتق  على  القيت  اسرائيل.  شمال  في  الواقعة  نحف  قرية  من  اصله  اجتماعي 
السنوات االخيرة مهمة احياء الفرع الموجود في صور باهر, وقد تم تعينه بعد ان اُعفي 
مدير الفرع السابق, طارق عواد وهو من قرية طمرة في الشمال من مهامه. شغل عوض 
قبل ذلك منصب مدير الفرع على مدى سنوات, استقر في الحي وتزوج من احدى بنات 
الحي المنحدرة من حمولة ابو طير من ام طوبا, وقد حاول عوض ان ينهض بقضايا تتعلق 
بالبنية التحتية واالجتماعية مثل شارع المشاهد, الدوار المركزي, البناية الجديدة لإلدارة 
الجماهيرية, جدران الدعم, تسمية الشوارع ووضع الالفتات عليها, خطوط للمجاري في 
صور باهر وام طوبا باإلضافة الى العديد من النشاطات المختلفة من اجل النساء وابناء 
العبيدية, صلعة  ليسون,  ام  المكبر,  لتغطي جبل  التي خدمها  المنطقة  امتدت  الشبيبة. وقد 
والمنار, كل هذه الى جانب صور باهر وام طوبا, يدور الحديث هنا عن تركيبة سكانية 
متنوعة تتألف من سكان قرويين وآخرين منحدرين من اصول بدوية. ولكن تعيين المدير 
الجديد, علي ايوب, واجه انتقادات من قبل اهل الحي فلم يرق لهم تعيين شخص ال ينتمي 
إلحدى قرى المنطقة, وكتعبير عن ذلك قاطع السكان االدارة في بداية عمله ولكن العالقات 
تحسنت بعد ان ُعين رئيسا جديدا لإلدارة وهو من سكان المكان ومن مواليد القرية, الحاج 
حسن ابو عسله, وهو موظف متقاعد عمل في بلدية القدس, وكرس الكثير من الساعات 
للعمل التطوعي لصالح القرية وساعد في قضايا مختلفة منها ما يتعلق ببرامج بناء بلدية 

عينية وشؤون اخرى ترتبط باألراضي والتخطيط.

يكفي  ال  القرية  منها  تعاني  التي  الجمة  المشاكل  بسبب  فانه  عسلة,  ابو  يقوله  لما  وفقا 
تجب  ذلك  الى  باإلضافة  انه  بل  الجماهيرية  لإلدارة  الصالحيات  من  المزيد  تُمنح  ان 
واتاحة  عينية  قضايا  تمويل  اجل  من  الميزانيات  لتخصيص    الحاجة  الى  االستجابة 
االدارة  باستطاعة  ليس  المثال,  سبيل  على  عام.  بشكل  المخططات  لتنفيذ  االمكانية 
الحاجه.   عند  للسكان  التعويضات  منح  او  الطرق  تعبيد  مصاريف  تمويل   الجماهيرية 
ترك ابو عسله وظيفته خالل عام 2013 وأدى ذلك الى تطوير عملية افضت الى تشكيل 
لجنة تمثل السكان وتنتخب من قبلهم بحيث تضم مندوبين عن جميع الحمائل بكل اطيافها. 
تتكون اللجنة من المندوبين الذين يمثلون االحياء الثالثة: 5 من المندوبين عن صور باهر, 
2 من المندوبين عن ام طوبا و 2- من المندوبين عن ام ليسون. وقد تمت عملية االنتخاب 
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بشكل منظم وتدريجي وشاركت فيها العائالت المختلفة من كل االحياء وهكذا حظيت اللجنة 
بشرعية واسعة. انتخبت اللجنة لفترة والية مدتها ثالث سنوات وتقوم بعقد جلساتها مرتين 
شهريا وتعمل بالتنسيق مع االدارة في الحي. تشير هذه العملية الى التغيير الذي حصل في 
العالقات وطريقة تعامل الحي مع المركز الجماهيري واالدارة. يترأس المركز الجماهيري 
في الحي حاليا المهندس رمضان دبش, في حين يدير المركز خالد ابو كف- عامل اجتماعي 

وأحد نشطاء الحي منذ مدة طويلة.

المؤسسات والهيئات 

لجنة الزكاة أ. 

هذه  تضم  االردني.  االوقاف  وزير  من  بتصريح   1984 عام  في  الزكاة  لجنة  تأسست 
للمسجد  مالية  تبرعات  الزكاة  لجنة  قدمت  لقد  الحي.  عائالت  يمثلون  اعضاء  اللجنة 
وحضانة  للنساء  مسجدا  ايضا  واقامت  كما  تجاريا.  مركزا  جانبه  الى  وانشأت  العمري 
لألطفال باإلضافة الى مسجد في منطقة زعقوقة قامت اللجنة باإلضافة الى كل هذا بترميم 
االنصار.  ومسجد    حمص  وادي  في  المهاجرين  مسجد  بناء  وباستكمال  الدعوة   مسجد 
تعتبر االنشطة التي تقوم بها اللجنة انشطة دينية باألساس ولكنها اجتماعية واقتصادية ايضا, 
فهي تقوم بجمع اموال الزكاة التي تساوي نسبة  %2.5 من قيمة المقتنيات الشخصية لدى 
كل مسلم بالغ يتجاوز ما يملكه مبلغ يعادل ال- 85  غراما من الذهب, في السنة. تختلف 
منقولة.  الغير  واالمالك  والمزروعات  بالحيوانات  االمر  يتعلق  عندما  قليال  النسبة  هذه 
يلتزم  متراكمة.  بديون  المدينين  من  والمحتاجين  للفقراء  باألساس  المبالغ  هذه  تخصص 
االغنياء بفريضة الزكاة دون حاجة لمطالبتهم بها من قبل اللجنة لكون هذه فريضة دينية 
ملزمة )هي الفريضة الثالثة من بين فروض االسالم). اقيمت في الماضي مدارس بمساعدة 
اموال الزكاة وكان هذا في الفترة التي كان الحي فيها يفتقر الى المدارس البلدية. كما حولت 

اللجنة ايضا مساعدات للعائالت الفقيرة وللمحتاجين. 

عملت لجنة الزكاة ايضا على انشاء مركز صحي وصيدلية اطلقت عليها اسم "االسراء". 
لقد احتلت موقع لجنة الزكاة الى حد معين جمعية االقصى العلمية, التي تدير وتمول مدرسة 

رياض االقصى وهي بصدد االعداد إلقامة جامعة االقصى.

جمعية المركز الجماهيري )االسم الحرفي: المنتدى الثقافي(  ب. 

تأسست فبل حوالي ال 20-  سنة وقامت بإنشاء روضة اطفال ومكتبة عامة. وقد توقف 
نشاط الجمعية حاليا.
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نادي صور باهر  ج. 

في  النادي  يقع  ثقافي وصحي.  كنادي رياضي,   1978 في عام  باهر  نادي صور  تأسس 
منطقة الجربة.  لم تكن في الماضي عالقات بين النادي واالدارة الجماهيرية ولكنها تحسنت 
في اآلونة االخيرة بحيث صار الطرفان يتعاونان في النشاطات. لقد حصل النادي في عام 

1997 على جائزة االمتياز على نشاطه في مجال كرة القدم.
 

جمعية سيدات صور باهر الخيرية  د. 

تأسست جمعية سيدات صور باهر الخيرية في عام 1982 بهدف العمل على تمكين النساء. 
تعمل في الجمعية ثالث نساء وفيها حوالي 500- عضوة. تدير الجمعية روضتا اطفال وتعقد 
الفنون والخياطة باإلضافة  الحاسوب,  العبرية,  اللغة  للنساء تشتمل على:  تعليمية  دورات 
الى دورات في المجاالت الثقافية والصحية والتعليمية والدينية. تعكف الجمعية على تجنيد 

الموارد الالزمة إلقامة مبنى لممارسة نشاطاتها.

نشاط اصدقاء الكرة االرضية   ه. 

 تنشط منظمة اصدقاء الكرة االرضية في الحي في مجال التثقيف البيئي. وقد دشنت في 
شهر نيسان من عام 2012 منشأة لتكرير المياه في مدرسة التعليم الخاص –آفاق- الموجودة 
في صور باهر, وذلك بالتعاون مع مساهمين ونشطاء. تعمل مدرسة آفاق )مديرتها هي رنا 
خلف من الطيبة) على التثقيف في موضوع جودة البيئة ويجدر الذكر بان هذا النشاط هو 

الوحيد من نوعه في شرقي المدينة.

 قرية ام طوبا
 )كافة الحقوق محفوظة

الليعزر يعاري)
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5. البناء والبنى التحتية 

التخطيط والبناء17 
باهر وام طوبا  المصادقة على خارطة هيكلية شاملة ألحياء صور  1999 تمت  في عام 
ولكنها لم تنفذ. فمنذ ذلك الحين, لم تشق شوارع ولم تبن ارصفة كما كان من المفروض 
ان يحصل بحسب المخطط. يعاني الشارع الرئيسي في الحي من االزدحام الشديد وهنالك 

حاجة لمنظومة من الشوارع التي تستجيب الحتياجات الحي.

خطط  واخرى  العامة  للمباني  خصصت  مساحات  هنالك  الهيكلية  للخارطة  وفقا 
هنالك  المخططات.  هذه  تنفيذ  يتم  لم  آنفا,  ورد  كما  ولكن  عامة,  حدائق  لتكون  لها 
اعتراضات  تقديم  تم  ولكنه  البلدية,  للحدود  المحاذية  المنطقة  في  للبناء  خطة  ايضا 
المهندس  يعمل  مرضي.  وغير  صغير  مخطط  هذا  فان  عسله  ابو  اقوال  بحسب  عليها. 
باهر  لصور  جديد  هيكلي  مخطط  اعداد  على  االيام  هذه  في  ايالن  ايلي  المعماري 
الحي.  بخصوص  مشابه  اضافي  لعمل  باإلعداد   IPCC معهد  يقوم  ذلك   وبموازاة 
اعد في الماضي مخطط لبناء 800 وحدة سكنية )مخطط 2302أ ') والذي بحث في اللجنة 
اللوائية في شهر تموز عام 2007. في عام 2011 اعلنت اللجنة اللوائية عن نيتها التحفظ 

على المخطط.18

يعاني الحي من ازمة سكنية شديدة وكثافة عالية وهنالك طلب على تأجير البيوت في 
الحي. كما وهنالك هجرة من قبل سكان من خارج الحي اليه.

ابقى المسار االصلي للجدار االمني 80 بيتا من بيوت اهل القرية خلف الجدار, مما 
حدود  داخل  الى  البيوت  هذه  جميع    ادخال  النهائية  نتيجته  كانت  نضال  الى  السكان  قاد 
المدينة ولكن الكثير من االراضي ظلت خارج الجدار. كما وادخلت ايضا مناطقا معرفة ب 
"مناطق  A" – تابعة للسلطة الفلسطينية- الى داخل الجدار, ولكنها بالرغم من ذلك ال تعتبر 

من المناطق التابعة للسلطة المحلية للقدس او كجزء من مناطق نفوذ المدينة.
 

من ضمن مساحة تبلغ ما يقارب ال 8,000- دونم تابعة لصور باهر, تمت مصادرة 2,000 
الفاصل. وبقيت حوالي  الجدار  الشرقية وظلت 2,000- دونم خارج  تلبيوت  لصالح حي 

17  يعتمد هذا القسم على مقابالت اجريت مع حسن ابو عسله ومع خالد ابو كف. 

18  انظروا حول ذلك: بمكوم وعير عميم, "خالفا للتصريحات: مدينة القدس تعيق التقدم في خطة بناء في 

القدس الشرقية," 28.2.2011. 
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6,000- دونم تشمل على مناطق اما انها ال تصلح للبناء او انها عرفت كمناطق خضراء 
)على سبيل المثال: مناطق الوادي). بمبادرة مشتركة من قبل البلدية ووزارة االسكان تمت 
مصادرة اضافية لمنطقة مجاورة لمدرسة ابن رشد  من اجل بناء  400 وحدة سكنية. وقد 
كان من الصعب على السكان االندماج في هذا المخطط الن الحديث يدور عن مصادرة 

ارضي بملكية خاصة تابعة لقسم منهم. 

كان بناء المباني المرتفعة و احدا من الحلول التي تم اقتراحها من اجل حل مشكلة االكتظاظ 
السكني. يحتاج  تطبيق هذا الحل الى فحص ما اذا كانت امكانية البناء فوق المباني القائمة 
هي االفضل ام انه من االجدر اعادة بناء المباني من جديد وكذلك فحص ما اذا كانت البنى 
التحتية الموجودة كافية لمثل هذا الحل. من الجدير ذكرة ان الخارطة الهيكلية الحالية للحي 

تتيح البناء الى ارتفاع ال يزيد عن الثالثة طوابق ال غير.

ال يوجد في الحي حدائق عامة. وقد خصصت  لذلك مناطق خاصة ضمن المخطط 
ولكن شيئا من هذه البرامج لم ينفذ عمليا على ارض الواقع. هنالك حديث عن حديقة سيتم 
تجهيزها في المنطقة التي ستشيد فيها مدرسة ابن رشد. المشكلة في اقامة الحدائق العامة 

هي كون االرض بملكية خاصة.

العامة  المناطق  من  دونما   65 فقد صودق على  ايالن  ايلي  المعماري  للمهندس  وفقا 
في الحي ولكن هذه لم تمر بعملية تطوير وهو يرى انه من الصعب انتاج مناطق تستجيب 
لألغراض العامة والحتياجات الجمهور. قسم من المناطق التي استقطعت من اجل األغراض 
العامة عبارة عن منحدرات ال تبقي في حقيقة االمر مكانا معقوال يفي بالغرض, يستدعي 
هذا الوضع بناء جدران دعم مرتفعة مما يشكل اضافة جدية على ميزانية. يعتقد المهندس 
انشاء  من  بدال  كبيرة  واسعة  عامة  حدائق  توفير  االفضل  من  بانه  ايالن  ايلي  المعماري 
حدائق االحياء الصغيرة. حاليا يشترط على كل من يقدم طلبا للحصول على رخصة بناء 
بان يلتزم بتخصيص الطابق االرضي من بنايته لصالح األغراض العامة, ولكن السكان 
ال ينفذون ذلك. في الوقت الحالي هنالك حاجة الى ما يقارب ال  150- دونم لألغراض 
العامة, وحتى عام  2030 ستصل الحاجة الى 670 دونما, منها: 470  من اجل األغراض 
العامة و 200- للحدائق العامة, يرى ايالن بانه توجد ايضا معيقات داخلية تعود الى طبيعة 
ملكية االراضي وانعدام الرغبة في التنازل عن المناطق لصالح االغراض واالحتياجات 
اجل  من  اراضي  لشراء  خاص  صندوق  اقامة  ايالن  المعماري  المهندس  يقترح  العامة. 
استخدامها لألغراض العامة تحديدا والعمل على تعزيز الوعي في اوساط الجمهور لهذه 

االحتياجات.19

19  مقابلة مع المهندس المعماري ايلي ايالن. 
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تبعا  مساحته  ستبلغ  والذي  الحي  في  جماهيري  مركز  ببناء  االخيرة  اآلونة  في  يقومون 
إلعالنات البلدية حوالي ال  27,000- متر مربع. كان التاريخ الذي حدد لالنتهاء منه هو 

شهر نيسان 20.2012

المخططات ذات الصلة بصور باهر: 

2302 أ – الخارطة التفصيلية لصور باهر وام طوبا–  االغراض االساسية:  البيوت   .1
الطبيعية   المناطق  المفتوحة,  العامة  المساحات    العامة والمؤسسات,  المباني  السكنية, 

المفتوحة;

2302 ب – مخطط لمساحات االرض المجاورة لكيبوتس رمات راحل– االغراض   .2
العامة المفتوحة,  العامة والمؤسسات,  المساحات  المباني  البيوت السكنية,  االساسية: 

المناطق تجارية ;

2683أ – مخطط ام ليسون;  .3

13016 – مخطط لمنطقة دير العامود والمنطار– مخطط لبناء 800 وحدة سكنية على   .4
ارض بمساحة  500- دونم تقريبا;

9838 – مخطط لمنطقة دير العامود والمنطار– مخطط لبناء–87 وحدة سكنية على   .5
ارض بمساحة  - 35 دونم تقريبا. 

يعكف مكتب ايلي ايلون- مهندسون معماريون ومخططو مدن, على اعداد مخطط هيكلي 
لصور باهر وام طوبا وام ليسون وقد وصل هذا المخطط الى مراحل متقدمة.21

المياه
يرتبط التزود بالمياه بشكل منتظم بالحصول على نموذج  4 والمشروط بدورة بالحصول 
اديا الى ظاهرة  قانوني  الغير  النقص في اعطاء الرخص والبناء  بناء. لكن  على رخصة 
المياه. وهي ظاهرة معروفة في جميع  البيوت لساعات تحديد استهالك  الكثير من  افتقار 

القدس: "قضايا على جدول  لشؤون شرقي  القدس  بلدية  دافيد كورن, مستشار رئيس  20  عرض شرائح 

األعمال في القدس. مكتب رئيس البلدية. 
21  من بين اعضا طاقم التخطيط ايلي ايالن, يعاراه روزنر, عنات سديه, )هندسة المناظر الطبيعية), ايالن 

ماركوس, عبد هللا حواش )اوفك هندسة السير م. ض), د. اوريت برور بن دفيد )مشاركة الجمهور) وزئيف 
بركائي )البرامج, االقتصاد والديموغرافيا).
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انحاء شرقي القدس وبضمنها صور باهر وام طوبا, وقد نجد احيانا كثيرة بان هنالك ساعة 
مياه واحدة يشترك فيها كل السكان في بناية تتألف من عدة طوابق, ويذكر بانه يتم حساب 
التسعيرة وفقا لعدد افراد العائلة في حين ان باقي كمية المياه المستهلكة هي كمية استخدمها 
باالعتبار  تؤخذ  العشرات وهذه ال  الى  افرادها  قد يصل عدد  التي  الشقق االخرى  سكان 
عندما يتم حساب كمية المياه الالزمة عمليا. تنتج عن هذا الوضع ديونا لشركة الجيحون 
السكان  يقترح  مؤقت  وكحل  اسمها.  على  المياه  ساعة  سجلت  التي  العائلة  عبئها  تتحمل 
استخدام بطاقات مياه تشحن سلفا  وذلك في البيوت التي لم تحصل على التراخيص; مما 

يعني: الدفع المسبق مقابل كمية من المياه تحدد سلفا.

المجاري 
تتصل حوالي ثلث بيوت القرية بشبكة المجاري )حوالي الف عائلة), وخاصة في الجزء 
لتلبيوت  التابعة  المجاري  شبكة  بمنظومة  الشبكة  هذه  وترتبط  باهر,  من صور  الشمالي 
الشرقية, وتتدفق المجاري من هناك الى وادي النار )قدرون) ولكنه يتم تخزين معظم مياه 
مجاري صور باهر في حفر امتصاص او في منظومات اخرى ال تعتبر صديقة للبيئة. في 
عام 1996 انطلق مشروع خط مياه المجاري لخدمة صور باهر وام طوبا, ولكنه توقف 
آالف  الجيحون )عشرات  قبل شركة  المرتفعة من  المالية  المطالبات  بسبب  مرات عديدة 
الشواكل لكل بيت) والتي لم يكن بمستطاع العائالت تسديدها. ما زال السكان في هذه االثناء 
الى مئات  بتكلفة تصل  او مرتين في كل سنة  بيوتهم مرة  يفرغون حفر االمتصاص في 

الشواكل سنويا.

طولب السكان في البداية بدفع ما يقارب ال  57- مليون شيكل, وبعد ان وصل االمر الى 
المحكمة وافقت الشركة على تخفيض المبلغ الى 32 مليون شيكل. ولكن السكان يطلبون 
ومن  القانونية.  المداوالت  قيد  الموضوع  زال  وما  مليون شيكل   27 الى  ليصل  تخفيضه 
الجدير ذكره انه في اماكن معينة قام السكان بالدفع وقد بوشر بالعمل فيها. التزمت شركة 
المبالغ  تسديد  من حين  5 سنوات  الحي خالل  اطراف  كافة  بربط  ناحيتها,  من  الجيحون 

المطلوبة.

في الخطة التي اعدتها شركة الجيحون لعام 2012 حددت عملية وضع شبكة المجاري 
في حيي صور باهر وام طوبا على انها "هدفا مركزيا للشركة ", ولكنها اوضحت ايضا 

بان هذا العمل مشروط بدفع الزبائن الجدد رسوم المجاري. 

اعلنت شركة الجيحون عن ثالثة مشاريع مركزية والتي من المخطط ان يتم تنفيذها 
في حي صور باهر:  
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  مشروع في المدخل من شارع القطار- حوالي - 1.06 مليون شيكل, - حوالي 600   .1
متر.

مشروع في زعقوقة حوالي 260- الف شيكل, - حوالي 170متر.   .2

مشروع إلنشاء خط من اجل المركز الجماهيري − حوالي 170- الف شيكل, حوالي   .3
130- متر. 

الشوارع واالرصفة 

الشوارع الموصلة والشوارع الرئيسية  الداخلية في القرية 

من  ويعاني  كما  االرصفة  توفر  ومن عدم  الشوارع  في  حادة  منحدرات  من  الحي  يعاني 
تقاطعات الطرق. السيارات ومن مجال رؤية محدودة عند   انعدام مناطق منظمة لوقوف 
لقد دشن شارع جديد في عام 2003  وهو يؤدي الى القرية والى حي تلبيوت الشرقي قادما 
من منطقة تلبيوت الصناعية.  وكذلك فان شارع شموئل مئير الذي يربط بين حي حومات 
الى  بالنسبة  اما  القدس.  ومركز  باهر  صور  بين  ايضا  يوصل  الخليل,  وطريق  شموئل 
الشوارع الرئيسية في داخل القرية فهي: المفخر )البياضة), الشعار, الشيخ صوان, القاعة, 

الجبل )زعقوقة), المقبرة ام طوبا, المدرسة الفوقا.   

المركزي هو شارع صور  الشارع  ان  الحي.  في  أي شارع جديد  تقريبا شق  يتم  لم 
المشاهد وهو شارع واسع نسبيا  القرية من شرقها الى غربها. شارع  الذي يخترق  باهر 
سيئة.  اوضاعها  فان  الشوارع  باقي  اما  جديدة.  تجارية  مصالح  جانبية  على   تتواجد 
صور  شارع  طرفي  على  وجودها  ويقتصر  قليلة  فإنها  لألرصفة  بالنسبة  اما 
ارصفة  توجد  ال  حيث  الشوارع  باقي  في  الوضع  بخالف  المركزي.  باهر 
الحركة.  لمحدودي  الوصول  إمكانية  وتهيئ  لتوفير  محاولة  من  وما   بالمرة 
ثمة شارعان قيد التخطيط وهما: شارع 18 في زعقوقة وشارع 3 والذي من المفروض 
ان يصل بين شارع القطار ومنطقة المنطار. لقد طرح اقتراح لتحويل الشارع الرئيسي الى 

شارع باتجاه واحد. 

الصرف الصحي  
فقط.  باهر  صور  في  الرئيسي  الشارع  في  الصحي  للصرف  جهاز  هنالك 
االرض. سطح  على  تتدفق  االمطار  مياه  فان  الشوارع  باقي  الى  بالنسبة   اما 
يوجد في صور باهر 18 بئرا. اشهرها: بير المحص وبير )او عين) المركز. وهنالك آبار 
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اخرى تحمل اسماء: الزحلوق, الجاشورة; المخفي, ام ليسون, الصوانة, بلقسيس, الهربة, 
غزيل, الزعرورة, اسماعيل, دير العامود, التبنة, الحجيلة, النقعة, الكف, الخيل.

الكهرباء 
يتم تزويد سكان صور باهر بالكهرباء عن طريق شركة كهرباء شرقي القدس. وقد اوصلت 
القرية بشبكة الكهرباء في عام 1950-. ويذكر بان مباني الحي موصولة بالكهرباء  سواء 
كانت مبان مرخصة ام غير مرخصة. وفقا لمعطيات الجهاز المركزي لإلحصاء  الفلسطيني 
التي نشرت في عام 2011  كان في صور باهر 3,276 مستهلكي كهرباء. والحال في 
صور باهر كحال باقي مناطق شرقي القدس بحيث توجد ظاهرة سرقة الكهرباء مما يؤثر 

على الوضع المادي  لشركة الكهرباء.

تقوم شركة كهرباء شرقي القدس بتزويد الكهرباء لبيوت تسكنها- 220-  ألف اسرة 
في االحياء العربية في شرقي القدس, في بيت لحم, في اريحا ورام هللا. تشتري هذه الشركة 
الكهرباء من شركة الكهرباء االسرائيلية وقد تراكمت عليها ديون بمبلغ يصل الى 750 
مليون شيكل. يعود هذا الدين بمعظمه الى صعوبة في الجباية من المستهلكين وعلى االخص 

من سكان مخيمات الالجئين حيث تتراوح نسبة الجباية هناك ما بين خمسة الى 22.10%

خدمات االتصاالت والبريد   
تقوم شركة بيزك بتوفير البنية التحتية لخطوط الهواتف االرضية فنجد ان معظم البيوت في 
الحي تقريبا مربوطة بشبكة الهواتف. اما خدمات االنترنت فهي متوفرة من خالل شركات 
مختلفة. في الحي وكالة واحدة للبريد وفيها ما يقارب ال 645- صندوق بريد يدفع مقابلها 
المستخدمون. تدعي جمعية حقوق المواطن بان البريد يصل الى الحي مرة واحدة فقط في 

كل اسبوع.23 

الحدائق العامة 
على الرغم من انه تم تخصيص المساحات لها في اطار الخارطة الهيكلية, اال انه ال يوجد 

في الحي حدائق عامة.

22  ن. ياهف, "الفلسطينيون لشطاينتس: حسم ديون شركة الكهرباء في الضفة الغربية," الموقع االلكتروني 

والال, 4.9.2012. 
للمزيد عن مشاكل  المعلومات.  الشكر لرونيت سيلع على  المواطن, مع  23  وفقا لمعطيات جمعية حقوق 

http://www.acri.org.il/he/?p=2135 :الخدمات البريدية في شرقي القدس انظروا
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المرافق الرياضية 
هنالك مخطط لبناء مجمع جديد من المفروض ان يقام الى جانب المدرسة ويشتمل على 
مركز جماهيري وملعب رياضي. يوجد حاليا ثالثة مالعب في داخل المدرسة وملعب آخر 

تابع للنادي الرياضي ولكن المكان يفتقر الى قاعة رياضية. 

يذكر انه قبل العشرات من السنوات اقيم ملعب لكرة القدم بمبادرة من سكان ام طوبا 
في االطراف الجنوبية الغربية للحي, ولكن على اثر اقامة حي هار حوما  وتمدده, تحول 
الملعب الى جزء من هذا الحي الجديد ومنع سكان ام طوبا من الوصول اليه. احتج السكان 
على ذلك وقد ادرج الموضوع على جدول اعمال واهتمامات وسائل االعالم في تشرين 
الثاني من عام  2012. وكرد فعل على ذلك اعلنت البلدية بان المساحة المذكورة مخصصة 

للمباني التربوية وانها تُجري حوارا مع سكان الحي حول اعداد ملعب بديل لخدمتهم.24

 صور باهر
)كافة الحقوق محفوظة الليعزر يعاري)

:15.10.2012 ,Ynet ",24  انظروا في هذا السياق: ف. ابو حامد "كيف اخذوا الملعب واعطوه لليهود

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4290607,00.html 
http://www.youtube.com/watch?v=NnN455UdC_8  :وفي تقرير اخباري في القناة المحلية
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6. الخدمات 

التعليم       
شيدت مدرسة البنين االولى في صور باهر في عام 1931- وكانت هذه في داخل مسجد وقد 
تكونت من ثالثة صفوف يتعلم فيها 80- طالبا. اما مدرسة البنات االولى في القرية فكانت بدايتها 
في عام 1952-. في عام 1967- اشتغل 12 معلما بالتدريس في القرية حيث تعلم 504 طالبا 
في الصفوف من االول وحتى الثاني عشر. بلغ عدد الطالبات  37 طالبة. في عام 1967 اقامت 
 االونروا مدرسة ابتدائية للبنات في القرية وكذلك مدرسة اعدادية ضمت361 طالبة و12-معلمة. 
يوجد في صور باهر حاليا 15 مدرسة, خمسة منها تابعة للبلدية: مدرسة ابتدائية للبنين, 
مدرسة ابتدائية للبنات, مدرسة فوق ابتدائية للبنين, و مدرسة فوق ابتدائية للبنات باإلضافة 
الى مدرسة اقليمية للتعليم الخاص. يتلقى ثلثي اوالد الحي تعليمهم في جهاز التعليم الغير 
رسمي, وذلك بسبب النقص في الغرف الدراسية في القرية, يوجد في القرية خمس مدارس 
تابعة للوقف: ثالثة مدارس ابتدائية واثنتان فوق ابتدائية.  كما وتوجد فيها مدرسة واحدة 
معترف بها غير رسمية, مدرسة واحدة تابعة لألونروا ومدرسة واحدة تابعة لكلية سخنين. 
حتى بضع سنوات خلت, كانت في صور باهر هذه المدارس فقط:  مدرستان اثنتان للبنين 

تابعتان للبلدية ومدرسة ابتدائية واحدة مختلطة في ام طوبا. وقد بنت البلدية مدرستان. 

كبيرة  جهود  وبعد  بنفسه,  بإنشائها  الوقف  قام  حتى  ثانوية  مدرسة  الحي  في  تكن  لم 
وعملية متواصلة  انشات مدرسة ثانوية اضافية تابعة للبلدية. اصدرت محكمة العدل العليا 
البلدية بإقامه مدرستين ثانويتين مما اضطرها الى تخصيص  امرا في عام 2001- يلزم 
مساحة ارض لهذا الغرض اال ان قسما من هذه المساحة كان عبارة عن حقل الغام, مما ادى 

الى تأخير عملية بناء المدرستين اذ ان اخالء االلغام يحتاج الى وقت طويل.25

وخاصة  باهر,  في صور  البلدي  التعليم  اطار  في  الدراسية  الغرف  في  نقص  هنالك 
بالنسبة للبنات. وما زالت الغالبية العظمى من البنات تتعلم في اطر التعليم الغير رسمي, 
هنالك تذمر من قبل االهالي بسبب األوضاع الصعبة التي تعاني منها مباني المدارس التابعة 
للوقف. وبالمقابل يدعي االهالي بان المستوى التعليمي في المدارس الرسمية البلدية متدني, 
هذا ما تشير اليه المعطيات اذ انها تتحدث عن مستوى تحصيل منخفض, ينعكس ذلك في 
االمتحانات الموجهة لفحص مستوى تحصيل الطالب, حيث يتضح ان خريجي المدارس 
البلدية ال ينجحون في االلتحاق بالجامعات. هذه هي الخلفية لتوجه مئات الطالب من الحي 

للدراسة في خارجه .

  :8.12.2004 ,Ynet ",?25  انظروا في نفس السياق: س. علينات ", "يريدون بناء مدرسة على حقل الغام

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3014683,00.html
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 توجد في ام طوبا مدرستان كما وتوجد في ام ليسون مدرستان بلديتان ومدرسة اضافية 
ام ليسون على اراض وقفية, حيث  البلدية في  المدارس  اقيمت  معترف بها غير رسمية. 
قام رجال الوقف بتأجير المبني لوجهاء الحي وقام هؤالء بدورهم بنقله الى البلدية من اجل 

اقامة المدارس.

روضات االطفال )وفقا لحولية جهاز التعليم في القدس, لعام , 2014: 

عدد االطفالمكانة 
32روضة بلديةصور باهر روضة 1 
35روضة بلديةصور باهر روضة 2
29روضة بلديةصور باهر روضة 3
32روضة بلديةصور باهر روضة 4

17معترف بها, ليست بلدية الهدى العلمية روضة  3
22معترف بها, ليست بلديةالنور علي
35معترف بها, ليست بلديةام ليسون  

0معترف بها, ليست بلديةدار النورين 
13معترف بها, ليست بلديةدار النورين 
0معترف بها, ليست بلديةدار النورين
31معترف بها, ليست بلديةنور الصديق 
32معترف بها, ليست بلديةنور الصديق
2معترف بها, ليست بلديةنور الصديق
28معترف بها, ليست بلديةنور الفاروق
9معترف بها, ليست بلديةنور الفاروق
19معترف بها, ليست بلديةنور علي

30معترف بها, ليست بلديةعهد السالم صور باهر 
32معترف بها, ليست بلديةرياض الصالحين روضة 1

25معترف بها, ليست بلديةرياض الصالحين روضة  2
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كما ويوجد في صور باهر عنقود من روضات اطفال التعليم الخاص ويشتمل هذا العنقود 
على 14 روضة. تضم كل روضة اطفال من 9 الى 12 طفل ويبلغ العدد االطفال الملتحقين 

في مجمل هذه الروضات ال 144 طفال. 

معطيات حول المدارس في صور باهر وفقا لحولية جهاز التعليم في القدس, 2014: 

عدد الطالبالرمز البلديالمدير\ةاالسم
71946551شيرين علي ابراهيم ام ليسون- مختلطة, ابتدائية 
71943788شيرين جبالي صور باهر, ابتدائية, للبنين 

70910892موسى فواقةصور باهر, ابتدائية – تحضيري
70917912سعيد ابو طير ام طوبا
71940855ابراهيم الخطيب  ابن رشد

الحياة - صور باهر )معترف بها, 
ليست رسمية) 

70975412حماودة رؤوف 

71941252رنا خلفتعليم خاص- ابتدائي

مدرسة ابن رشد في صور باهر 

الثقافة والترفيه وتمضية اوقات الفراغ 
تفتقر صور باهر الماكن ترفيهية لتمضية اوقات الفراغ. لذلك يخرج شباب القرية للترفيه 
 عن انفسهم الى بيت لحم وبيت ساحور وكذلك ايضا في الى غربي القدس والى رام هللا.  
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يوجد في الحي فريق كرة قدم يشارك في مباريات الدوري التابعة للسلطة الفلسطينية. تم في 
عام 1978 تأسيس نادي رياضي يعنى باألنشطة الرياضية  واالجتماعية والثقافية. تعمل 
ضمن الحي ايضا مدرسة للتدريب على الكراتيه يديرها موسى عميره  وهي بمستوى دان 

5 وفقا للتدريج العالمي. 

الرفاه والرعاية االجتماعية
الخدمات  الى  التي تحتاج  العائالت  للشؤون االجتماعية فتضطر  ال يوجد في الحي مكتبا 
الواقع  االصفهاني  في شارع  االجتماعية  الشؤون  مكتب  الى  التوجه  الى  المجال  هذا  في 
الى الشمال من البلدة القديمة. تنوي البلدية بحسب اقوالها ان تقيم في الحي مكتبا للشؤون 

االجتماعية بالقرب من بناية المركز الجماهيري الذي ما زال في طور البناء.

الشؤون  مكتب  فان   (2011( القدس  بلدية  في  االجتماعي  الرفاه  قسم  لمعطيات  وفقا 
االجتماعية الذي يخدم االحياء الجنوبية في شرقي القدس وبضمنها حي صور باهر, يعالج 
2,931  اسرة, وهو اكبر عدد من االسر التي تعالج في مكتب واحد من مكاتب الشؤون 
االجتماعية التابعة لقسم الرفاه االجتماعي في البلدية. يعالج مكتب الشؤون االجتماعية في 
شعفاط امر 1,798- اسرة, وهنالك 1,773 من االسر التي تعالج في اطار مكتب الشؤون 
االجتماعية في كريات هيوفيل وعين كارم في حين يقوم مكتب الشؤون االجتماعية في بيت 

هكيرم, بيت وجان ورمات شريت بمعالجة امر 1,425 من االسر. 

الصحة 
يوجد في الحي اربعة مراكز صحية تابعة لصناديق المرضى المختلفة كما وهناك ثالث 

صيدليات. 

كان الوضع في صور باهر يشبه االوضاع في باقي االحياء االخرى في شرقي القدس 
من حيث صعوبة اخالء المرضى بواسطة سيارات االسعاف في الحاالت الطارئة. اتيح 
في الماضي دخول سيارات االسعاف في ساعات الظالم وبمرافقة الشرطة فقط مما كان  
يتسبب في التأخير واالنتظار لوقت طويل.26 ولكن تغييرا حصل في هذا الشأن حيث صار 

بإمكان سيارات االسعاف الدخول بدون الحاجة الى مرافقة الشرطة. 

هناك مشكلة اخرى يعاني منها الحي, ففي اوقات الطوارئ ال تتوفر سيارات اسعاف 
او اطفائيات مناوبة قريبة من القرية تحسبا لحاالت الطوارئ. فعلى سبيل المثال, تقع اقرب 

 26  انظروا حول هذا الموضوع توجه جمعية حقوق المواطن الى وزارة الصحة :

http://www.acri.org.il/he/?p=2399
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القديمة. من المخطط  البلدة  الناحية االخرى من  محطة لإلطفاء في حي وادي الجوز في 
ان تتوفر سيارة اسعاف بشكل دائم في المركز الجماهيري الجديد في الحي من اجل خدمة 

السكان.

بناية  في  بنشاطه  يقوم  والطفل"  االم  "رعاية  ل  مؤقتا  مركزا  حاليا  الحي  في  يوجد 
االم  اقامة مركزا ل "رعاية  البلدية  تنوي   طفال.   -600  ال  يقارب  ما  ويخدم  مستأجرة 
والطفل" بالقرب من بناية المركز الجماهيري الجاري العمل على انشاءه في الحي لخدمة 

سكان الحي.  

الخدمات الدينية
في صور باهر, ام طوبا وام ليسون توجد 9 مساجد:  

 المسجد العمري في مركز صور باهر   .1

 مسجد المرابطين في منطقة زعقوقة    .2

مسجد الدعوة في منطقة الغربة    .3

مسجد بن عمير   .4

مسجد أبو غنيم   .5

المسجد العمري في ام طوبا    .6

مسجد  أم طوبا  .7

مسجد األنصار في منطقة دير العامود   .8

مسجد الهجرة في منطقة المنطار    .9

مسجد في صور باهر 
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المواصالت 
وفقا لمعطيات معهد اريج, هنالك 35 باص عمومي تابعة لشركة "الموحدة" تخدم سكان 
الحي.27  الخط الذي يصل الى القرية هو رقم 3 وهو يخرج من باب العامود ويصل الى 
باصات. يصل   10 الخط  هذا  تسير على  ام طوبا.  والى  وادي حمص  والى  باهر  صور 
الى ام طوبا الخط رقم 4. لقد اشتكى سكان الحي على مدى سنوات طويلة من عدم وجود 
محطة خاصة النتظار الباصات, الى ان قامت البلدية في عام 2012- بوضع عدة محطات 
كهذه في حي صور باهر, ام طوبا وجبل المكبر, ولكن السكان يدعون بان معظمها قديمة 
متداعية وقد نقلت اليهم من غربي المدينة, حتى ان قسما منها ما زال يحمل الالفتات باللغة 

العبرية.28

 The Applied Research  Institute –  Jerusalem, Sur Bahir & Umm Tuba Town  27

)Profile )2012, َص. 11.
مستعملة,"  فتلقوا محطات  للباصات  العرب محطات  ملكوف. "طلب  الموضوع: ص.  انظروا حول     28

Mynet, 29.4.2012: http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4221385,00.html
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7. االقتصاد  

العمل ومستوى الحياه
وفقا لمعطيات دائرة االحصاء المركزية والمعتمدة على االحصاء السكاني من عام 2008, 
فان حي صور باهر مدرج في اطار العنقود 3 من ناحية المواصفات االجتماعية- االقتصادية 
)يتم تصنيف المواصفات االجتماعية- االقتصادية  الى 20- عنقود, )1 هو االدنى بينما ال 
20 هو االكثر ارتفاعا). من ضمن 153 منطقة احصاء في القدس, تم تدريج صور باهر 
في المرتبة ال 12- )1 هو االدنى بينما, 153 في المرتبة االعلى). اما بحسب التدريج في 
عموم االسرائيل فيندرج الحي في المكان ال 35- من ضمن ال 1,616 منطقة احصائية. 
التي يتجاوز عدد سكانها ال 2000 نسمة). تندرج  البلدان  )تندرج في هذا التصنيف كل 
البلدي  التدريج  14 على سلم  ال  المرتبة  في  تقع  3 وهي  العنقود رقم  في  ايضا  ام طوبا 
وفي المرتبة ال 44 في التدريج القطري, في اطار المقارنة الداخلية بين االحياء العربية 
في شرقي القدس يمكن االشارة الى ان حي صور باهر يحتل موقعا افضل من حي مثل 
العيساوية  )عنقود 2, المرتبة 6 على سلم التدريج البلدي) وراس العامود )عنقود 2, المرتبة 
6 على سلم التدريج البلدي) ولكنه يقع في مرتبة اكثر انخفاضا من احياء مثل: باب الزاهرة 
والمسعودية )عنقود رقم 5, 47 على سلم التدريج البلدي), بيت حنينا )عنقود رقم 4, المرتبة 
رقم 40 على سلم التدريج البلدي). تجدر االشارة الى انه باستثناء باب الزاهرة – المسعودية 
والحي االرمني في البلدة القديمة )مدرجة في العنقود رقم 5) فان جميع االحياء العربية في 

شرقي القدس تقع في العناقيد ال 29.4-2

كما ويستخلص ايضا من احصاء عام 2008  ان نسبة اصحاب الدخل من العمل في 
اوساط الفئات العمرية من سن 15 عام وما فوق تبلغ ال  %46 وان %89 من بين النساء 
في الفئات العمرية الممتدة بين 25-54 عام ال يشاركن في قوة العمل المدني. وان 49% 
من السكان يحصلون على دخل اقل من الحد االدنى لألجور في حين يتقاضى  %0.5 منهم 

بمقابل ذلك ما يتعدى ضعفي االجر المتوسط.30

وفقا لمعطيات احصاء عام 2008 يبلغ االجر المتوسط للفرد في صور باهر ال 1,829 
شيكل. بالنسبة الى مستوى الحياة, تفيد المعطيات بان معدل عدد السيارات التي تستخدمها 
االسر في الحي والمقصود هنا االفراد من سن 18 وما فوق يبلغ ال %0.21; معدل عدد 

االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008 االقتصادي   - االجتماعي  المستوى  مقياس  معطيات     29

المركزية. 
االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008 االقتصادي   - االجتماعي  المستوى  مقياس  معطيات     30

المركزية.
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الغرف للفرد هو %0.76; معدل عدد المراحيض للفرد هو%0.36 وان %17- من اسر 
الحي تمتلك حاسوبا وترتبط باإلنترنت.31

ينتمي معظم السكان الى الطبقة الوسطى- الدنيا. ال يوجد في الحي مصانع او مشاغل 
ولذلك ليس من السهل العثور على عمل فيه او في المناطق الصناعية المتاخمة له. يالحظ 
بان هنالك ميل متزايد لدى النساء للخروج الى العمل ولكن ال اماكن كافية الستخدامهن. ثمة 

ازدياد في عدد النساء الحاصالت على البكلوريا. 

وفقا لمعطيات معهد اريج )ARIJ) من عام 2012, فان %62 من القوة العاملة في 
الحي تُستخدم في سوق العمالة االسرائيلي, %20 منهم يعملون في مجال التجارة و 8%- 
من بينهم في الصناعة. ويعمل في القطاعين الخاص والحكومي %5, وفي قطاع الخدمات 

%5. وتصل نسبة البطالة في الحي وفقا لهذه الدراسة الى ال 32.25%

المصالح التجارية

تفاصيل المصالح في وفقا لتصنيف االرنونا  

العدد
1مصالح صغيرة ومكاتب تصل مساحتها حتى 150 متر مربع ام طوبا 

3مصالح ومكاتب تزيد مساحتها عن 150 متر مربع صور باهر 
91مصالح صغيرة ومكاتب تصل مساحتها حتى 150 متر مربع 

26مطاعم
11عقارات بلدية
6مؤسسات دينية
1مصالح صناعية
9ورش وكراجات

8اراضي وضعت عليها اليد او زراعية 
155االجمالي

االحصاء  دائرة  االحصائية,  للمناطق   2008 االقتصادي   - االجتماعي  المستوى  مقياس  معطيات     31

المركزية.
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تعمل في صور باهر 91 من المصالح الصغيرة والمكاتب والتي تصل مساحتها حتى 150 
متر مربع الى جانب ثالثة اضافية تصنف على انها مصالح ومكاتب تزيد مساحتها عن 
150 متر مربع. تتكون انواع المصالح من حوانيت البقالة, محالت بيع الخضار, شركة 
لسيارات االجرة, مخابز, محالت لبيع االلبسة واالحذية, دكان لبيع المستلزمات المكتبية, 
اخرى لبيع االدوات الكهربائية وغيرها. يعمل في معظم المصالح من شخص واحد حتى 

ثالثة.33

وفقا لمعطيات معهد اريج يوجد في الحي50 دكان بقالة, سبعة مخابز, خمسة مسالخ, 
صغيرة  صناعية  ورشة  و21-  خدمات  مراكز   10  , والخضار  الفواكه  لبيع    محل   15
لحرفيين  كالحدادين والنجارين وما شابه, كما وينتجون في الحي زيت الزيتون  اذ انهم 

يملكون 121دونما مزروعة بأشجار الزيتون.34

الفندقة والسياحة 
السياحة عن  الى تشجيع  السكان يسعون  او نزل سياحية, ولكن  فنادق  الحي  ال يوجد في 
طريق انشاء  المصالح الصغيرة التي من شأنها خدمة فرع السياحة. وهنالك من يدعم فكرة 

اقامة نزل سياحية صغيرة في القرية.

العالقات االقتصادية 
تعتمد عالقات صور باهر االقتصادية بشكل رئيسي على غربي القدس. حيث يعمل معظم 
السكان في المنطقة الغربية للمدينة, قسم قليل فقط من العالقات االقتصادية يرتبط بالتعامل 
المدينة. كانت لصور باهر في الماضي عالقات اقتصادية قوية مع بيت لحم,  مع شرقي 

ولكن الوضع الجغرافي- السياسي والجدار الفاصل اديا الى قطع معظم هذه العالقات.

http://www.jiis.org.il/?cmd=statistic.467 :2013 33  انظروا الحولية االحصائية للقدس

 The Applied Research Institute – Jerusalem, Sur Bahir & Umm Tuba Town   34

http://vprofile.arij.org/jerusalem/pdfs/vprofile/Sur%20  .9-8 َص.   ,Profile )2012(
Bahir_Umm%20Tuba_EN.pdf



3737

 8. المشاكل واالحتياجات35

التحتية,  البنية  حيث  من  متداعي  متهالك  القرية  في  الشوارع  جهاز  ان   – الشوارع   .1
السيارات  اوضاع االرصفة والطالء. ال وجود لألرصفة وال مناطق منظمة لوقوف 
او شبكة للصرف الصحي. ال يتم شق شوارع جديدة بما يتوافق مع مخطط الخارطة 
الهيكلية. تمت المصادقة على شق شارعين هما – 13 و-18 والعمل على ذلك وشيك 
المشاهد ولكن ما زالت  المسمى  الفرعي  الحي  الى  التنفيذ. قاموا بشق شارع يوصل 
هنالك حاجة لشق المزيد من الشوارع والى توسيع الشوارع الضيقة, يشير الكثير من 
االهالي الى هذا االمر باعتباره المشكلة المركزية في الحي. ان الكثير من الشوارع التي 
تضمنتها الخارطة الهيكلية لم تعد قابلة للتنفيذ وذلك بسبب اقامة المباني في المسارات 

التي اعدت لها.

الضائقة السكنية – تعاني القرية من ضائقة سكنية واكتظاظ شديد. وقد صادقت البلدية    .2
على خطة لبناء 400 وحدة سكنية على اساس البناء المشبع, ولكن االمر لم يخرج الى 
حيز التنفيذ اذ توقفت العملية بسبب مشاكل تتعلق بالعطاء وبسبب خشية السكان من 
ان يوكل العمل الى مقاول من خارج الحي. يذكر انهم يعكفون حين كتابة هذه الدراسة 
والتي ستخصص مساحات جديدة ألغراض  للحي  هيكلية جديدة  اعداد خارطة  على 
البناء, ولكن ليس من المستبعد ابدا ان يتأخر العمل عليها لسنوات طويلة الى ان تحظى 
بالمصادقة النهائية. تتعلق المشكلة بقضية تصاريح البناء, زيادة نسب البناء في الحي 
وتأهيل وتحويل المزيد من المناطق ألغراض البناء. ال يملك الشباب في الحي مكانا 
مغادرة  الى  او  مستأجرة  شقق  في  السكن  الى  منهم  الكثير  يضطر  مما  فيه  يسكنون 

الحي. 

المواصالت – ال يوجد في الحي خطوط للمواصالت البلدية التي من شأنها ان تربط    .3
صور باهر بغربي المدينة. من اجل استخدام خطوط المواصالت البلدية الحالية يجب 
باصات  يتم شمل جهاز  لم  ارمون هنتسيف.  الى  او  الى رمات راحل  اوال  الوصول 
شرقي القدس في اطار “البطاقة الذكية متعددة الخطوط« التي يمكن الدفع بواسطتها 
مرة واحدة مقابل عدة سفريات- في باصات ايغد وكذلك في القطار الخفيف في خالل 

35   للمزيد من المعلومات حول المشاكل المركزية التي تعاني منها صور باهر انظروا “ بطاقة حي صور 

منظمة  قبل  من  اعدت  والتي    الشرقية  القدس  في  الفلسطينية  األحياء  استجالء  المعروضة ضمن  باهر” 
http://bimkom.org/  :بمكوم’.  يمكن االطالع على االستجالء من خالل موقع المنظمة االلكتروني‘
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90 دقيقة.36 كما ان الخط رقم 3 الذي يعمل في الحي ال يصل الى االجزاء الجنوبية من 
الحي مما يعني ان امكانية استخدام المواصالت العامة ال تتوفر للكثير من السكان.

الخصوص,  وجه  وعلى  المجاري  بشبكة  فقط  القرية  بيوت  ثلث  ترتبط   – المجاري    .4
ان  بشبكة مجاري منظمة.  الشمالي حيث تحظى هذه     جزئها  في  الموجودة  البيوت 
العائق الذي يحول دون ربط باقي البيوت في الحي بشبكة المجاري هو تكلفة رسوم 
البناء ومساحة قطعة  الربط وطلب شركة الجيحون مبالغ عالية تحسب وفقا لمساحة 
 20,000  الى  عائلة  كل  المطلوب من  المبلغ  معدل  )يصل  عليها  اقيم  التي  االرض 
قيد  زال  وما  المحكمة  الى  االمر  احيل  وقد  المبالغ  هذه  دفع  السكان  يرفض  شيكل). 

المداولة هناك.37

سدد الكثير من السكان ما استحق عليهم من مبالغ ولكنهم لم يحظوا بعد بوصلهم بالشبكة     
الن شركة الجيحون غير مستعدة للقيام بالعمل طالما لم يدفع جميع السكان.  

إسقاطات الجدار –  اثار المسار الذي رسم للجدار مشكلة الفصل بين القرية وبين قسم    .5
العامود  دير  المناطق  في  واقعا معقدا وشائكا  الوضع  نتج عن هذا  اراضيها وقد  من 
والمنطار اذ ان الوضع القانوني في هذه المناطق ومكانة السكان الذين يقطنونها غير 
واضحة المعالم, يعود ذلك الى كونها تقع خارج الحدود البلدية ولكنها موجودة  في ذات 

الوقت في الطرف المقدسي للجدار.

النفايات  لجمع  خدمات  فال  البلدية,  من  الخدمات  على  المنطقة  هذه  سكان  يحصل  ال    
الصلبة وما من خدمة لتزويدها بالمياه بواسطة شركة الجيحون. كما انه ال يوجد فيها 
شوارع بالمستوى المعقول وال ارصفة او انارة. تنشط في الحي حركة عمران كثيفة 
عن  الحديث  يدور  واكثر.  طوابق   10 من  مؤلفة  مباني  تقام  حيث  رقابة,  أي  بدون 
المباني ومئات الشقق السكنية والتي بغالبيتها العظمى, لم تشغل بعد. يعتبر  عشرات 
سكان شرقي القدس عملية البناء هذه فرصة جيدة ألنها تتيح شراء شقة سكنية في القدس 
بثمن معقول يتالءم مع قدرات الكثيرين, لذلك فان الطلب على هذه الشقق كبير. تملك 
السلطة الفلسطينية صالحية اعطاء رخص البناء في هذه المنطقة, ولكن ما من رقابة 
حقيقية على جودة البناء وعلى المعايير التي يجب ان تتوفر في مواقف السيارات وما 

شابه ذلك. 

36   نظروا: م. هورودنيشانوا, "عرب قاڤ," زمن القدس, 17.8.2012. 

 37  انظروا مقاال في الموضوع في "غرفة االخبار" طبعة القدس:

    http://www.youtube.com/watch?v=PBq1RKxqJ7I&feature=youtu.be
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اثارت مكانة حي وادي حمص الخاصة قضايا عديدة تتعلق بالوضع القانوني لسكان     
هذه المنطقة, والذين تعرف مكانة قسم منهم باإلقامة الثابتة\الدائمة. لقد وصل االمر الى 
المحكمة التي قضت في عام 2005 بانه يحب توفير خدمات التأمين الوطني والخدمات 
الصحية لسكان وادي حمص الذين يتمتعون بمكانة االقامة الدائمة على الرغم من ان 

المنطقة تقع من خلف الحدود البلدية للمدينة. 

ادى هذا االمر الى تقديم التماس آخر المحكمة. حيث قام احد السكان, احمد عطون وهو     
من سكان وادي حمص وهو يتمتع بمكانة االقامة الدائمة بالتوجه بالتماس الى محكمة 
العدل العليا مطالبا لنفسه بنفس المكانة القانونية التي يتمتع بها اوالده, ولكن المحكمة 
ردت هذا االلتماس. وقام ملتمس آخر, رياض حمادة وهو اآلخر من سكان الحي الذين 
يتمتعون بمكانة االقامة الدائمة بالمطالبة بلم شمل زوجته اليه وهي من سكان االردن, 

وفي هذه المرة تم قبول االلتماس.38

لعدة  الشرقية, وذلك  الدائرية  الطريق  بشأن مخطط شق  آخر  السكان صراعا  خاض    
يثقل  ان  ذلك  شأن  ومن  قسمين  الى  باهر  سيقسم صور  الشارع  هذا  ان  منها  اسباب 
على نسيج حياة السكان االجتماعي وكان انتقاد االهالي واحتجاجهم ايضا موجها ضد 
المعبر المقترح للوصل بين المنطقتين الواقعتين على جانبي الشارع فقد اعتبروه خطرا 

 :11.3.2009 ,NRG "38  انظروا في نفس السياق: م. جرينبرغ, "التعقيدات القانونية امام سكان وادي حمص

http://www.nrg.co.il/online/54/ART1/864/529.html/

منطقة وادي حمص 
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وال يستوفي المعايير الصحيحة. كما وادعوا ايضا بانه في المقطع الجنوبي من مسار 
الطريق الرئيسي ما من دخول مباشر الى صور باهر والى ام ليسون.39 

وقد ذكر في كتاب االعتراض - قّدمت بالتّعاون مع جمعيّة ‘بمكوم’ - ادعاء اضافي    
على  الطبيعية  المسطحات  لمعالجة  المخططة  والمساحات  الطريق  “مسار  ان  وهو 
جانبية ستتسبب بدمار كبير لكروم الزيتون المثمرة )قسم من اشجارها معمرة منذ مئات 
السنين) على طول مسار وادي زيتون ومحيطة ... ]والن[ هذه الكروم تعتبر مصدرا 
مخطط  لكون  نقدا  االعتراض  كتاب  ووجه  كما  الحي”,  لسكان  بالنسبة  للرزق  مهما 
الشارع لم يتضمن أي اقتراح لتعويض سكان الحي الذين ستصادر مساحات واسعة من 

اراضيهم من اجل شق هذا الشارع.40

وثمة نضال آخر خاضه سكان الحي في اواخر سنوات ال -90  حين اثار مخطط اقامة     
حي هار حوما معارضتهم.

 
يقدر مندوبو  البلدية.  التعليمية  المؤسسات  المدرسية وفي  الغرف  نقص في  التعليم –    .6

المركز الجماهيري في الحي بان الحديث يدور عن نقص يبلغ حوالي 30 صفا.  

خدمات النظافة واخالء النفايات – يعتبر موضوع اخالء النفايات في صور باهر وام    .7
طوبا قضية شائكة. في شهر ايار من عام  2010 قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا 
باسم سكان الحي امام محكمة الشؤون االدارية في القدس ادعت فيه ان اهمال البلدية 
وقد  بيئية وصحية.  ومكاره  سيئة  نظافة  شروط  الى  ادى  المجال  هذا  في  المتواصل 
حصل تحسن على اثر هذا االلتماس في خدمات النظافة المقدمة للحي, اال ان 19 من 
شوارع الحي ما زالت مستبعدة من الحل فال تقوم البلدية بإخالء نفاياتها ألنها بحسب 
ادعاءات البلدية ضيقة بحيث ال تتسع لمرور سيارات جمع النفايات. في شهر شباط من 

39  انظروا حول الموضوع برنامج االعتراضات التي قدمتها منظمة عدالة: االعتراضات على الخارطة 

http://www.google.co.il/ :(الهيكلية المحلية رقم 4585/ו ) الشارع الدائري الشرقي- مقطع مركزي
url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CDQQFjAB&
url=http%3A%2F%2Fwww.adalah.org%2Fnewsletter%2Feng%2Fmar08%2Fo
bjection_ring_road%2520%2520final.doc&ei=Dw3HUJX_LpDMswaQuoCYB
Q&usg=AFQjCNEhRagAzbf6D5AkBNlBeEzTwBI2PA&sig2=7AJrbq3gKv8o

3VAB-lV37g
40   الئحة االعتراض: الخارطة الهيكلية رقم 4585 أ' – ه  الشارع الدائري الشرق,القدس:

http://bimkom.org/wp-content/uploads/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%9
2%D7%93%D7%95%D7%AA-2003-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99.

pdf
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عام 2011 قضت المحكمة بان على البلدية البحث فورا عن حل مؤقت إلخالء النفايات 
التي تسكن في  العائالت  نفايات توزع على  اكياس  بواسطة  بداية  الشوارع,  من هذه 
المكان ومن ثم وخالل اربعة اشهر العمل على تطبيق حل كامل وثابت للعمل به على 

المدى البعيد.41 يدعي السكان بان البلدية لم تقم بتنفيذ ما قررته المحكمة. 

فان  ليسون,  وام  ام طوبا  باهر,  الجماهيري في صور  المركز  مندوبو  اقوال  بحسب     
اخالء النفايات يتم على اساس مرتين اسبوعيا ولمدة ساعتين للجولة الواحدة ال غير, 
كما وانه وفقا ألقوالهم فان العمل على اخالء النفايات يقتصر على الشارع الرئيسي وال 
يشمل عموم مناطق القرية. ويذكران عملية اخالء النفايات ال تطال مناطق دير العامود 

والمنطار.

عدم اخالء النفايات في صور باهر 

الحدائق العامة والترفيه – ال يوجد في الحي حديقة عامة وال يوجد فيه ايضا اماكن   .8
لقضاء اوقات الفراغ سواء كانت ترفيهية او ثقافية. لقد طرح اقتراح لتأسيس صندوق 

مالي من اجل شراء ارض الستخدامها لألغراض العامة. 

الرعاية والصحة – ال يوجد في الحي مكتب للرعاية االجتماعية مما يضطر السكان   .9
البلدة  من  الشمالي  الجزء  في  الموجودة  االجتماعية  الشؤون  مكاتب  الى  التوجه  الى 
االم  مؤقت لصحة  وهناك مركز  كما  ثقيل.  تعاني من عبئ  هذه  ان  في حين  القديمة 
والطفل يقع في بناية مستأجرة ومن الجدير التسريع في اقامة بناية ثابتة تسد الحاجة 

بشكل ثابت ومستقر.

http://www.acri.org.il/ :41  انظروا في نفس السياق الى الموقع االلكتروني لجمعية حقوق المواطن

he/?p=2567
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9. صور

   

صور باهر في الماضي والحاضر 




