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 أم طوبا دليل بلدة 
 

 الفيزيائيةافي والخصائص الموقع الجغر
 

)المسافة األفقية كم من مدينة القدس  5.3تقع على بعد  حيث، القدسمدينة  جنوب ، وتقعالقدسمحافظة  بلدات، هي إحدى أم طوبابلدة 

 ،فابيت صفا ومن الغرب ،القدس الغربية  ومن الشمال ، صور باهر ( منها، يحدها من الشرقالقدس بين مركز البلدة ومركز مدينة

)أنظر الخريطة رقم  (2020أريج،  -نظم المعلومات الجغرافية وحدة) بيت ساحوروالخاص والنعمان  أراضي كل من ومن الجنوب

1(. 

 

 أم طوبا: موقع وحدود بلدة 1خريطة 

 
 2020أريج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر

 

ملوم، أموا معودل  431.8ر، ويبلو  المعودل السونوأل لامطوار فيهوا حووالي مترا فووق سوطا البحو 707على ارتفاع  أم طوبا تقع بلدةكما 

أريوج،  –% )وحودة نظوم المعلوموات الجغرافيوة60درجة مئوية، ويبل  معدل الرطوبة النسوبية حووالي  17درجات الحرارة فيصل إلى 

 . اإلسرائيلية أما بالنسبة للخدمات التي تقدم للتجمع، فجميع الخدمات تقدم من قبل بلدية القدس. (2020
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 نبذة تاريخية
 

رضي هللا عنه، عقد في تلك المنطقة اجتماعوا سوريا -أن عمر بن الخطاب تواردت بين األجيال روايةنسبة إلى  بهذا االسم البلدةسميت 

 عوام. 1000ر مون أكثويعوود تواريإ إنشوال التجموع إلوى و، وبعدها حرفوت إلوى  . ولذلك سميت بالسر الباهر مع قادته قبل دخوله القدس

 (.1)انظر الصورة رقم الجزيرة العربية واليمن إلى  أم طوبا  ويعود أصل سكان بلدة

 

 أم طوبا من بلدة  منظر: 1صورة 

 

 

 األماكن الدينية واألثرية
 

مواكن أثريوة فوي أيوة أيوجود ال كموا  .المسوجد العمورألو مسجد المهاجرين، مسجد المرابطين،: مساجد، هم ثالثة أم طوبا  بلدةيوجد في 

 (.2خريطة رقم الأنظر ).التجمع 
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 أم طوبا : المواقع الرئيسة في بلدة 2خريطة 

 
 2020أريج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر

 

 

 السكان
 

سووات حسووا اإلحصووال المركووزأل اإلسوورائيلي )معهوود القوودس للدراب ،2018عووام  4,500وصوول إلووى  أم طوبووا قوود وجوود أن عوودد سووكان 

 (.2020 اإلسرائيلية،
 

 

 العائالت

 
 ،حموادةعائلوة  ،عميورةعائلوة  ،عائلوة عليوان ،نمورعائلوة  ،دويواتعائلة  ،دبشعائلة من عدة عائالت، منها:  أم طوبا  بلدةيتألف سكان 

 . األطرشعائلة جاد هللا وعائلة  ،أبو جامدعائلة  ،جبورعائلة  ،بكيراتعائلة  ،أبو كفرعائلة 

 

 شة مستوى المعي

 
تم استخدام المسا األسرأل كأداة لجمع البيانات الالزمة لتقييم الظروف االجتماعية واالقتصادية على مستوى الحي ولجمع البيانات 

الضرورية إلجرال تقييم شامل الحتياجات سكان القدس الشرقية وتفضيالتهم وتصوراتهم حول توافر وجودة التعليم والصحة. والنقل 

 واإلسكان والخدمات البيئية.والبنية التحتية 

تم تصميم توزيع العينة الجغرافية لاسرة باستخدام نهج أخذ العينات الطبقي. لاسف ، ال ينشر الجهاز المركزأل لإلحصال الفلسطيني 

ة أعداد تقديرات لعدد السكان في األحيال الفلسطينية داخل القدس الشرقية. من ناحية أخرى ، ينشر معهد القدس ألبحاث السياسي

السكان والمؤشرات الديموغرافية واالجتماعية االقتصادية في كتابه اإلحصائي السنوأل. ومع ذلك ، فإن حدود مناطق العد اإلحصائي  
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تختلف عن الحدود المستخدمة من قبل الجهاز المركزأل لإلحصال الفلسطيني وهذا المشروع. ولحل المشكلة تم أخذ العينات ، حيث 

د المباني من قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية بأعداد السكان المذكورة في دليل العمل اإلحصائي. حيث قارن الشركال عد

٪ من أعداد السكان. توزيع عدد المباني وعدد 80أتضا  ان عدد المباني حسا إحصائية الجهاز المركزأل لإلحصال هو تقريبا  

 :العينة لكل تجمع في الجدول التالي

 

 عدد العينة د المبانيعد التجمع

 231 1,699 السواحرة الغربية

 325 2,099 الثورأل

 86 126 بئر عونة

 238 2,025 بيت صفافا

 248 3,534 بيت حنينا

 242 2,605 العيسوية والشيإ جراح

 247 3,259 جبل المكبر

 371 10,623 بيت المقدس

 243 2,710 كفر عقا

 250 4,101 البلدة القديمة

 162 410 شرفات

 234 1,895 شعفاط

 239 2,288 سلوان

 243 2,771 صور باهر

 204 874 ام طوبا

 

اما بخصوص المسا فقد تم عن طريق تصميم استمارة سميت ب"استمارة المسا االجتماعي واالقتصادأل لاسرة في احيال القدس 

عهد االبحاث التطبيقية _القدس )أريج(  في اجرال هذا م اتحاد الجمعيات الخيرية_ القدس وبالتعاون مع "، وقد قام2019الشرقية 

 المسا، وقد قسمت االستمارة الى االقسام التالية:

 بيانات عن افراد االسرة  •

 السكن وظروف السكن) المياه والصرف الصحي، النفايات، االتصاالت واالنترنت والبريد( •

 الحركة والتنقل •

 التعليم •

 مستوى المعيشة •

 العنف واالمن الشخصي •

 

 أم طوبامستوى المعيشة في 
 

% من االسر متوسط وما فوق ، 98.3اسرة وعند سؤالهم عن حالة االسرة المعيشي كانت االجابة  204هي  أم طوباعدد العينة لبلدة 

% دخلهم 3.3% من االسر التي اجرأل معها المسا وتقريبا 96.7يكل فما فوق وبنسبة ش 5,000 اما بالنسبة للدخل الشهرأل فهو 

 % من اعمال حرة13% منها من الرواتا و95شيكل، اما بالنسبة لمصادر الدخل فقد كانت  5,000لشهرأل اقل من ا

 

 

 قطاع التعليم
 

مدرسوة واحودة   بلودة، فيوجود فوي ال2015/2016في العوام الدراسوي  أم طوبا  بلدةفيما يتعلق بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في  

 ، (2016،قاعدة بيانات معهد اريج) فوقااساسية للذكور تابعة لا
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، طالبوا  114، وعودد الطوالب صوفوف 8 فقوط التي تشرف عليها مديرية التربيوة والتعلويم أم طوبابلدة  الصفوف الدراسية في يبل  عدد

الب لكول معلوم فوي معودل عودد الطو وتجودر اإلشوارة هنوا إلوى أن. (2016،قاعدة بيانات معهود اريوج) معلما ومعلمة 11وعدد المعلمين 

 .طالبا في كل صف  14تبل   أم طوبارس الكثافة الصفية في مدا طالبا ،و  11  أم طوبامدارس 

 

المدرسوة الرشويدية للبنوين الموجوودة فوي القودس  إلوى وفي حال عدم توفر إحدى المراحل التعليمية في التجمع، فوإن الطوالب يتوجهوون

الموجودة فوي البلودة القديموة، ومدرسوة دار الفتواة الالجئوة الثانويوة م اإلسالمية الثانوية للبنين يتاالشرقية في حي باب الساهرة، ودار األ

الموجودة في القدس الشرقية في حي باب الساهرة، والمدرسوة المأمونيوة للبنوات والموجوودة فوي القودس الشورقية فوي حوي واد الجووز، 

ضووطر بعووط الطووالب والطالبووات التوجووه إلووى كليووة سووخنين عطووروت كمووا ي ،كووم 6-4بمعوودل عوون التجمووع  حيووث تبعوود هووذه الموودارس

  .والمدرسة اللوثرية في بيت حنينا لدراسة الفرع الصناعي والمهني

 

 أهمها:،بعط العقبات والمشاكل  أم طوبا ة يواجه قطاع التعليم في بلدكما 

 

 مشكلة المواصالت. •

 لدى الطالب. تدني المستوى التعليمي •

 ل الحكومة اإلسرائيلية. تحريف المناهج من قب •

 

 قطاع الصحة
 

 ،مراكز طبية تابعة كلها لشركات التأمين اإلسرائيلية مثل مكابي 5 صحية، حيث يوجدالمرافق بعط ال أم طوبا تتوفر في بلدة 

ل تحالي قسم ،قسم أمومة وطفولة ،واختصاصيين لمعظم التخصصات تتوفر في هذه المراكز أطبال عامحيث  ،كالليت ومؤحيدت

حال عدم  وفي .صيدليات 3عيادات أسنان خاصة ومركزان تجميل للنسال و 5طبية، مركز عالج طبيعي، وقسم أشعة. كما يوجد 

المستشفيات الرئيسية في شرق وغرب القدس مثل هداسا توفر الخدمات الصحية المطلوبة في البلدة فإن المرضى يتوجهون إلى 

 .كم 22و 8المقاصد والفرنساوأل ويتراوح بعد هذه المستشفيات بين  ،الهالل األحمر ،يالدجان ،، المطلع)العيسوية وعين كارم(

 (2019،القدس ومعهد اريج-قاعدة بيانات اتحاد الجمعيات الخيرية)

 

 أهمها:، التجمع من بعط المشاكل والعقبات كما يعاني

 

 عدم توفر سيارة إسعاف. •

 عدم توفر مستشفيات قريبة من التجمع. •

 

 

 راعةطاع الزق
 

)انظر الجودول  دونما أراض سكنية  253دونم هي أراض قابلة للزراعة و 183دونما، منها  1,297حوالي  أم طوبا تبل  مساحة بلدة 

 (.3، وخريطة رقم 2رقم 

 

 (بالدونم المساحة) 2019لعام  أم طوبا بلدة  في األراضي استعماالت: 2 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

ة ومنطق

 الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

 ( 183 )  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

351 216 294 0 0 1 3 0 179 253 1297 

 .2019، جأري - وحدة نظم المعلومات الجغرافية ر:المصد  
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 أم طوبا : استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في بلدة 3خريطة 

 
 2019أريج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر

 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 

  
 تقودم خودماتها مؤسسوات محليوة وجمعيواتعودة ولكون يوجود  .عبة بريدمنها: شمن المؤسسات الحكومية،  القليل أم طوبا  بلدةيوجد في  

 منها:،غيرها و رياضيةة وثقافي عدة مجاالت لمختلف فئات المجتمع، في

 

 مركز رياضي تأسس بدعم وتبرعات أهل البلد ويقدم نشاطات رياضية وثقافية وفنية. :نادي شباب  •

 .دم نشاطات رياضية وثقافية وفنيةهل البلد ويقمركز رياضي تأسس بدعم وتبرعات أ :النادي اإلسالمي •

 تقدم خدمات واستشارات دينية وخدمات ثقافية. :لجنة أموال زكاة األوقاف •
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 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 

 مياه الشرب والصرف الصحي .1

 حددتهاالقدس التي  مدينة دحدو توزيع مياه الشرب ونظام الصرف الصحي في جميعالمسؤولة عن هي الشركة جيحون شركة 

أنابيا  خطوط شبكات وتمديدها، وإنشالصيانة الجيحون شركة دير ت. منطقة صور باهر وأم طوباعن مسؤولة بالتالي وهي  ،البلدية

 .جديدة مياه
متساوية التي البلدية يحق لها الحصول على الخدمات الكاملة وال حددتهاالقدس التي  حدودداخل  األحيالعلى الرغم من أن جميع 

في القدس الشرقية ، أدت صعوبة الحصول على تصاريا السكن ، في بعط األحيان ، إلى البنال غير القانوني و فانه تقدمها البلدية ،

شبكات العامة لمياه الشرب والصرف وبالتالي صعوبة امكانية الحصول على مثل هذه الخدمات والوصول اليها مثل ال ،للمباني

 شاكل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي بيئة غير صحية وتعرض السكان للعدوى واألمراض.الصحي. تخلق م
جهودًا كبيرة خالل السنوات األخيرة لتطوير شبكة المياه والصرف الصحي في العديد من مجتمعات القدس جيحون بذلت شركة 

 الشرقية.
ي لمياه ونظام الصرف الصحي فالممكن جمع البيانات بالكامل عن ابسبا نقص المعلومات التي يمكن الوصول إليها ، لم يكن من 

 بنالا على . ومع ذلك ، سيتم وصف حالة خدمة المياه والصرف الصحي على أساس أدق وأحدثمنطقة صور باهر وأم طوبا

 المعلومات المتاحة.
 

 

 مياه الشرب 1.1

حوالي  -ركة ميكوروت مؤخًرا أكبر نفق للمياه في إسرائيل . أكملت شفي اسرائيل تدير شركة ميكوروت اإلسرائيلية مصادر المياه

هي جيحون . كما سبق ذكره أعاله ، فإن شركة 1مياه الشرب المحالة إلى البلدية ينقل والذألمن سوريك إلى القدس  -كيلومتًرا  14

في منطقة صور باهر وأم  الخدماتالمسؤولة عن توزيع مياه الشرب في جميع أنحال المدينة، وبالتالي فهي مسؤولة عن توفير هذه 

. يةالشمالالمنطقة في الغالا في قد امتدت غطت شبكة توزيع المياه ما يقرب من ثلثي المنطقة المستهدفة و 2013في عام طوبا. 

 سكنية وبالتالي المزيد من السكان.الوحدات كثافة في العلى طول المناطق التي يوجد بها الشبكة  أمتدت

٪ من األسر 100حاليًا ،  .2في القدس الشرقية ي٪ فقط من األسر مرتبطة بشبكة المياه بشكل رسم64ان ك،  2015حتى عام 

حاليًا ، وفقًا للمعلومات التي قدمها المركز  (.2020، صور باهر وأم طوبا جماهيرألموصولة رسميًا بشبكة المياه )مركز 

 (.4 الخريطةموصولة رسميًا بشبكة المياه )٪ من األسر 95المسؤول عن كال المجتمعين ، فإن  الجماهيرأل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، world-stressed-water-a-in-live-to-technology-israeli-news/using-https://www.jpost.com/israel-627227 جيروزاليم بوست   1

  2020مايو 
 2015، مايو  jerusalem-ttps://www.english.acri.org.il/easth-2019جمعية حقوق المواطن في اسرائيل،   2

https://www.jpost.com/israel-news/using-israeli-technology-to-live-in-a-water-stressed-world-627227
https://www.english.acri.org.il/east-jerusalem-2019
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 (2019)تشزفي  2013في عام شبكة خطوط المياه  :4خريطة
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"الحد األدنى يقل عن  والذأل ال، 3متر مكعا 21.0استهالك الفرد من المياه يوميًا في القدس يبدو رسمياً  متوسطعلى الرغم من أن 

متر مكعا، يبدو أن نصيا  0.1بـ حددته منظمة الصحة العالمية  والذألالمطلوب من المياه للحفاظ على حياة صحية للفرد في اليوم" 

. لسول الحظ ، ال 4٪ من الحد األدنى من معايير منظمة الصحة العالمية55 يمثل حوالي الفرد من إمدادات المياه في القدس الشرقية

 .منطقة صور باهر وأم طوبافي هذا الصدد بيانات شاملة حول توفر المياه واستهالكها في تتوفر 
متر مكعا من  3.5 وهي ستهالك قياسيةاقيمة تأخذ بعين االعتبار شركة جيحون  فان فيما يتعلق برسوم خدمة المياه من البلدية ،

أدنى سعر لخدمة توصيل  ينم تحديدنية. وبتطبيق هذا المبدأ ، فإنه شخصين لكل وحدة سككالمياه للفرد في الشهر، مع مراعاة حد أدنى 

شيكل / متر مكعا أأل  13461السعر إلى  يمكن أن يصل شيكل / متر مكعا. 7385شبكة مياه الشرب والصرف الصحي عند 

صناعة ، الحرف ، األعمال ، . فيما يتعلق باالستهالك لمختلف القطاعات )التجارة ، الالشهرمتر مكعا للفرد في  3.5تجاوز ت كمية

المستهلكة )المياه المؤسسات ، المستشفيات ، الخدمات األخرى( ، حددت شركة جيحون نطاقًا للسعر قد يختلف وفقًا لكمية المياه 

 شيكل / متر مكعا. 13461إلى  10998والتي تتراوح ما بين ، والصرف الصحي(

 صحي بشكل منفصل من قبل جيحون ، فإن المعدل األساسي لكل منها يتراوحإذا تم توفير خدمات توصيل مياه الشرب والصرف ال

لفئة ل، وفقًا للصرف الصحيشيكل / متر مكعا  3184و  2832وبين  لمياه الشربشيكل / متر مكعا  9368و  1170بين  ما

 المساحية للممتلكات واستهالك المياه.
حجم المساكن في جزئيًا على مربعات األمتار السكنية. يتراوح متوسط تكلفة االتصال بالشبكة باهظة الثمن بشكل خاص وتعتمد 

شيكل لكل متر مكعا. يضاف إلى هذه  165وتكلفة وحدة التوصيل تصل الى  ،متر مكعا 120إلى  90المجتمعات المستهدفة من 

صور باهر وأم  جماهيرأل)مركز كل شي 3700التكلفة أيًضا تكلفة تركيا وتجهيز عداد المياه الذأل تصل تكلفته مع التركيا الى 

 .(2020، طوبا
 

 مياه الصرف الصحي1.2  

ً  في معظم األحيال الفلسطينية خزانات الصرف الصحي، وهو أمر غير مسموح به السكانستخدم أ بموجا أنظمة وزارة البيئة  حاليا

توفرها يجا أن بها ، هي خدمة ووزارة الصحة. تركيا خطوط الصرف الصحي الرئيسية ، التي يمكن ألصحاب المنازل االتصال 

في القدس الشرقية ، حيث يتحمل السكان مسؤولية  كذلكالحال ليس ولكن سكان هذا البلد بطبيعة الحال. لكل السلطات بشكل عام 

البيروقراطية التي ينطوأل عليها تركيا خطوط الصرف  والتحدياتأثبتت التكاليف المرتفعة  تركيا خطوط الصرف الصحي.

 .5البنال على ممتلكاتهم امكانيةها عقبة أمام الناس لالستفادة من أن ،الصحي
يعمل فقط الذأل توفره البلدية صور باهر وأم طوبا ، كان النظام  منطقةالصرف الصحي في نظام في العقود الماضية ، فيما يتعلق ب

في باحات منازلهم ،  اصيةامتصفي أعلى التل. اضطر معظم سكان صور باهر إلى تصريف مياه الصرف الصحي في حفر 

وتعرضوا لمخاطر صحية باإلضافة إلى خطر على المياه الجوفية. عالوة على ذلك ، كانت المنازل غير الموصولة بالشبكة العامة 

الصرف الصحي بحيث شبكات ، بدأت شركة جيحون في العمل على تمديد  2009تواجه تكاليف عالية للحفر وصيانتها. منذ عام 

بمنشأة جديدة لتنقية المياه. ظهرت مشكلة منذ بداية عمل شركة جيحون تتعلق بالفواتير الكبيرة التي بدأ السكان في  اهيمكن توصيل

 .6فقط دون تمديدبل تم وضعها في البيوت تلقيها حتى لو لم يتم توصيل معظم الخطوط الرئيسية 
كيلومتًرا ،  11خط يبل  حوالي  تمديدصحي من خالل تطوير نظام الصرف ال 2018في اآلونة األخيرة ، توقعت خطة جيحون 

بقطر  كيلومتًرا من الخطوط 15يد حوالي ، شرعت الشركة نفسها في تمد 2019ملم. في عام  300ملم حتى  200بقطر أكبر من 

 .7ملم 300ملم حتى  200يزيد عن 

شبه معدومة ، إن لم تكن في الجزل الشمالي من الخدمة أن  8 2013م لقة بالصرف الصحي المحدثة حتى عاتُظهر البيانات المتع

٪ 100٪ من األسر موصولة رسميًا بشبكة الصرف الصحي ومن المتوقع أن تصل إلى 75(. حاليًا ، 5 الخريطةمجتمع أم طوبا )

أل معلومات تتعلق ٪ المتبقية من السكان ما زالت تستخدم الحفر االمتصاصية ، حتى لو لم يتم تتبع أ25قريبًا. من المفترض أن نسبة 

 (.2020، صور باهر وأم طوباجماهيرأل بتكرار تفري  الحفر االمتصاصية والتكاليف )مركز 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
  2016معهد القدس بحث السياسات  3
 تر مكعام 0.1وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الحد األدنى من المياه المطلوب للحفاظ على حياة صحية للفرد في اليوم هو  4
 2010بمكوم،  5
 2010بمكوم،  6
 2020شركة جيحون،  7
 2019جمعية حقوق المواطن في اسرائيل،  8
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 (2019)تشزفي  2013في عام  خطوط شبكات الصرف الصحي :5 خريطة
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صيل الصرف الصحي في جيحون ، حيث يتم تضمين خدمة تولشركة خدمة الفيما يتعلق برسوم 

خدمة تزويد مياه الشرب ، تكون تكاليف الوحدة المطبقة هي تلك الموضحة أعاله. إذا تم توفير 

خدمات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بشكل منفصل ، فإن المعدل األساسي لخدمة 

 حجمشيكل / متر مكعا ، محسوبًا على أساس  3184و  2832الصرف الصحي يتراوح بين 

 ممتلكات واستهالك المياه.الحة مسا

بالنظر . المساحة المربعة للمسكنتكلفة االتصال بالشبكة باهظة الثمن بشكل خاص وتعتمد على 

و  40000حجم المساكن في التجمعات المستهدفة ، فإن تكلفة المسكن تتراوح بين متوسط  الى

 .(2020، صور باهر وأم طوبا جماهيرأل)مركز شيكل.  60000
. ومع المتولدة من هذا التجمعمياه الصرف الصحي بكمية م العثور على بيانات فيما يتعلق لم يت

 تصا في محطةالمتولدة من منطقة بيت صفافا وشرفات أن مياه الصرف الصحي  فقد تبين، ذلك

جنوب مدينة القدس ، ، (حومات شموئيلالقريبة من جبل ابو غنيم ) معالجة مياه الصرف الصحي

 (6 الخريطة) .كعا من المياه العادمة في اليوممتر م 5600لى معالجة ما يقرب من قادرة عوال
 

 موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي :6خريطة 

 
 

 

 النفايات الصلبة .1

فيما يتعلق بتغطية خدمة جمع  .هدينمنطقة صور باهر وأم طوبا من خالل متعفي  9ت الصلبةالنفايا ادارة عمليةتدير بلدية القدس 

(. تبدو المسافة بين أحدهما 7 الخريطة) منتظمةالنفايات الصلبة ، يتم توزيع حاويات النفايات الصلبة في مناطق مختلفة بطريقة غير 

                                                 
النفايات التي ال تضيع من خالل الحرق أو الدفن أو اإللقال غير القانوني في مناطق غير رسمية ولكن يتم تسليمها إلى منشأة معالجة / النفايات الصلبة: هي   9

 التخلص الرسمية أو إلى مصنع إعادة التدوير.

. نقطة تصريف مياه مطر 1صورة 

 حرجة
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يلة على طول لمسافات طواضافية واآلخر مختلفة اعتمادًا على المنطقة وتبدو الخدمة ضعيفة نوًعا ما بسبا عدم وجود حاويات 

. من خالل المعلومات التي نشرتها بلدية القدس والزيارات الميدانية ، كان من الممكن تتبع من المنطقة الحدود الجانبية للجزل الشمالي

 حاوية. 172نقطة تجميع و  120مواقع نقاط جمع النفايات الصلبة وأنواع الحاويات. تم تحديد 

 
 (2019بة )تشزفي : نقاط تجميع النفايات الصل7خريطة 

 
 حاويات جمع النفايات الصلبة :3جدول 

عدد نقاط 

 التجميع
 الحاويةنوع 

عدد 

 الحاويات

عدد الحاويات التي لم 

 يتم تحديد أيام تفريغها

عدد الحاويات التي تم 

 تحديد أيام تفريغها

كثافة النفايات لكل حاوية بالكيلوغرام 

 متر مكعب(1لو/كي 250)

كثافة النفايات لجميع 

 الحاويات بالطن

   138 34 172 جميع األنواع 120

 20.350 275 74 26 100 كوب )مغلقة( 1 60

 112.000 1.750 64 8 72 كوب )مفتوحة( 7 60
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 كوب 1حاوية مغلقة حجة  .2صورة  كوب 7حاوية مفتوحة حجم  .3الصورة 

  

طنًا( ، يمكننا اعتبار النظام فعااًل بشكل  44طنًا( بكمية النفايات المتولدة يوميًا ) 153.4الحاويات )بمقارنة إجمالي سعة جمع 

لحاويات الموجودة في المجتمع، ل، والذأل يقيس سعة التجميع اإلجمالية بناًل على العدد اإلجمالي  1إلى  0على مقياس من منفصل. 

يقدم النظام في المجتمعات المستهدفة  .كمية النفايات اليومية التي يولدها سكان المجتمعيمكننا قياس مستوى تشبع النظام بناًل على 

(. لذلك يمكن استنتاج أن النظام قادر على جمع كمية من النفايات أعلى بثالث 1 الشكل) 0.29مستوى تشبع منخفط جدًا يقابل 

اليومية ضرورية. من المفترض أن تكرار التفري  ثالث  عملية الجمعن مرات من تلك التي ينتجها المجتمع يوميًا. وبالتالي ، ال يبدو أ

 مرات في األسبوع قد يكون كافياً.

 
 مستوى تشبع نظام النفايات الصلبة. 1الشكل 

 

حنات شا، يتم استخدام أربع  تفري  الحاوياتلخدمة بالنسبة (. 2 الشكلاألسبوعي ) أيام التفري لم يكن من الممكن جمع البيانات حول 

 ةضاغطشاحنة . كل جبل المكبرالسواحرة الغربية و كل منمع  بالشراكة، صور باهر وأم طوبالجمع النفايات الصلبة في  ضاغطة

 (.2020،  متعهد عملية ادارة النفايات الصلبة في القدس الشرقيةطنًا في كل رحلة ) 12-10على جمع ما بين  ةقادر
 

 

 

 

 

 لحاوياتلي . تكرار التفريغ األسبوع2الشكل 

  
ثالث مرات في  عامبينما يتم تفريغها بشكل  ،الحاويات يتم تفريغها يوميًا بشكل أساسي انات التي تم جمعها ، يتضا أنوفقًا للبي

 (.3 الشكلاألسبوع )
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 لحاوياتلتكرار التفريغ األسبوعي . 3الشكل 

 
د كبير ، ة كنس الشوارع في المنطقة المستهدفة غير فعالة إلى حخدم أن بدوي ،على الرغم من التزام السكان بدفع ضرائبهم للبلدية

، الخدمة غير مضمونة لجميع المناطق التي توجد بها نقاط تجميع النفايات الصلبة (. بالتأكيد8 الخريطة) 2013بحسا بيانات عام 

 .جتمعداخل الميتم تنظيف الشوارع وإزالة القمامة بشكل عام فقط في بعط الطرق (. 7 الخريطة)
 

 (2019خدمة كنس الشوارع )تشزفي  :8خريطة 
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 . مستوى النظافة حول عدد من نقاط تجميع النفايات الصلبة4الصورة 

 .الحرجةط تجميع النفايات الصلبة ، عن نقا 2019لم تكشف الزيارة الميدانية ، التي أجريت في عام 
. لم يتم الكشف عن أأل معلومات إضافية في المنطقة المستهدفة (7 الخريطةيات بالقرب من مدرسة ابن رشد )نقطة فصل نفاتم تحديد 

في هذا الصدد. عالوة على ذلك ، فإن خدمة تخليص الخردة واألثاث القديم غير متوفرة كما هو الحال في أحيال القدس األخرى ، 

 بحسا المعلومات التي نشرتها بلدية القدس.
المصاريف السنوية التي تشمل جميع الخدمات البلدية ويمكن دفعها  األرنونا. ضمن ضريبةضمين رسوم خدمة النفايات الصلبة يتم ت

التي تقع فيها الوحدة السكنية ويعتمد على األمتار والمنطقة على أساس المساحة  األرنوناعلى أقساط إلى بلدية القدس. يتم احتساب 

 ئة منطقة المعيشة.مكان اإلقامة وفلالمربعة 

، مراحل ادارة النفايات الصلبةبالنسبة لطرق التخلص من النفايات ، لم يتم العثور على معلومات مفصلة لوصف هذه المرحلة من 

 من خالل القدسفي ات الصلبة نفايال التخلص من، يتم . حاليًا10الحرق ودفن النفايات كانت سابقا ولكن يبدو أن الطرق األكثر استخداًما

مركز جماهيرأل في منطقة عطروت الصناعية ، شمال مدينة القدس ) 11"جرين نت" إلى منشأة الفرز نظام جمع النفايات الصلبة،

 (9.1و الخريطة  9 الخريطة. )(2020، صور باهر وأم طوبا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .2014القدس )أريج( ، المالما المحلية وتقييم االحتياجات لمحافظة القدس ،  - معهد البحوث التطبيقية  10

ويعمل كنقطة فرز للنفايات البلدية الصلبة الناتجة عن سكان العاصمة القدس. يتم نقل مواد مختارة إلى صناعات إعادة  2013تم افتتاح المصنع في عام  11

 ت المرسلة إلى مكبات النفايات.التدوير إلعادة استخدامها ، مع تقليل النفايا
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 "جرين نت"موقع مكب النفايات  :9خريطة 

 
 

 "جرين نت" بالنسبة لمطار قلندياموقع مكب النفايات  9.1طة خري
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 دراسة استقصائية .2

 23150. من أصل التجمعبعط المقابالت على عينة من سكان  ،القدس –اتحاد الجمعيات الخيرية  ت جمعية، أجر2019في عام 

سرة. خالل ل الحصول على رؤية أوضا لخدمة جمع النفايات على مستوى األ، من أجشخًصا 333نسمة، تمت مقابلة عينة من 

 سلوك الناس وتصورهم للخدمات الحالية: منالمقابالت ، تم التحقق 
 التخلص من النفايات الصلبة .1

 طريقة التخلص من النفايات الصلبة
 (كيف تتخلص من النفايات الصلبة؟)س: 

 
الذين تمت ٪ من 95صرح أكثر من 

في كال المجتمعين بأنهم  ممقابلته
يتخلصون من النفايات الصلبة في حاويات 

 ،الطريق يعلى جانبموزعة مفتوحة 
وأعلن عدد محدود فقط عن التخلص من 

النفايات الصلبة في حاويات مغلقة. 

يستخدم العدد اإلجمالي لألسر الذين 
تمت مقابلتهم خدمة الجمع الحالية 

يتم ذكر  للتخلص من النفايات المنزلية. لم
طرق أخرى مثل التخلص العشوائي أو 

الرصيف أو الحرق أو الدفن في حفر 

  صغيرة.

 كنس الطرقات .2

مدى الرضا عن تكنيس الشوارع وجمع 
 القمامة

هل أنت راضٍ عن جهود البلدية في )س: 
الحفاظ على نظافة الرصيف وشارع 

 (الحي؟
 

٪ من األشخاص الذين 90أعلن أكثر من 
كال المجتمعين أنهم تمت مقابلتهم ل

راضون عن خدمة كنس الشوارع. 
بالمقارنة مع المعلومات المتعلقة 

بالسنوات السابقة ، والتي وصفت 

الخدمة بأنها غير فعالة إلى حد ما ، يمكن 
استنتاج أن التحسينات قد حدثت في 

 الوقت الحاضر.
 

 
 عدم نظافة الشوارع

هل تعاني من عدم نظافة )س: 
 ( الشارع؟

 
د البيانات االفتراض أعاله بأن خدمة تؤك

كنس الشوارع تبدو فعالة للغاية في كال 
الذين تمت المجتمعين. ذكر معظم 

عدم أنهم نادرا ما يعانون من  مقابلتهم
 الشوارع. نظافة
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  القوارض انتشار
هل تالحظ انتشار القوارض في )س: 

 (منطقتك؟

 

، دليل على الفرضية المذكورة أعالهك
بيانات أن المجتمعات نادًرا ما تتأثر تظهر ال

، القوارض انتشارأو ال تتأثر أبًدا بتفشي 
حتى لو كان مجتمع أم طوبا أكثر تضرًرا 

 من هذه الظاهرة.

 
 تلوث الهواء .3

الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات 
 الصلبة بالقرب من المنزل

هل تعاني من الروائح الكريهة )س: 
ت الصلبة بالقرب من المنبعثة من النفايا

 (منزلك؟
 

فيما يتعلق بانبعاث الروائح من النفايات 

الصلبة ، يبدو أن المجتمعين لديهما تصور 
مماثل للغاية. ومع ذلك ، ال يبدو أن هذه 

 الظاهرة تؤثر على حياة المجتمع.

 
 انبعاثات / غازات حرق النفايات الصلبة

هل تعاني من انبعاثات / غازات )س: 
 (فايات الصلبة؟حرق الن

 

كما يمكن اعتبار هذا الرقم مؤشرا على 
مستوى جيد من كفاءة كل من نظام جمع 

النفايات وخدمة كنس الشوارع ذات 
ثالثة أرباع الذين الصلة. ذكر ما يقرب من 

من كال المجتمعين أنهم  تمت مقابلتهم

نادراً ما يعانون من انبعاثات / غازات حرق 
 النفايات الصلبة.
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 ه الصرف والنفاياتميا .4

 فيضان مياه الصرف الصحي
هل تعاني من فيضان مياه الصرف )س: 

 ( الصحي؟
 

تُظهر البيانات التي تم جمعها في هذه 

المياه العادمة ال  فيضانالحالة أن ظاهرة 
 الذين تمت مقابلتهمتحدث أبًدا لمعظم 

األكثر في كال المجتمعين. يظهر الرقم 
صل فيه تصلة بمجتمع أم طوبا الذي 

٪ من إجمالي 80لى النسبة ا
المستجيبين. يبدو أن مجتمع صور باهر 

أكثر تضررا من فيضان المياه العادمة ، 

 على الرغم من ندرة حدوثه.

 
 
 

 

 

 الكهرباء واالتصاالت

 

س للكهربوال فوي المصودر الورئي محافظوة القودسم، وتعتبور شوركة كهربوال 1950شوبكة كهربوال عاموة منوذ عوام  أم طوبا  بلدةيوجد في 

ف، تعمول مون خوالل مقسوم شوبكة هوات بلودةويتووفر فوي ال  .%100. وتصل نسبة الوحدات السكنية الموصولة بشبكة الكهربال إلى بلدةال

 ..% من الوحدات السكنية موصولة بشبكة الهاتف90، وتقريبا في بلدية القدسآلي 

 

 النقل والمواصالت

 

لمواصالت العامة ، تخدمها شركة باصات النقل الموحد في القدس الشرقية، على خط موقف مخصص ل 13 يوجد في بلدة ام طوبا

كم من  16.7، فيوجد فيها البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق في (، 2019قاعدة بيانات معهد اريج،  .)القدس. -الثورأل ورأس العمود

 (.2019قاعدة بيانات معهد اريج ، )الطرق المعبدة 
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 أم طوبافي بلدة   الطرق والمواصالت: 10خريطة 

 
 2019أريج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر

 

 

  إجراءات االحتالل اإلسرائيليأثر 

  أم طوباسياسي في بلدة   الوضع الجيو

 

يلية بحكوم موقعهوا داخول منطقوة نفووذ دونما لسيطرة بلديوة القودس اإلسورائ 8,245والبال  مساحتها  أم طوباتخضع معظم أراضي بلدة  

عقوا احوتالل إسورائيل للضوفة الغربيوة والقوودس م  1967بلديوة القودس التوي توم رسومها بشووكل غيور قوانوني وأحوادأل الجانوا فوي العووام 

وهوي األراضوي  (J1)حيث تم تقسيم محافظة القدس إلى منطقتين رئيسويتين هموا: منطقوة  ،الشرقية وقطاع غزة وأراض عربية أخرى

أم البلدة القديمة والقودس الشوريف، وتتبوع بلودة  : الخاضعة لسيطرة بلدية القدس وتضم العديد من التجمعات الفلسطينية المقدسية أهمها 

وهي المنطقة الغير خاضعة لسيطرة بلدية القودس والتوي تعتبور بشوكل عوام  (J2)إلى هذه المنطقة، أما المنطقة الثانية فهي منطقة  طوبا

 . ة السلطة الوطنية الفلسطينيةخاضعة لسيطر

 

% موون المسوواحة الكليووة 78.5دونمووا ) 6,476حووالي  أم طوبووا( فووي بلوودة  J1تبلو  مسوواحة األراضووي الخاضووعة لسوويطرة بلديوة القوودس )

% مون 21.5دونموا ) 1,769حووالي  أم طوبوا( فوي بلودة  J2للبلدة(، فيما تبل  مساحة األراضي الغيور خاضوعة لسويطرة بلديوة القودس )

(، ونسبة صوغيرة مونهم يعيشوون J1يتمركزون في منطقة ) أم طوباالمساحة الكلية للبلدة(. ويشار إلى أن الجزل األكبر من سكان بلدة  

 .(J2في الجزل اآلخر خارج حدود البلدية )

 

ن السلطة الوطنية الفلسطينية بيم،  1995وبحسا اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من العام 

أم وإسرائيل والتي تم على أثرها تصنيف أراضي الضفة الغربية إلى مناطق )أ( و)ب( و)ج(، لم تخضوع المنطقوة العمرانيوة فوي بلودة  
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لقوودس ألأل مون التصونيفات السوابقة )أ، ب، ج(، بول بقيوت علوى موا كانووت عليوه قبول توقيوع االتفاقيوة، تخضوع لمنطقوة نفووذ بلديوة ا طوبوا

 . في محافظة بيت لحم % من المساحة الكلية( بالقرب من قرية الخاص21.5اإلسرائيلية باستثنال جزل صغير من البلدة )

 

العنصورأل، حيوث تخضوع هوذه المنطقوة  العزل تمتد خارج حدود بلدية القدس وخارج حدود جدار أم طوباالجدير بالذكر أن أراضي  و

إلوى منواطق ) أ ( و)ب( و)ج(،  أم طوبوالثانيوة المؤقتوة، حيوث توم تقسويم هوذا الجوزل مون أراضوي بلودة  إلى اتفاقية أوسلو ا أم طوبامن  

تتمتع السلطة ( من أراضي البلدة كمناطق )أ( حيث أم طوبافي   J2% من مساحة منطقة 40دونما ) 705حيث تم تصنيف ما مساحته 

من أراضوي البلودة، فيموا توم تصونيف موا مسواحته  األراضي في هذه المناطق الوطنية الفلسطينية بكامل السيطرة األمنية واإلدارية على

( مون أراضوي البلودة كمنواطق )ب( وهوي المنواطق التوي تقوع فيهوا المسوؤولية عون أم طوبوافوي   J2% من مسواحة منطقوة 3دونما ) 55

األمووور األمنيووة وتشووكل معظووم المنوواطق  النظووام العووام علووى عوواتق السوولطة الوطنيووة الفلسووطينية وتبقووى إلسوورائيل السوولطة الكاملووة علووى

 J2% مون مسواحة منطقوة 57دونموا ) 1,009الفلسطينية المأهولة من البلديات والقرى وبعط المخيمات. فيما تم تصنيف موا مسواحته 

ع البنووال وهووي المنوواطق التووي تقووع تحووت السوويطرة الكاملووة للحكومووة اإلسوورائيلية، أمنيووا وإداريووا، حيووث يمنوو (ج)( كمنوواطق أم طوبووافووي  

الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بوأأل شوكل مون األشوكال إال بتصوريا مون اإلدارة المدنيوة اإلسورائيلية. وتجودر اإلشوارة إلوى أن معظوم 

جودول انظور العمرانيوة فلسوطينية وأراض زراعيوة ومنواطق مفتوحوة ) ةهي منطقو أم طوبااألراضي الواقعة في مناطق "ج" في بلدة  

 (.4رقم 

 

 

 

 1995اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية  أم طوبافي بلدة   (J2) : تصنيف األراضي في منطقة4جدول           

 أم طوبافي  J2% من مساحة منطقة  المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 40 705 مناطق أ 

 3 55 مناطق ب 

 57 1,009 مناطق ج 

 0 0 محمية طبيعية 

 100 1,769 المساحة الكلية
 2012 -أريج –المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية             

 

 وممارسات االحتالل اإلسرائيلي  أم طوبابلدة  

 

حصتها من المصادرات اإلسرائيلية لصالا األهداف اإلسرائيلية المختلفة، كان منها بنوال المسوتوطنات اإلسورائيلية  أم طوبانالت بلدة  

  .لبلدة ومحيطها وشق الطرق االلتفافية اإلسرائيلية، هذا باإلضافة إلى إقامة جدار العزل العنصرألعلى أراضي ا

 

% موون 21) أم طوبووادونمووا موون أراضووي بلوودة   1,697صووادرت إسوورائيل خووالل سوونوات احتاللهووا لاراضووي الفلسووطينية مووا مسوواحته 

هموا: مسوتوطنة "تول بيووت الشورقية" اإلسورائيلية والتوي يقطنهوا حاليوا  اسورائيليتين المساحة الكليوة للبلودة( مون أجول إقاموة مسوتوطنتين

 000,20، ومستوطنة جبل أبوو غنويم "هارحوموا" اإلسورائيلية ويقطنهوا حاليوا أم طوباوتقع شمال بلدة   12مستوطن إسرائيلي 800,14

 (.5دول رقم جانظر ال) أم طوباوالتي تقع جنوب غرب بلدة   13مستوطن إسرائيلي

 

 

 أم طوبا: المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي بلدة  5جدول             

عدد المستوطنين القاطنين في 

 (2009) المستوطنة

المساحة المصادرة من 

 أم طوباأراضي بلدة  

 )بالدونم(

سنة 

 التأسيس
 اسم المستوطنة

800,14  343,1  تل بيوت الشرقية 1973 

000,20  ار حوما(جبل أبو غنيم )ه 1997 354 

800,34  697,1  المجموع  
 2012 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة              

 

                                                 
 الجهاز المركزأل االحصائي االسرائيلي 12
 الجهاز المركزأل االحصائي االسرائيلي 13
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 398لشوق الطريوق االلتفوافي اإلسورائيلي رقوم  أم طوبواكما وقامت سلطات االحوتالل اإلسورائيلي بمصوادرة المزيود مون أراضوي بلودة  

في المنطقة مع مدينة القدس. وتجدر اإلشارة بأن الخطور الحقيقوي للطورق االلتفافيوة يكمون فوي موا بهدف ربط المستوطنات اإلسرائيلية 

 75( التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي على طول امتداد تلك الطرق والتي عوادة موا تكوون Buffer Zoneيعرف بمساحة االرتداد أو )

 متر على جانبي الشارع.

 

 

 العنصري اإلسرائيليلعزل ومخطط جدار ا أم طوبابلدة  

موا ورد بالتعوديل األخيور لمخطوط  . فبحساأم طوباثر سلبي على بلدة  أرائيلية والمتمثلة ببنال الجدار كان لخطة العزل العنصرية اإلس

جدار العزل العنصورأل الوذأل توم نشوره علوى الصوفحة االلكترونيوة لووزارة الودفاع اإلسورائيلية فوي الثالثوين مون شوهر نيسوان مون العوام 

 7,398مون الجهوة الجنوبيوة الشورقية ويعوزل حووالي  أم طوبواكوم علوى أراضوي بلودة   2، تبين أن الجدار يمتد بطوول أكثور مون 2007

وتشمل األراضي المعزولوة المنواطق العمرانيوة الفلسوطينية واألراضوي  .(دونما 8,245 -الكلية أم طوبا% من مساحة بلدة  90دونما )

 (.6جدول رقم انظر الوالمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي البلدة وغيرها )الزراعية والمناطق المفتوحة 

 

 

 محافظة القدس – أم طوبا: تصنيف األراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في بلدة  6جدول 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

367,2  1 أراضي زراعية 

873,1  2 منطقة عمرانية فلسطينية 

696,1  3 مستوطنات إسرائيلية 

302,1  4 مناطق مفتوحة 

 5 منطقة الجدار 61

 6 مناطق حفريات 54

 7 أعشاب وشجيرات رعوية 40

 8 غابات 5

398,7  المجموع 
 2012 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة                               

 
 

 جراء بناء جدار العزل العنصري باأم طومعاناة أهالي  

والقرى الفلسوطينية المجواورة  أم طوبا، فقد المواطنون القاطنون في بلدة  م2000منذ اندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام 

وبعوط البلودات  جنوب القدس ارتباطهم بمدينة بيت لحم والمدن الفلسوطينية األخورى فوي الضوفة الغربيوة حيوث توم فصول مدينوة القودس

الوذين يحملوون الهويوات الفلسوطينيين ، لكون بفعول بنوال جودار العوزل العنصورأل عن أراضي الضفة الغربية أم طوبا بلدة المحيطة بها ك

يستطيعون دخول مناطق الضفة الغربية ولكن من خوالل المعوابر اإلسورائيلية المزدحموة  أم طوبافي بلدة   (الزرقالالمقدسية )الهويات 

 يخضعون من خاللها إلى التفتيش الدقيق من قبل الجنود اإلسرائيليين، مما يقيد حرية التنقل.  والتي

لوى إو الودخول إلوى مدينوة القودس (الخضورال اتحملوة الهويو)ومن الناحية األخرى، ال يستطيع الفلسطينيون من سوكان الضوفة الغربيوة 

عون مدينوة  الفلسطينية )الخضورال(من حملة الهوية ى فصل الفلسطينيين حيث أن بنال جدار العزل العنصرأل عمل علبلداتها المحيطة 

والمستشوفيات،  واالقتصوادية فيهوا مثول المودارس والمراكوز الطبيوة القدس بشكل كامل وعن الخدمات الصحية والتعليميوة واالجتماعيوة

يحمول مونهم تصواريا خاصوة مون النوادر  إضافة إلوى فصولهم عون أمواكن عملهوم هنواك، ولون يكوون بإمكوانهم الوصوول للمدينوة إال لمون
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، ومن خالل الحواجز العسكرية والتي تطلا سرائيلية العاملة في أراضي الضفة الغربية المحتلةمن اإلدارة المدنية اإل الحصول عليها

يوك التورابط األسورأل تفكأيضا سبا معاناة كبيرة للفلسطينيين وصعوبة في التنقل والتواصل، وتسبا يمنهم التفتيش اليومي األمر الذأل 

)الخضورال( فلسطينية الهوية الوالتفاعل االجتماعي وتشتيت الكثير من األسر الفلسطينية وخصوصا في حال كان أحد الزوجين يحمل 

العنصرأل الفلسطينيين من الوصوول إلوى أمواكن العبوادة فوي المدينوة المقدسوة العزل كذلك منع جدار )الهوية الزرقال(.  واآلخر مقدسية

 مهم من ممارسة شعائرهم الدينية في القدس.وحر

أن جودار العوزل العنصورأل يضوع  2007وقد أظهر مخطط جودار العوزل العنصورأل الوذأل نشورته وزارة الودفاع اإلسورائيلية فوي العوام 

وكوذلك  في معوزل عون القورى والبلودات الفلسوطينية المجواورة حيوث عمول جودار العوزل العنصورأل أم طوباالمنطقة العمرانية في بلدة  

الحزام االستيطاني حول القدس على عزل منطقوة القودس الشورقية عون بواقي الضوفة الغربيوة، حيوث أن الجودار القوائم حاليوا يقوع شورق 

ممووا يضووطر السووكان إلووى التموودد العمرانووي العمووودأل وجنوووب البلوودة ويعزلهووا داخوول مدينووة القوودس، ويعموول علووى منووع التموودد العمرانووي 

، حيث تصل الكثافة السوكانية فوي األحيوال ة القدس والبلدات المحيطة بها من أعلى الكثافات السكانية في العالموالداخلي مما يجعل مدين

 300,8فوي مسوتوطنات القودس الشورقية و 2شوخص /كوم 000,9مقارنوة بوـ  2شوخص /كوم 500,13الفلسطينية فوي القودس الشورقية إلوى 

 في القدس الغربية. 2شخص /كم

 

 

 أم طوبامباني في بلدة  ص المعضلة األراضي وترخي

 

 -أوال: داخل حدود بلدية القدس:

 

حيث والبلدات المقدسية في القدس الشرقية،  أم طوباتعتبر مشكلتي األراضي وترخيص المباني من أصعا وأعقد المشاكل في بلدة  

، وذلك لعدة أسباب أهمها ماال وفيرا لذلكلديه أن من يريد أن يمتلك أو يبني بيتا في هذه المناطق من القدس الشرقية يجا أن يكون 

ألف دينار  200-100، يتراوح سعر دونم األرض في البلدة من أم طوبااألرض والرخصة. وبحسا إفادة بعط السكان في بلدة  

قة أردني وهو ما يعادل نصف مليون إلى مليون شيكل إسرائيلي ليمتلك المقدسي قطعة أرض في هذه البلدة وخصوصا داخل المنط

وقد استخدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سالح المال لشرال األراضي في القدس لتهويدها وزرع المستوطنين  التابعة لبلدية القدس.

 .فيها بمبال  خيالية وصلت إلى شيكات مفتوحة )بمبال  ال نهائية يحددها البائع كما يريد( مقابل أرض في القدس

 

لديه قطعة أرض ويريد أن يبني عليها يحتاج إلى أخذ موافقة سلطات االحتالل اإلسرائيلي  ومن يستطيع شرال قطعة أرض أو من

ممثلة ببلدية القدس الغير قانونية والتي تضع الشروط التعجيزية في وجه كل مقدسي يريد الحصول على رخصة بنال وذلك ألن 

الديموغرافي في القدس لصالا اليهود ليصبا الفلسطينيون  وقلا الوضع منازلهمسلطات االحتالل تسعى إلى طرد الفلسطينيين وهدم 

 أقلية في المدينة.

 

مخططون من أجل إثبات ملكية األرض. وبحسا تقرير أعدته مؤسسة  هوفي قضية الحصول على ترخيص  الهامةومن العوائق 

 عقا كفر مثل(جالت الملكية % من األراضي في القدس الشرقية غير مسجلة في س50ما يقارب  بأن (بمكومحقوق التخطيط )

، )وشعفاط حنينا بيت(% من األراضي خاضعة إلجرالات تسوية وتسجيل 25، و)جنوبًا  حتى شماالً  العيسوية من الممتدة والمنطقة

حزما  حنينا، بيت قلنديا، % من األراضي مسجلة رسميا في منطقة القدس الشرقية وتشمل أجزال من مناطق البيرة،25ويوجد فقط 

 (.2004 ،بمكوم ) جمعيةصفافا بيت جّراح، الشيإ اتا،وعن

 

ن اإلجرالات تحتاج إلى إعلى سبيل المثال ف أم طوبا بلدة ن من يريد الحصول على رخصة في إبعط المقدسيين ف وبحسا إفادة

ألف شيكل  300-150البنال وتتراوح بين نوع يصل إلى سنوات وبتكلفة باهظة جدا تعتمد على مساحة األرض وقد وقت طويل 

رض نصف دونم )أصغر مساحة ممكنة( مع التراخيص أعلى قطعة المنزل ، فبالتالي يقدر سكان بلدة  تكلفة بنال قلعلى األ إسرائيلي

 الالزمة وتكلفة البنال بحوالي مليون شيكل إسرائيلي. 

 

ات الترخيص إلى المخالفة في البنال دون والتعنت اإلسرائيلي في إجرال المماطلةويلجأ بعط السكان بسبا التكاليف الباهظة و

أيضا وتغريم صاحبه وإلزامه  المنزلفتقوم سلطات االحتالل بهدم سرائيلية من بلدية القدس اإلانتظار صدور الموافقة بالترخيص 

ر من الشعا والعودة لتقديم طلا من جديد وبرسوم جديدة وتوقيت جديد. ومن المعلوم بأن النسبة األكب المنزلبدفع رسوم هدم 

اإلغالق والبطالة مما يزيد في صعوبة فرص البقال عمليات وسرائيلي اإلالفلسطيني يعيش ظروف قاسية وفقر شديد بسبا االحتالل 

ويدفع الكثير من المقدسيين إلى الهجرة خارج القدس باتجاه مناطق الضفة أو حتى إلى خارج الوطن ليجد الحياة الكريمة والسكن 

 المالئم.
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اإلسرائيلي قد انتهجت العديد من السياسات االحتالل ا االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس فإن سلطات وبحس

ن المنطقة المخصصة لتطور إالتطور العمراني فالهادفة إلى التضييق على السكان المقدسيين، ففي مجال الوضع الديموغرافي و

وتشكل حوالي  مستغلة عمرانيادونما معظمها  9,200رقية والخاضعة لنفوذ بلدية القدس تقارب األحيال الفلسطينية في القدس الش

، أما بقية المنطقة فهي مقسمة إلى مستوطنات إسرائيلية ومناطق (3)انظر خارطة رقم  % فقط من مساحة المنطقة اإلجمالية13

عدم إعداد بتعمد سرائيلي تاإلا. كذلك فإن سلطات االحتالل ومباني عامة وطرق وغيرهيمنع الفلسطينيين من البنال فيها خضرال 

فإنها تقوم بتحديد نسبة بنال منخفضة  ،وفي حال إعدادهاالشرقية مخططات هيكلية وتنظيمية لاحيال الفلسطينية في القدس 

مقارنة بالمستوطنات  %(75-%25ال تفي باالحتياجات المطلوبة للنمو العمراني الطبيعي حيث تتراوح ما بين )للفلسطينيين 

%، 50-35على سبيل المثال تم تحديد نسبة البنال بنسبة  بلدة %(. وفي 120-%75اإلسرائيلية والتي تصل فيها نسبة البنال إلى )

-90بينما تصل نسبة البنال في المستوطنة اإلسرائيلية المجاورة جبل أبو غنيم "هارحوما" والمبني جزل منها على أراضي البلدة إلى 

 (.2009،االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس) 120%

 

"كمناطق  أم طوباقامت بتصنيف بعط المناطق داخل البلدية ومن ضمنها بلدة  سرائيلية اإلوالجدير بالذكر أيضا أن بلدية القدس 

لصالا المشاريع الفلسطينية  من األراضيخضرال" حيث تسعى قوات االحتالل من خالل هذه المسميات إلى السيطرة على المزيد 

االستيطانية بل وحتى تقوم بهدم المنازل تحت هذه المسميات واالدعالات وبحجة أن المنازل مبنية على مناطق خضرال وكان آخرها 

قضي الذأل ين وحملة التطهير العرقي المخططة في حي البستان القريا من المسجد األقصى في الجهة الجنوبية والتابع لمنطقة سلوا

منزال حيث تنوأل البلدية هدم جميع منازل هذا الحي إلقامة ما  88المكون من مقدسي من هذا الحي  1,500ترحيل أكثر من بهدم و

أيضا السلطات اإلسرائيلية تحت . وقد قامت يسمونه "حديقة الملك داوود" كجزل من الحدائق التوراتية في محيط المدينة المقدسة

، وجبل الشمالريخيس شعفاط )رامات شلومو( في مستوطنة  العديد من المستوطنات في القدس، مثلببنال ضرال" خ "مناطق مسمى

يوجد فيها مساحات مصنفة على أساس أنها مناطق خضرال وتبقى رهينة  أم طوباويذكر أن بلدة   أبو غنيم )هار حوما( في الجنوب.

 .سرائيليةاإل المخططات اإلسرائيلية

  

 :الثانية المؤقتة حسب اتفاقية أوسلوب أم طوبا في بلدة لمنطقة المصنفة )ج( ثانيا: ا

 

 1,009الثانية، منها  اتفاقية أوسلولتصنيفات خضع يخارج حدود بلدية القدس ودونما(  1,769) أم طوباجزل من أراضي بلدة  يقع 

، ويتمركز فيها جزل كبير القدس حدود بلدية عنرجة % من المنطقة الخا57)ج( وتشكل حوالي نها مناطق ا على أدونما تم تصنيفه

من سلطات بنال خيص اهذه المنطقة أيضا نفس مشاكل الحصول على تر. وتواجه من سكان البلدة الموجودين خارج حدود البلدية

 هذه، إال أن فظة رام هللااإلدارة المدنية اإلسرائيلية في مستوطنة "بيت ايل" غير القانونية في محاالمتمثلة باالحتالل اإلسرائيلي 

وبحسا إفادة . ن تكلفة الترخيص فيها أقل من المناطق األخرى في البلدةإخضوعها المتيازات بلدية القدس ف لمنطقة وبسبا عدما

واجه آالف شيكل إسرائيلي، لكنها ت 10ما يقارب ، ن تكلفة الرخصة فيها تعادل حوالي ألفي دينار أردنيإف ،البلدة فيبعط المواطنين 

العتبارات جيوسياسية وديموغرافية والتي تهدف في النهاية إلى تهويد مدينة  سرائيليةاإلدارة المدنية اإلبالتعقيدات اإلجرائية لدى 

 (.10رقم خارطة انظر ال من أماكن سكناهم ) القدس والتضييق على سكانها وتهجيرهم
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 ب(:) و (أثالثا: المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية )

 

% من المساحة 90تم عزل حوالي  ،أم طوباعلى أراضي بلدة   العنصرأل العزل بعد قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي ببنال جدار

 8,245 –للبلدة  % من المساحة الكلية10دونم من أراضي البلدة ) 850تبقى حوالي بينما  بلدة داخل الجدار باتجاه القدسلالكلية ل

. في محافظة بيت لحمالفلسطينية الخاص  قريةوبالقرب من  الغربية من جهة الضفة جدار العزل العنصرألنطقة ( خارج مدونما

دونم وهي عبارة  760حوالي  أم طوباالفلسطينية من هذا الجزل من أراضي بلدة  الوطنية  وتبل  مساحة المناطق الخاضعة للسلطة

 عية وال يوجد فيها مناطق عمرانية فلسطينية لصعوبة البنال فيها.عن أراض مفتوحة ووعرة وجزل صغير منها أراض زرا

 

العنصرأل وهذا الجزل مصنف كمنطقة )أ(  العزل وجود جزل صغير من البلدة داخل جدار أم طوباومن المفارقات الغريبة في بلدة  

مد سلطات االحتالل اإلسرائيلي غالبا على تعتوتعتبر هذه الحالة نادرة على مستوى الضفة الغربية وقد تكون الحالة الوحيدة، حيث 

ضم المناطق الخاضعة لسيطرتها خصوصا تلك المصنفة )ج( وهناك مناطق مصنفة )ب( تم ضمها مؤقتا ضمن منطقة العزل 

 ل العنصرأل.عزالغربية لجدار ال

 

الوطنية ية أوسلو الموقعة بين السلطة دونم، وبحسا اتفاق 125أما هذه المنطقة في بلدة  فتعتبر حالة نادرة وتقدر مساحتها بحوالي 

ن هذه المنطقة تخضع إداريا وأمنيا إحاليا في مناطق الضفة الغربية ف الفلسطينية وإسرائيل وبحسا قوانين الترخيص المعمول بها

الفلسطينية،  لوطنيةان مسؤولية إعطال تراخيص البنال في هذه المنطقة تقع على عاتق السلطة إوبالتالي ف الفلسطينيةالوطنية  للسلطة

بالرغم من قانونيته حيث قامت مؤخرا بإصدار إخطارات هدم لبعط الترخيص  اال تعترف بهذسرائيلي اإلأن سلطات االحتالل اال 

المطالبة بالهدم المخطرين الفلسطينيين ويحاول السكان . العنصرأل العزلالمباني في هذه المنطقة حيث أنها منطقة مالصقة لجدار 

  القانونية من خالل القضال اإلسرائيلي لثني سلطات االحتالل عن تنفيذ أوامر الهدم. بحقوقهم

 

برز البنود التي نصت عليها المواثيق واالتفاقيات الدولية والقانون الدولي اإلنساني والتي أحق اإلنسان في السكن المالئم من ويعتبر 

قه في العمل والسكن والتعبير عن الرأأل. إال أن االحتالل اإلسرائيلي يصنف دعت إلى احترام كرامة اإلنسان باإلضافة إلى احترام ح

يضرب بها عرض الحائط وفوق كل هذا يصنف نفسه ضمن الدول التي تدعي حفظ حقوق ونفسه فوق القوانين والمواثيق الدولية بل 

 اإلنسان.

 

 

 



 27 

 تصعيد إسرائيلي خطير في سياسة هدم المنازل في القدس

 

البنال المواطنين المقدسيين واستهدافها بالهدم بحجة  منازلألخيرة، صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من هجمتها على في السنوات ا

القدس من مدينة التي تم هدمها في  المنازلويقدر مكتا تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لامم المتحدة )أوتشا( عدد . الترخيص بدون

 بيت باإلضافة إلى آالف المنشآت األخرى التي تم هدمها 2,000بحوالي  1967لي منذ عام قبل سلطات االحتالل اإلسرائي

(OCHA,2009.) ن عدد المنازل والمنشآت التي تم هدمها في القدس الشرقية من قبل إمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ف وبحسا

منشأة سكنية وغير سكنية وقد أسفرت عملية  1,059ل  قد ب 2011وحتى نهاية عام  2000قوات االحتالل اإلسرائيلي ما بين عام 

وتهدف هذه االعتدالات  (.2012)المقدسي، طفل 2,537امرأة و 1,290شخص من بينهم  4,865الهدم هذه عن تشريد حوالي 

ليس للحصر نذكر اإلسرائيلية إلى معاقبة المقدسيين والتضييق عليهم للخروج من القدس والبلدات المحيطة بها، فعلى سبيل المثال و

 :أم طوبابعط أوامر الهدم في بلدة  

 

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمرا بهدم المسجد العمرأل في بلدة أم طوبا بحجة أن  ،2008في شهر شباط من العام  •

ضي عام وقبل خضوع األرا 700ويذكر أن هذا المسجد هو مسجد تاريخي قديم تم بناؤه قبل حوالي . البنال غير مرخص

إبان الحكم األردني، وقام سكان البلدة بإجرال  م1963عام في الالفلسطينية والقدس لالحتالل اإلسرائيلي، وقد تم ترميمه 

عملية ترميم وتوسعة للمبنى القديم حيث يصعا بنال مسجد جديد يتسع ألعداد المصلين المتزايدة بسبا التضييق 

 (.2012ى أون الين،)األقص اإلسرائيلي من خالل إجرالات الترخيص

أجبرت قوات االحتالل المواطنة مريم عراق من بلدة  على هدم بيتها بيدها بموجا  م،2010في شهر كانون أول من العام  •

)فلسطين في  ربعمتر م 80ألف شيكل إسرائيلي، وتبل  مساحة هذا البيت حوالي  50أمر من البلدية ودفع غرامة 

 (.2012الذاكرة،

من بلدة  على هدم  وأوالدهأجبرت قوات االحتالل المواطن خليل رمضان دبش  م،2010ل من العام في شهر كانون األو •

فرد  25متر مربع والمبني منذ حوالي ثالثين عام ويسكن فيه حوالي  160منزلهم المكون من شقتين مساحة كل منهما 

رائيلية ولكن دون جدوى، مما اضطرهم وقد حاولت العائلة االعتراض لدى المحاكم اإلس. وذلك بحجة شق طريق وهمي

 (.2012)فلسطين في الذاكرة، لتنفيذ أمر الهدم بأيديهم تجنبا لدفع مبال  أخرى طائلة وغرامات بدل عملية الهدم

أيضا أجبرت قوات االحتالل المواطن شريف محمد سليمان عطون من بلدة  على  م،2010في شهر كانون األول من العام  •

أفراد وذلك بحجة عدم  8متر مربع والذأل يؤوأل عائلة مكونة من  85من طابق واحد بمساحة  هدم منزله المكون

متر مربع  100الترخيص، وفي نفس الوقت قامت قوات االحتالل بهدم منزل المواطن أحمد أبو سرحان والبالغة مساحته 

 (.2012)فلسطين في الذاكرة، وذلك للمرة الثانية

اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة  وقامت بهدم منزل المواطن نمر علي م ،  2009م في شهر تشرين األول من العا •

وكالة معا ) نفر 50متر مربع ويسكنها حوالي  600نمر المكون من طابقين ويضم أربع شقق تبل  مساحتها حوالي 

 (.2012،اإلخبارية

 

وذلك بحجة عدم الترخيص بالرغم من أن المواطنين المقدسيين  أم طوبايذكر أن هنالك العشرات من المنازل المهددة بالهدم في بلدة  و

يقومون باستيفال اإلجرالات الالزمة للترخيص ولكن بلدية االحتالل ترفط إعطالهم التراخيص الالزمة بحجج غير مبررة حسبما 

 يفيد سكان البلدة.

 

 

 مقدسيينلمعيشي واالقتصادي على الضريبة المسقفات "األرنونا" والتضييق ا

 

تعتبوور ضووريبة المسووقفات واألمووالك المسووماة بووـ "األرنونووا" والتووي تفرضووها سوولطات االحووتالل اإلسوورائيلي ممثلووة ببلديووة القوودس علووى 

والتوي تهودف  - أم طوبواومون ضومنهم سوكان بلودة   –المقدسيين واحدة من أهم الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين المقيمين في المدينة 

اإلضوافية التوي تثقول كواهلهم وخصوصوا فوي ظول  االعبوالتضييق على السكان لودفعهم إلوى الهجورة والوتخلص مون هوذه باألساس إلى ال

 األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بشكل عام والمقدسيون بشكل خاص.

 

بحسوا تصونيف المنطقوة ونووع االسوتعمال  ويتم احتساب ضريبة األرنونا التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسورائيلي علوى المقدسويين

التنظيمي )مناطق سكنية، تجارية، صناعية، زراعية، مدارس، مواقف، .. الإ(، كذلك يؤخذ بعين االعتبوار )نووع السوكن، االسوتخدام، 

يير يوتم فورض فمثال يوتم تقسويم المنواطق السوكنية إلوى أربوع فئوات )أ، ب، ج، د(، وبحسوا هوذه المعوا (.2012)بلدية القدس،والمساحة(

( 98-35المبل  المطلوب دفعه للبلدية، فعلوى سوبيل المثوال: تتوراوح التعرفوة الضوريبية للمنواطق السوكنية بتصونيفاتها األربعوة موا بوين )

( دوالر أمريكي لكل متر مربع، مما يعني أن منزال صوغيرا )شوقة( 25-10شيكل إسرائيلي للمتر المربع الواحد وهو ما يعادل تقريبا )

(  3,000-800( آالف شويكل ضوريبة األرنونوا، وهوو موا يعوادل تقريبوا )10-3( متر مربع يكلف صاحبه سونويا )150-100حة )بمسا

 دوالر أمريكي.
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أما المحوالت التجاريوة فيوتم فورض ضورائا مضواعفة عليهوا مموا يوؤثر علوى النشواط االقتصوادأل بسوبا رفوع األسوعار، حيوث تتوراوح 

دوالر أمريكوي  80( شيكل إسرائيلي للمتور المربوع الواحود بحسوا المسواحة وهوو موا يعوادل 319-309) التعرفة الضريبية فيها ما بين

ن بلدية االحتالل تفرض الضورائا أيضوا إازل السكنية والمحالت التجارية فوباإلضافة إلى فرض الضرائا على المن لكل متر مربع.

 ورياض األطفال والمدارس ودور المسنين وغيرها.على أماكن العبادة واألراضي الزراعية واألراضي المشغولة 

 

العنصورية التوي ركوزت علوى عوزل مدينوة القودس عون بواقي األراضوي الفلسوطينية  العزلجانا االقتصادأل، فقد كان لخطة لل بالنسبةو

الذأل يعاني من الكسواد  األثر البال  على األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها المقدسيون بشكل عام والقطاع التجارأل االقتصادأل

بشكل خواص، حيوث كوان اعتمواد التجوارة المقدسوية بشوكل كبيور علوى الزائورين الفلسوطينيين للمدينوة المقدسوة مون كافوة منواطق الضوفة 

الغربية والقطاع والداخل المحتل الفلسطيني، ولكن اإلغالق العسوكرأل اإلسورائيلي للمدينوة انعكوس سولبا علوى اقتصواد المدينوة وأهلهوا. 

تفرض الضرائا دون االلتفات إلى أوضاع الفلسطينيين الصوعبة، حيوث سرائيلي اإلن سلطات االحتالل إف ،بالرغم من هذه الظروفو

بكول ذلووك حيووث قامووت فوي بدايووة العووام الحووالي سوورائيلي اإليشوكلون الفئووة األكثوور فقوورا فوي المدينووة المقدسووة. ولووم تكتوف بلديووة االحووتالل 

 % مما شكل عبئا اقتصاديا جديدا على المقدسيين.3ا حوالي ( برفع ضريبة األرنون2012)

 

ن الدول المتحضرة تفرض الضرائا على المواطنين مقابل تقديم الخدمات لهم، أما مدينة القدس فيضطر أهلها أن يدفعوا هوذه إكذلك ف

مات البلديوة، حيوث أن عمليووة الضورائا ليحوافظوا علوى وجوودهم فوي المدينووة دون الحصوول فوي المقابول علوى مسوتوى الئووق مون الخود

مون التخطويط بهودف االزدهوار وتحقيوق  التخطيط في البلدية تركز علوى البعود السياسوي الوديموغرافي الهوادف إلوى تهويود المدينوة أكثور

الرفاهيووة للمووواطنين، كمووا أن األحيووال والتجمعووات العربيووة فووي القوودس وضووواحيها تتعوورض إلووى اإلهمووال المتعموود فووي تقووديم الخوودمات 

المختلفة، فمن النادر مثال عمل الصيانة المطلوبة للبنية التحتية في المدينة من طرق وشبكات مياه وصورف صوحي ونفايوات وغيرهوا، 

فالكثير من الطرق مضى سنوات طويلة على تعبيدها وهي بحاجة إلى صويانة دوريوة وإعوادة تأهيول ولكون البلديوة تغوط الطورف عون 

ألحيال العربية المهملة مون مشوكلة النظافوة وتوراكم النفايوات وعودم تقوديم هوذه الخدموة بالشوكل المطلووب كما وتعاني هذه ا. هذه األحيال

بالرغم من التزام الفلسطينيين بدفع ما عليهم من مستحقات، لكن هذه الضريبة بالنسبة للمقدسويين أصوبحت مسوألة إثبوات وجوود وإقاموة 

أنها تقديم خدمات بلدية للمواطنين. وبسهولة يمكن فهم هذه المسألة من خالل مقارنة  في القدس والحفاظ على الهوية المقدسية أكثر من

أوضاع الفلسطينيين المقدسويين بأوضواع المسوتوطنين الغيور شورعيين فوي المدينوة والوذين يحصولون علوى كافوة التسوهيالت والخودمات 

 مقابل سكنهم في المدينة المقدسة.

 

 

 ويفصلها عن بيت لحم أم طوبا معبر مزموريا التجاري على مشارف 

 

، قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي بإنشال معبر مزموريا التجارأل )حاجز النعمان( والذأل يقع أم طوباعلى المشارف الجنوبية لبلدة  

اسوتكمال ، حيوث عمول هوذا المعبور علوى أم طوبوالمحافظة بيوت لحوم والمجواورة لبلودة  تان الخاص والنعمان التابعتي على أراضي قري

، حيوث أن أهوالي هوذه البلودة كانوت لهوم عالقوات أم طوبواالمخطط اإلسورائيلي لفصول منواطق القودس عون بيوت لحوم ومون ضومنها بلودة  

أصووبا موون  ،ووضووع هووذه الحووواجزالعنصوورأل  بنووال جوودار العووزل، وعقووا اجتماعيووة ومصووالا اقتصووادية تووربطهم مووع مدينووة بيووت لحووم

والووذين ال )الهويووات الخضوورال( موون يحملووون الهويووات الفلسووطينية مطقووة بيووت لحووم وخصوصووا الصووعا التواصوول بووين هووذه البلوودة ومن

 لى المناطق المعزولة داخل الجدار في القدس.إيستطيعون الوصول 

 

معابر تجارية رئيسية في الضفة الغربيوة توم تخصيصوها مون قبول قووات االحوتالل اإلسورائيلي لتنظويم  ستةويعتبر هذا المعبر واحد من 

يوتم مون خاللهوا تفريو  البضوائع ونقلهوا  1948وداخل االراضي الفلسطينية المحتلة في العوام كة مرور البضائع بين الضفة الغربية حر

 من الشاحنات الفلسطينية إلى اإلسرائيلية وبالعكس.

عموان خارطوة تبوين رسوما حيث سلمت قوات االحتالل اإلسورائيلي أهوالي قريتوي الخواص والن 2003وتعود قصة هذا المعبر إلى العام 

تفصيليا لمعبر سوف يتم بنائه في المنطقة باإلضافة إلى بنال معسكر إسرائيلي لحمايوة المعبور التجوارأل والجودار العوازل علوى مسواحة 

 كموا بينوت الخارطوة التوي تسولمها أهوالي القوريتين، طريقوا اسوتيطانيا محاذيوا لخوط. دونم من أراضي المنطقة الواقعة خلوف الجودار 84

الجدار في المنطقة ليربط المعبر والمعسوكر بالمسوتوطنات اإلسورائيلية المقاموة شورقي المدينوة وتلوك فوي شومالها ومسوتوطنات القودس. 

وكان أهالي القريتين قد تقدموا باعتراضاتهم لمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية علوى تلوك المخططوات الصوادرة، األمور الوذأل أعواق بودل 

عنوودما اقتحمووت الجرافووات  2005ات اإلسوورائيلية فووي المنطقووة علووى األقوول حتووى بدايووة الربووع األول موون العووام أعمووال تنفيووذ المخططوو

اإلسرائيلية ألول مرة أراضي القريتين وشرعت بتنفيذ مخططاتها. وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي قد سلمت أهوالي قريتوي الخواص 

ت(، /155/05ت(، )/156/05بعوة أوامور عسوكرية إسورائيلية تحمول أرقوام: )أر 2005والنعمان في الثالوث مون شوهر أيلوول مون عوام 

( تمهيدا إلقامة معبر مزموريا وطرق أخرى متصلة مع المعبر. هذا وقد بلو  مجمووع األراضوي المصوادرة 52/05ت(، و)/154/05)

 2007عوام فوي الت قووات االحوتالل دونما من أراضي قرية النعموان ومدينوة بيوت سواحور، ثوم عواد 43كما جال في األوامر العسكرية 



 29 

دونوم ألغوراض عسوكرية وتوسويع  25س( ( وتقضوي بمصوادرة حووالي /02/07ت( و)/31/07) بأوامر عسكرية جديدة )تحمل أرقوام

 المعبر التجارأل.

 

 أم طوباادرة في بلدة  بعض األوامر العسكرية اإلسرائيلية الص

 

األوامور العسوكرية لمصوادرة األراضوي لاغوراض العسوكرية المختلفوة علوى  قامت سلطات االحتالل اإلسورائيلي بإصودار سلسولة مون

 . فيما يلي عرض لبعط هذه األوامر: أم طوباأراضي بلدة  

ويصوادر موا مسواحته  2003ت: صدر بتاريإ الثاني عشر مون شوهر آب مون العوام /22/03األمر العسكرأل اإلسرائيلي رقم  -1

 العنصرأل. العزلوالسواحرة الغربية لغرض بنال جدار والشياح  أم طوبادونما من أراضي   173.4

ويصووادر مووا  2003ت: صوودر بتوواريإ الرابووع والعشوورين موون شووهر آب موون العووام /23/03األموور العسووكرأل اإلسوورائيلي رقووم  -2

 العنصرأل. العزللغرض بنال جدار  أم طوبادونما من أراضي   19مساحته 

ويصوادر موا  2003ريإ الثواني والعشورين مون شوهر تمووز مون العوام ت: صدر بتوا/47/03األمر العسكرأل اإلسرائيلي رقم  -3

 الستخدام العسكرأل.ل أم طوبادونما من أراضي   1.5مساحته 

 

 األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة
  

يوة للبلودة مون وجهوة ، األولويوات واالحتياجوات التطوير7تعاني البلدة من نقص كبير في البنية التحتية والخدماتية. ويبوين الجودول رقوم 

 اللجنة.نظر 

 

 أم طوبا بلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 7جدول 

 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

   1  شق، أو تعبيد طرق 1

     إصالح/ ترميم شبكة المياه الموجودة 2

     ة لتغطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القديم 3

     تركيا شبكة مياه جديدة 4

     ترميم/ إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية 5

     بنال خزان مياه 6

     تركيا شبكة صرف صحي 7

     تركيا شبكة كهربال جديدة 8

     حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

     لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

     كا صحي للنفايات الصلبةم 11

 االحتياجات الصحية

   1  بنال مراكز/ عيادات صحية جديدة 1

     إعادة تأهيل/ ترميم مراكز/ عيادات صحية موجودة 2

     الموجودةشرال تجهيزات طبية للمراكز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية

    1 بنال مدارس جديدة 1

    1 س موجودةإعادة تأهيل مدار 2

    1 تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

     استصالح أراض زراعية 1

     إنشال آبار جمع مياه 2
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     بنال حظائر/ بركسات مواشي 3

     خدمات بيطرية 4

     أعالف وتبن للماشية 5

     إنشال بيوت بالستيكية 6

     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

     فلحهبذور  8

     نباتات ومواد زراعية 9
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