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 السواحرة الغربيةدليل بلدة 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 

 

 4.32ما يقارب السواحرة الغربية بلدة  إذ تبعد، مدينة القدسجنوب  ، وتقعالقدسمحافظة  بلدات، هي إحدى السواحرة الغربية بلدة 

ومن  ،الشيخ سعد و( منها، يحدها من الشرق القدس ةومركز مدين )المسافة األفقية بين مركز البلدة ،مدينة القدسمن  كم هوائي

)أنظر  (2020أريج،  -)وحدة نظم المعلومات الجغرافيةصور باهر و شيخ سعدال ومن الجنوب ،صور باهر  ، ومن الغرب الشمال

 .)1الخريطة رقم 

 

  السواحرة الغربية : موقع وحدود بلدة1خريطة 

 
 2020أريج، -: وحدة نظم المعلومات الجغرافيةالمصدر

 

ملم، أما معددل  363.7  معدل السنوي لإلمطار فيها حوالي فوق سطح البحر، ويبلغ امتر 617على ارتفاع السواحرة الغربية تقع بلدة 

، أريدج -% )وحددة نظدم المعلومدات الجغرافيدة60درجة مئوية، ويبلغ معدل الرطوبدة النسدبية حدوالي  17درجات الحرارة فيصل إلى 

 لية يالنسبة للخدمات التي تقدم للتجمع، فجميع الخدمات تقدم من قبل  بلدية القدس اإلسرائأما ب  (.2020

 

 نبذة تاريخية

انظدر الصدورة ) العدراق، الجزيدرة  العربيدة،السواحرة الغربية إلى ويعود أصل سكان بلدة  م. 636 عاميعود تاريخ إنشاء التجمع إلى 

 (.1رقم 
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 الغربية: منظر من بلدة السواحرة 1صورة

 

 األماكن الدينية واألثرية

مسدجد مصدعب بدن  ،أحمدد السداحوريمسدجد  األبدرار،مسدجد ، الزاويدةهدم: مسدجد  ،مسداجد ثمانيدة  السواحرة الغربيدة بلدة  ييوجد ف

فدي  األمداكن والمنداطا األثريدة ا مدنيوجدد بع د كمدا  د، مسجد الصلعة، ومسدجد أبدو عبيددة.عمير، مسجد خالد بن الوليد، مسجد عوا

 (.2الخريطة رقم  )أنظر .مسجد أحمد الساحوري، حيث يعتبر أقدم مسجد في مدينة القدس :البلدة،منها

 

 

 السواحرة الغربية: المواقع الرئيسة في بلدة 2خريطة 

 
   2020أريج، -وحدة نظم المعلومات الجغرافية المصدر:
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 السكان
 

، إال أند  قدد والسدواحرة الغربيدةلتجمدع  2017ي لإلحصداء الفلسدطيني فدي عدام الجهدا  المركدز من قبلسكان والمساكن التعداد لم يتم 

حسدب اإلحصداء المركدزي اإلسدرائيلي )معهدد القددس ، ب2018عام نسمة  24,500وصل إلى والسواحرة الغربية وجد أن عدد سكان 

 (.2020 للدراسات اإلسرائيلية،

 

 

 مستوى المعيشة 

 
ع البيانات الال مة لتقييم الظروف االجتماعية واالقتصادية على مستوى الحي ولجمع البيانات تم استخدام المسح األسري كأداة لجم

ال رورية إلجراء تقييم شامل الحتياجات سكان القدس الشرقية وتف يالتهم وتصوراتهم حول توافر وجودة التعليم والصحة. والنقل 

 والبنية التحتية واإلسكان والخدمات البيئية.

 يع العينة الجغرافية لألسرة باستخدام نهج أخذ العينات الطبقي. لألسف ، ال ينشر الجها  المركزي لإلحصاء الفلسطيني تم تصميم تو

تقديرات لعدد السكان في األحياء الفلسطينية داخل القدس الشرقية. من ناحية أخرى ، ينشر معهد القدس ألبحاث السياسية أعداد 

واالجتماعية االقتصادية في كتاب  اإلحصائي السنوي. ومع ذلك ، فإن حدود مناطا العد اإلحصائي  السكان والمؤشرات الديموغرافية 

تختلف عن الحدود المستخدمة من قبل الجها  المركزي لإلحصاء الفلسطيني وهذا المشروع. ولحل المشكلة تم أخذ العينات ، حيث 

ت الجغرافية بأعداد السكان المذكورة في دليل العمل اإلحصائي. حيث قارن الشركاء عدد المباني من قاعدة بيانات نظم المعلوما

٪ من أعداد السكان. تو يع عدد المباني وعدد 80أت ح  ان عدد المباني حسب إحصائية الجها  المركزي لإلحصاء هو تقريبا  

 :العينة لكل تجمع في الجدول التالي

 

 

 عدد العينة عدد المباني التجمع

 231 1,699 ةالسواحرة الغربي

 325 2,099 الثوري

 86 126 بئر عونة

 238 2,025 بيت صفافا

 248 3,534 بيت حنينا

 242 2,605 العيسوية والشيخ جراح

 247 3,259 جبل المكبر

 371 10,623 بيت المقدس

 243 2,710 كفر عقب

 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 المسح فقد تم عن طريا تصميم استمارة سميت ب"استمارة المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في احياء القدس 

في اجراء هذا  معهد االبحاث التطبيقية _القدس )أريج(  التعاون معوب اتحاد الجمعيات الخيرية_ القدس قد قام"، و2019الشرقية 

 ، وقد قسمت االستمارة الى االقسام التالية:المسح

 بيانات عن افراد االسرة  •

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

 الحركة والتنقل •

 التعليم •

 مستوى المعيشة •

 العنف واالمن الشخصي •
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 السواحرة الغربيةمستوى المعيشة في 
 

% من االسر متوسط وما 97اسرة وعند سؤالهم عن حالة االسرة المعيشي كانت االجابة  231هي السواحرة الغربية عدد العينة لبلدة 

% دخلهم 6% من االسر التي اجري معها المسح وتقريبا 94شيكل فما فوق وبنسبة 5,000فوق ، اما بالنسبة للدخل الشهري فهو 

 % من اعمال حرة15% منها من الرواتب و97ا بالنسبة لمصادر الدخل فقد كانت شيكل، ام 5,000الشهري اقل من 

 

  

 قطاع التعليم

 

يدتم  مددارس ثدالثيوجدد  2015/2016فدي العدام الدراسدي السواحرة الغربيدة فيما يتعلا بمؤسسات التعليم األساسية والثانوية في بلدة 

 (.1)انظر الجدول رقم ( 2016،قاعدة بيانات معهد اريج)من قبل بلدية القدس إدارتهم 

 
 2015/2016حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  السواحرة الغربية : توزيع المدارس في بلدة 1جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 إناث بلدية القدس  للبنات  السواحرة االبتدائيةمدرسة 

 إناث دية القدس بل  عداديةإلإناث السواحرة امدرسة 

 ذكور بلدية القدس  بتدائية للبنين مدرسة الصلعة اال
 .2016،قاعدة بيانات معهد اريجالمصدر:    

 
طالبدا  1,411صفا، وعدد الطدالب  54 مديرية التربية والتعليمالتي تشرف عليهم  والسواحرة الغربية يبلغ عدد الصفوف الدراسية في

معدل عدد الطالب لكدل معلدم  وتجدر اإلشارة هنا إلى أن( 2016)قاعدة بيانات معهد اريج، ما ومعلمةمعل 60، وعدد المعلمين وطالبة

طالبدا وطالبدة فدي كدل  27تبلدغ  والسدواحرة الغربيدةالكثافة الصدفية فدي مددارس  طالبا وطالبة ،و  18في مدارس والسواحرة الغربية  

 (.2016)قاعدة بيانات معهد اريج،صف 

 

اض  لألطفال تشرف عليها و ارة التربية والتعليم العالي الفلسدطينية فدي بلددة والسدواحرة الغربيدة، ولكدن يوجدد خمسدة ال يوجد أية ري

 روضة المجد، روضة الفاروق، روضة اإلخدوة، روصدة الحيداة، وروضدة المسدتقبل، تشدرف علديهم جهداتروضات لألطفال، وهم: 

 .(2019 معهد اريج، لقدس وا-اتحاد الجمعيات الخيرية قاعدة البيانات) .خاصة

      

 أهمها: كما يواج  قطاع التعليم في بلدة والسواحرة الغربية بعض العقبات والمشاكل

 

 .نقص الغرف الصفية في المدارس •

 .وجود الحواجز اإلسرائيلية مما يمنع طالب الشيخ سعد من الدخول إلى التجمع •

 . تدني المستوى التعليمي لدى الطالب •

 ج من قبل الحكومة اإلسرائيلية.تحريف المناه •

 

 قطاع الصحة

الوطني )صندوق المرضى(،  تأمينللتابعة  صحيةمراكز  3 صحية، حيث يوجدالمرافا بعض ال السواحرة الغربيةتتوفر في بلدة 

ي حال ادات أسنان خاصة. وفعي 6كز خاص ، كما يوجد صيدليات. كما يوجد مر 5ات طبية، مختبر 3مراكز أشعة،  3 ويوجد فيهم

عين كارم، حيث يبعد عن التجمع حوالي  -فر الخدمات الصحية المطلوبة في البلدة فإن المرضى يتوجهون إلى مستشفى هداساعدم تو

اتحاد الجمعيات  قاعدة البيانات)كم 7كم، أو التوج  إلى مستشفى المقاصد والمطلع والفرنساوي، حيث يبعدون عن التجمع حوالي 15

 .(2019 هد اريج،مع القدس و-الخيرية

 

 كما يعاني التجمع من بعض المشاكل والعقبات أهمها:

 عدم توفر أدوية معينة إال بموافقة الجهات اإلسرائيلية. •
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 لغالء أسعارها.عدم توفر بعض األنواع من الفحوصات  •

 

 قطاع الزراعة

 

 دونمددا أراض سددكنية 429و قابلددة للزراعددةدونددم هددي أراض  508 دونمددا، منهددا 1,740حددوالي  السددواحرة الغربيددة تبلددغ مسدداحة بلدددة 

 (.3، وخريطة رقم 2)انظر الجدول رقم 

 

 (بالدونم المساحة) 2019لعام  السواحرة الغربية بلدة  في األراضي استعماالت: 2 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

ومنطقة 

 الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

ات الغاب

 الحرجية

 مساحة األراضي الزراعية

 (508)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

 المساحة الكلية
زراعات 

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

170 293 340 0 498 1 0 9 429 1740 

 .2019، جأري – وحدة نظم المعلومات الجغرافية المصدر:   

 

 ار جدار الفصل العنصري في بلدة السواحرة الغربية: استعماالت األراضي ومس3 خريطة

 
 2019أريج،-وحدة نظم المعلومات الجغرافية المصدر:                                        
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 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 

 

 مياه الشرب والصرف الصحي .1

القدس التي تحددها البلدية  حدود الصرف الصحي في جميعهي الشركة التي تتعامل مع تو يع مياه الشرب ونظام جيحون شركة 

 صيانة الشبكات وتمديدها، وإنشاء أنابيب المياه.جيحون دير ت. منطقة السواحرة الغربيةوهي مسؤولة أيً ا عن 
تساوية التي البلدية يحا لها الحصول على الخدمات الكاملة والم حددتهاالقدس التي  حدودداخل  األحياءعلى الرغم من أن جميع 

في القدس الشرقية ، أدت صعوبة الحصول على تصاريح السكن ، في بعض األحيان ، إلى البناء غير القانوني و فان  تقدمها البلدية ،

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

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

 الشرقية.
لممكن جمع البيانات بالكامل عن المياه ونظام الصرف الصحي في بسبب نقص المعلومات التي يمكن الوصول إليها ، لم يكن من ا

المعلومات  بناءا على . ومع ذلك ، سيتم وصف حالة خدمة المياه والصرف الصحي على أساس أدق وأحدثمنطقة السواحرة الغربية

 المتاحة.

 

 مياه الشرب 1.1

حوالي  -ميكوروت مؤخًرا أكبر نفا للمياه في إسرائيل  . أكملت شركةفي اسرائيل تدير شركة ميكوروت اإلسرائيلية مصادر المياه

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

 .في منطقة السواحرة الغربيةدمات هي مسؤولة عن توفير هذه الخالمسؤولة عن تو يع مياه الشرب في جميع أنحاء المدينة، وبالتالي ف
مقارنة بالمجتمعات  2013ثوري في عام الأدناه ، تم توسيع شبكة تو يع المياه في سلوان و 1كما هو موضح في الخريطة رقم 

ً بشبكة المياه )مركز البيوت ٪ من 100األخرى في القدس الشرقية. وحالياً، فإن  ، صور باهر وأم طوباجماهيري متصلة رسميا

 .2في القدس الشرقية  ي٪ فقط من األسر مرتبطة بشبكة المياه بشكل رسم64، كان  2015حتى عام  (.0202
 
 

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

  2020مايو 
 2020مايو  jerusalem-https://www.english.acri.org.il/east-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  خطوط شبكات المياه .1خارطة 
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ً  متوسطعلى الرغم من أن  يقل عن "الحد األدنى  والذي ال، 3متر مكعب 21.0 استهالك الفرد من المياه يوميًا في القدس يبدو رسميا

متر مكعب، يبدو أن نصيب  0.1بـ حددت  منظمة الصحة العالمية  والذيالمطلوب من المياه للحفاظ على حياة صحية للفرد في اليوم" 

. لسوء الحظ ، ال 4العالمية ٪ من الحد األدنى من معايير منظمة الصحة55 يمثل حوالي الفرد من إمدادات المياه في القدس الشرقية

 .منطقة السواحرة الغربيةتتوفر في هذا الصدد بيانات شاملة حول توفر المياه واستهالكها في 
متر مكعب من المياه للفرد في الشهر،  3.5قيمة قياسية الستهالك تأخذ شركة جيحون  فان فيما يتعلا برسوم خدمة المياه من البلدية ،

أدنى سعر لخدمة توصيل شبكة مياه الشرب  تم تحديدين لكل وحدة سكنية. وبتطبيا هذا المبدأ ، فإن  مع مراعاة حد أدنى شخص

متر مكعب للفرد في الشهر ، السعر يصل إلى  3.5شيكل / متر مكعب. عن أي مبلغ يتجاو   7385والصرف الصحي عند 

تجارة ، الصناعة ، الحرف ، األعمال ، المؤسسات ، شيكل / متر مكعب. فيما يتعلا باالستهالك لمختلف القطاعات )ال 13461

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

 شيكل / متر مكعب. 13461إلى  10998، من الصحي(

حجم المساكن في ئيًا على مربعات األمتار السكنية. يتراوح متوسط تكلفة االتصال بالشبكة باهظة الثمن بشكل خاص وتعتمد جز

شيكل لكل متر مكعب. ي اف إلى هذه  165متر مكعب وتكلفة وحدة التوصيل تصل الى  120إلى  90المجتمعات المستهدفة من 

صور باهر وام )مركز جماهيري شيكل  3700التكلفة أيً ا تكلفة تركيب وتجهيز عداد المياه الذي تصل تكلفت  مع التركيب الى 

 (.2020، طوبا
 

 

  الصحي مياه الصرف 1.2

استخدام خزانات الصرف الصحي أو الحفر االمتصاصية غير مسموح ب  بموجب لوائح و ارة حماية البيئة وو ارة الصحة. إن 

لسكان. في السنوات تركيب خطوط الصرف الصحي الرئيسية، التي يمكن أن تصل إليها المساكن، هي خدمة تقدم بشكل عام ل

عقبة أمام الناس أنها  ،الماضية، أثبتت التكاليف المرتفعة والتحديات البيروقراطية التي ينطوي عليها تركيب خطوط الصرف الصحي

 .5لالستفادة من إمكانات البناء على ممتلكاتهم
 2013نت متصلة بالشبكة العامة في عام من المساكن كا قليلةمع األخذ بعين االعتبار تمديد المجاري، يمكن تقدير أن نسبة 

كما تظهرها  2013لم تكن موجودة اصال في العام التي  تصريف مياه المطر(. ال يمكن قول الشيء نفس  بالنسبة لشبكة 2)الخريطة 

تطوير نظام الصرف الصحي من خالل تمديد خط اضافي يبلغ  2018. في اآلونة األخيرة، توقعت خطة جيحون (2)الخريطة 

كم من  15، شرعت الشركة نفسها في تمديد حوالي  2019ملم. في عام  300ملم يصل إلى  200كم، بقطر أكبر من  11حوالي 

 .٪ من البيوت متصلة رسميا بشبكة الصرف الصحي 100، . حاليا6ملم 300ملم حتى  200الخطوط التي يبلغ قطرها أكثر من 

 (.2020، صور باهر وأم طوبا)مركز جماهيري 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  2016معهد القدس لبحث السياسات  3
 تر مكعبم 0.1اليوم هو وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، فإن الحد األدنى من المياه المطلوب للحفاظ على حياة صحية للفرد في  4

 52010بمكوم  

 62020شركة جيحون  
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 (2019)تشزفي  2013. خطوط شبكات الصرف الصحي في عام 2الخريطة 
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 التركيبتكاليف فان مياه الشرب،  تركيب خطوطخدمة  معفيما يتعلا برسوم الخدمة، حيث يتم دمج خدمة توصيل الصرف الصحي 

، إذا تم توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي جيحون تغطيهاالتي  بالمنطقةعلا المطبقة هي تلك الموضحة أعاله. فيما يت

شيكل / متر مكعب ، محسوبًا وفقًا للفئة  3،184و  2،832بشكل منفصل ، فإن السعر األساسي لخدمة الصرف الصحي يتراوح بين 

شكل خاص وتعتمد على مربعات األمتار السكنية. وفًقا المساحية للعقار واستهالك المياه . تكلفة االتصال بالشبكة باهظة الثمن ب

شيكل.  60.000و  40.000بين ما مسكن تتراوح شبك الخطوط لكل ، فإن تكلفة المساكن في المجتمعات المستهدفة حجملمتوسط 

و  90الشرقية بين  ويتراوح حجم الوحدات السكنية في القدسبالمتر المربع،  يتم احتساب هذه التكلفة على أساس مساحة المسكن

)مركز شيكل لكل متر مربع  500و  400بين  دة مالوحة شبك خطوط الصرف الصحي لمتًرا مربعًا ، وبالتالي تقدر تكلف 120

 (.2020، صور باهر وأم طوباجماهيري 
 فقد تبين بأنومع ذلك،  .كافية بهذا الخصوص لم يتم العثور على بياناتفان  مياه الصرف الصحي، ومعالجة فيما يتعلا بتوليد أما 

جبل أبو محطة معالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في في  يتم معالجتها السواحرة الغربيةالمتولدة في منطقة  مياه الصرف الصحي

 .(3الخريطة متر مكعب من مياه الصرف الصحي في اليوم ) 5600 قادرة على معالجة ما يقرب منوالالقدس،  جنوب ،غنيم
 

 قع محطة معالجة مياه الصرف الصحي. مو3خريطة 

 

 النفايات الصلبة .2

بلدية القدس. فيما يتعلا بتغطية خدمة جمع النفايات الصلبة ، يتم  في السواحرة الغربية من قبل 7تتم عملية ادارة النفايات الصلبة

(. تختلف المسافة بين الواحدة واألخرى اعتمادًا 4الخريطة غير منصفة ) تو يع حاويات النفايات الصلبة في مناطا مختلفة بطريقة

الشرقي الجزء على امتداد طويل في المنطقة الواقعة في على المنطقة وتبدو الخدمة ضعيفة إلى حد ما بسبب نقص الحاويات 

قع نقاط جمع النفايات ان من الممكن تتبع مو، كاالميدانية. من خالل المعلومات التي نشرتها بلدية القدس وبعض الزيارات والمنتصف

 (.1 الجدولحاوية في المنطقة المستهدفة ) 132نقطة تجميع و  132الصلبة وأنواع الحاويات. تم تحديد 
 

 
 
 
 

                                                 
قانوني في مناطا غير رسمية ولكن يتم تسليمها إلى منشأة معالجة / التخلص  التخلص منها بشكل عشوائي وغيرأو  هاأو دفن هاحرق يتم النفايات التي ال  7

 الرسمية أو إلى مصنع إعادة التدوير.
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 (2019تشزفي . نقاط تجميع النفايات الصلبة )4خريطة 
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 ونقاط التجميعة . حاويات النفايات الصلب1الجدول 

عدد نقاط 

 التجميع
 نوع الحاوية

عدد 

 الحاويات

عدد الحاويات التي لم 

 يتم تحديد أيام تفريغها

عدد الحاويات التي تم 

 تحديد أيام تفريغها

كثافة النفايات لكل حاوية بالكيلوغرام 

 متر مكعب(1كيلو/ 250)

كثافة النفايات لجميع 

 الحاويات بالطن

 78.000  88 44 164 جميع األنواع 132

 22.000 275 55 24 80 كوب )مغلقة( 1 80

 56.000 1750 32 0 32 كوب )مفتوحة( 7 32

 غير معروف غير معروف 0 20 20 حاويات غير معروفة 20

ة ءكفا تحديد مدى، يمكننا  8طن( 900.58طن( بكمية النفايات المتولدة يوميًا ) 78)الجمع عدد حاويات سعة وبمقارنة إجمالي 

، يمكننا التجمع، والذي يقيس إجمالي سعة التجميع استنادًا إلى إجمالي عدد الحاويات الموجودة في 1إلى  0النظام. على مقياس من 

 المجتمعقياس مستوى تشبع النظام استنادًا إلى كمية النفايات التي يتم توليدها يوميًا من قبل المجتمع المحلي. يقدم النظام في 

 (1 الشكل) 0.76يتوافا مع  متوسطتشبع  مستوى المستهدف
 

  . مستوى تشبع نظام النفايات الصلبة1الشكل  

 
 

شاحنات  أربعة(. يتم استخدام 2الشكل من الممكن جمع البيانات حول تكرار التفريغ األسبوعي )كان بالنسبة لمعظم الحاويات، 

متعهد طنًا في الرحلة ) 12-10اغطة قادرة على جمع ما بين . كل ضفي منطقة السواحرة الغربيةلجمع النفايات الصلبة  ضاغطة

 (.2020، الشرقية جمع النفايات الصلبة في القدس
 

 أسبوعياتفريغ الحاويات نسبة . 2الشكل 

 

مرات  3بشكل أساسي يتم تفريغها  3م1.1والحاويات المغلقة سعة  3م 7، يتبين أن الحاويات المغلقة سعة وفقًا للبيانات التي تم جمعها

 (.3الشكل في األسبوع )

 حاويات أسبوعياال غ. تكرار تفري3لشكل ا

                                                 
 .2018كجم ، وفقًا لو ارة حماية البيئة اإلسرائيلية ،  1.9ت في اليوم الواحد للفرد في القدس الشرقية يعتبر متوسط توليد النفايا  8
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 (2019عب )تشزفي متر مك 1.1مغلقة  حاوية. 2صورة  (2019)تشزفي  3م 7 . حاوية مفتوحة1صورة 

  

كما هو موضح في  2013 ، وفقًا لبيانات عاموتكاد تكون غير موجودة في المنطقة المستهدفة غير فعالة يبدو أن خدمة كنس الشوارع

(. من المؤكد أن الخدمة غير م مونة لجميع المناطا التي 5 الخريطة، على الرغم من التزام السكان بدفع ضرائبهم للبلدية )الخارطة

الخارطة  ال تتمتع الشوارع الجانبية بخدمة التنظيف السليم وا الة القمامة حسب(. 4 الخريطةتوجد فيها نقاط تجميع النفايات الصلبة )

. في بداية العقد الماضي، تراكمت النفايات في الشوارع لعدة أيام قبل جمعها ولهذا السبب تأثر نظام 2013المتوفرة عن الخدمة لسنة 

 9.في هذه المناطا والفي انات شائعة جدًا تصريف مياه المطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 2010بيمكوم   9
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 (2019)تشزفي  2013في العام . خدمة تكنيس الشوارع 5الخريطة 

 
، المصاريف السنوية التي تشمل جميع الخدمات البلدية ويمكن دفعها ضريبة األرنونا يتم ت مين رسوم خدمة النفايات الصلبة في

معيشة( وتعتمد على أساس المنطقة التي تقع فيها الوحدة السكنية )فئة منطقة ال ضريبة األرنوناعلى أقساط لبلدية القدس. يتم احتساب 

 كان اإلقامة.لمأيً ا على األمتار المربعة 
، ال تتوفر خدمة إ الة الخردة النفايات الصلبة. عالوة على ذلك لفصل، ال توجد نقاط السواحرة الغربيةقًا للبيانات المتاحة عن وف

 وقع بلدية القدس على اإلنترنت.واألثاث القديم كما هو الحال في أحياء القدس األخرى ، وفقًا للمعلومات التي نشرها م
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، مراحل ادارة النفايات الصلبةبالنسبة لطرق التخلص من النفايات ، لم يتم العثور على معلومات مفصلة لوصف هذه المرحلة من 

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

 6 ريطةالخ)في منطقة عطروت الصناعية ، شمال مدينة القدس  11"جرين نت" إلى منشأة الفر  نظام جمع النفايات الصلبة،
 .(6.1والخريطة 

 "جرين نت". موقع مكب النفايات 6خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 التدوير إلعادة استخدامها ، مع تقليل النفايات المرسلة إلى مكبات النفايات.
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 "جرين نت" بالمقارنة مع مطار قلنديات موقع مكب النفايا 6.1 خريطة
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 االقتصادي -نتائج المسح االجتماعي  .3

تجمع سكني في القدس الشرقية،  19القدس، مسح اجتماعي اقتصادي شمل  –، أجرى إتحاد الجمعيات الخيرية 2019في العام 

وحدة سكنية من اجمالي الوحدات  418والذي ت من السواحرة الغربية ح في وحدة سكنية. أظهرت نتائج المس 3767وشمل المسح 

 التي تم استطالعها في المسح ما يلي: 
 التخلص من النفايات الصلبة .1

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

 

تقريبا  مقابلتهم الذين تمتجميع  صرح
مباشرة في إنهم يتخلصون من نفاياتهم 

حاويات مفتوحة ، موزعة على طول الطرق 
 الرئيسية وبين منازل الحي.

 
 كنس الطرقات .2

مدى الرضا عن تكنيس الشوارع وجمع 
 القمامة

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

 (الحي؟
 

وفًقا لخريطة كنس الشوارع المتاحة من 

، ال تقوم البلدية (5)الخريطة  2013عام ال
تقريبًا بأي أعمال تنظيف ميكانيكية 

للشوارع. ومع ذلك ، بالنظر إلى نتائج 
االستطالع وإجابات من تمت مقابلتهم ، 

يمكن القول أن خدمة كنس الشوارع يتم 
إجراؤها داخل المجتمع ، ولكنها قد تكون 

٪ إما 79كنس يدوي وليس ميكانيكيًا. أجاب 

٪( أو راضون إلى حد 29أنهم راضون جدا )
٪ 21٪(. وفي الوقت نفسه ، أجاب 50ما )

بأنهم غير راضين عن خدمة كنس 
 الشوارع.

 

 

 
 عدم نظافة الشوارع

 ( هل تعاني من عدم نظافة الشارع؟)س: 
 

تؤكد هذه المعلومات االفتراض أعاله بأن 
الى حد خدمة كنس الشوارع تبدو فعالة 

فاد في مجتمع السواحرة الغربية. أما 

معظم المستجوبين في السواحرة أنهم 
اما اليعانون اطالقا من عدم نظافة الشوارع 

من  %(40%( او نادرا ما يعانون )27)
 شوارع غير نظيفة 
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  القوارض انتشار
هل تالحظ انتشار القوارض في )س: 

 (منطقتك؟

 
تشير الدالئل على الفرضية أعاله إلى 

ة عدم تأثر مجتمع السواحرة الغربي

٪(. أجاب 73بتفشي أعداد القوارض )
٪( أنهم لم 44غالبية من تمت مقابلتهم )

يالحظوا أي انتشار للقوارض ، بينما قال 
 ٪ إنهم نادًرا ما يالحظون أي قوارض.29

 
 تلوث الهواء .3

الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات 
 الصلبة بالقرب من المنزل

هل تعاني من الروائح الكريهة )س: 
منبعثة من النفايات الصلبة بالقرب من ال

 (منزلك؟
 

فيما يتعلق بانبعاث الروائح من النفايات 
الصلبة ، يبدو أن المجتمع لديه تصور مماثل 

للغاية. يبدو أن النسب قريبة من بعضها 

" اً ٪( و "نادر26البعض وتتراوح بين "أحيانًا" )
 ٪(.32" والتي تصل أيًضا )اطالقا٪( و "32)

 
 ات / غازات حرق النفايات الصلبةانبعاث

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

 
تظهر البيانات التي تم جمعها هنا أن 

النفايات الصلبة انبعاثات الغازات من حرق 

غير موجودة على نطاق واسع في 

٪( من األشخاص الذين 74المجتمع. قال )
من  القاً اطتمت مقابلتهم إنهم ال يعانون 

االنبعاثات والغازات الناتجة عن حرق 
٪( 26النفايات في المجتمع ، بينما قال )

 أحيانًا. أو نادًرا ما يعانونأما إنهم 
يمكن أن تشير هذه النسب المئوية إلى 
أن خدمة إدارة النفايات الصلبة في 

المجتمع يتم تنفيذها على مستوى جيد ، 
ولكن يمكن تحسينها لمنع أي حرق 

 نفايات في المجتمع.لل
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 مياه الصرف والنفايات .4

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

 ( الصحي؟

 
توضح البيانات التي تم جمعها في هذه 

الحالة أن ظاهرة فائض المياه العادمة 
موجودة حتى لو لم تؤثر بشكل كبير على 

 فترض أنالمجتمع ، ومع ذلك ، يمكننا أن ن
تصريف مياه المطر شبكة الصرف الصحي و

فعالة تماًما على الرغم من وضع ليست 
 خطط لتطويرها من قبل شركة جيحون.

 
 

 

 

 الكهرباء واالتصاالت

 

م، وتعتبر شركة كهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس للكهربداء 1970شبكة كهرباء عامة منذ عام  السواحرة الغربيةيوجد في بلدة 

مددن مشددكلة غددالء أسددعار  التجمددع ، كمددا يعدداني%100. وتصددل نسددبة الوحدددات السددكنية الموصددولة بشددبكة الكهربدداء إلددى فددي البلدددة

% مدن الوحددات السدكنية موصدولة 100، وتقريبدا ف، تعمل من خالل مقسم آلدي فدي بلديدة القددسفي البلدة شبكة هات ويتوفر،الكهرباء

 .بشبكة الهاتف

 

 النقل والمواصالت

 

، تخدمها شركة باصات النقل الموحد في القدس الشرقية،  موقف مخصص للمواصالت العامة 24 السواحرة الغربيةدة يوجد في بل

كم من  20.4، فيوجد فيها البلدةأما بالنسبة لشبكة الطرق في (، 2019قاعدة بيانات معهد اريج،  .)القدس –السواحرة الغربيةعلى خط 

 (.2019اريج ،قاعدة بيانات معهد  )الطرق المعبدة 
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 ثر إجراءات االحتالل اإلسرائيليأ
 

 والسواحرة الغربيةسياسي في بلدة  الوضع الجيو

 
دونمدا لسديطرة بلديدة القددس اإلسدرائيلية بحكدم موقعهدا داخدل  5,021تخ ع جميع أراضي بلدة والسدواحرة الغربيدة والبدالغ مسداحتها 

عقدب احدتالل إسدرائيل لل دفة الغربيدة بمدا فيهدا  1967ني وأحادي الجانب في العام منطقة نفوذ البلدية التي تم رسمها بشكل غير قانو

وهدي  (J1)القدس الشرقية وقطاع غزة وأراض عربيدة أخدرى، حيدث تدم تقسديم محافظدة القددس إلدى منطقتدين رئيسديتين همدا: منطقدة 

البلدة القديمة والقدس الشريف، وتتبع :دسية أهمها األراضي الخاضعة لسيطرة بلدية القدس وت م العديد من التجمعات الفلسطينية المق

وهي المنطقة الغير خاضعة لسيطرة  (J2)أما المنطقة الثانية فهي منطقة  ؛بلدة والسواحرة الغربية إلى هذه المنطقة من الجهة الجنوبية

وت دم المنداطا الشدرقية والغربيدة  بلدية القدس، تعتبر بشكل عام خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية، ضدمن محافظدة القددس

 من المحافظة، وتبقى المنطقة المركزية في المحافظة خاضعة لسلطة االحتالل اإلسرائيلي. 

 

جددار العدزل العنصدري لرسدم  بإقامدةومن الجدير بالذكر أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي استخدمت خطة العزل العنصرية والمتمثلة 

يددر قددانوني وأحددادي الجانددب فددي خطددوة مددن شددأنها أن تخلددا واقددع جديددد فددي المدينددة لصددالح الوجددود حدددود بلددديتها مددن جديددد بشددكل غ

 عقب ومخيم شعفاط،  بالكامل عن محافظة القدس باستثناء تجمعي كفر (J1)، حيث يفصل الجدار منطقة اإلسرائيلي

 

بدين السدلطة الوطنيدة الفلسدطينية  1995يلدول مدن العدام وبحسب اتفاقية أوسلو الثانية المؤقتة والموقعة في الثامن والعشرين من شهر أ

و)ج(، لدم تخ دع أراضدي بلددة والسدواحرة  وإسرائيل والتي تم على أثرها تصنيف أراضي ال دفة الغربيدة إلدى منداطا ) أ ( و) ب (

ذ بلديدة القددس اإلسدرائيلية، الغربية ألي من التصنيفات السابقة، بل بقيت على ما كانت عليد  قبدل توقيدع االتفاقيدة، تخ دع لمنطقدة نفدو

دونما تقع في الواد الفاصل ما بين منطقة السواحرة الغربية وبلدة الشيخ سعد خارج منطقة الجدار  95باستثناء منطقة صغيرة تقدر ب 

 نها منطقة )ج( بحسب اتفاقية أوسلو الثانية.أعلى )جدار العزل العنصري( وخارج حدود بلدية القدس حيث تصنف هذه المنطقة 
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 بلدة والسواحرة الغربية وممارسات االحتالل اإلسرائيلي 

 

نالت بلدة والسواحرة الغربية حصتها من المصادرات اإلسرائيلية لصالح األهداف اإلسدرائيلية المختلفدة، كدان منهدا بنداء المسدتوطنات 

تدت علدى معظدم أراضديها. وفيمدا يلدي تفصديل أالتدي  إلضدافة إلدى خطدة العدزل العنصدريةاإلسرائيلية على أراضي البلدة ومحيطهدا با

 المصادرات اإلسرائيلية ألراضي بلدة والسواحرة الغربية:

 

% 13.6دونما من أراضي بلددة والسدواحرة الغربيدة ) 684صادرت إسرائيل خالل سنوات احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحت  

للبلدة( من أجل إقامة مستوطنتين إسرائيليتين هما: مستوطنة "تدل بيدوت الشدرقية" اإلسدرائيلية والتدي يقطنهدا حاليدا  من المساحة الكلية

ألف مستوطن إسرائيلي وتقع غرب بلدة والسواحرة الغربية، هذا باإلضافة إلى مستوطنة "ندوف  يدون" اإلسدرائيلية والتدي  15قرابة 

 (.7جدول رقم انظر ال) ئيلي وتقع في قلب بلدة والسواحرة الغربيةمستوطن إسرا 300يقطنها حاليا حوالي 

 

 

 : المستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي بلدة والسواحرة الغربية7جدول رقم                 

في  القاطنين المستوطنينعدد 

 (2009) المستوطنة

المساحة المصادرة من أراضي 

 بلدة والسواحرة الغربية

 ()بالدونم

سنة 

 التأسيس
 اسم المستوطنة

800,14  تل بيوت الشرقية 1973 544 

 نوف  يون 2004 140 300

100,15  المجموع  684 

 2012 -أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة                  

 ليبلدة والسواحرة الغربية ومخطط جدار العزل العنصري اإلسرائي

مدا ورد بالتعدديل  ثدر سدلبي علدى بلددة والسدواحرة الغربيدة. فبحسدبأرائيلية والمتمثلدة ببنداء الجددار عدزل العنصدرية اإلسدكان لخطدة ال

األخير لمخطط جدار العزل العنصري الذي تم نشره على الصفحة االلكترونية لو ارة الدفاع اإلسرائيلية في الثالثين من شدهر نيسدان 

بلدة والسواحرة الغربية داخل القدس عن بداقي األراضدي % من أراضي 98العنصري يعزل حوالي ، تبين أن الجدار 2007من العام 

الفلسطينية في ال فة المحتلة وخصوصا عن مناطا شرق القدس مثل أبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد والتي تربطها عالقة 

فدي الدواد دونما تقع خدارج مسدار جددار العدزل العنصدري  119 يستثنى من هذه المنطقة المعزولة مساحة صغيرة تبلغتاريخية، حيث 

وتشددمل األراضددي المعزولددة المندداطا العمرانيددة الفلسددطينية بالكامددل الفاصددل مددا بددين منطقددة السددواحرة الغربيددة وبلدددة الشدديخ سددعد. 

 (.8جدول رقم انظر ال) هاواألراضي الزراعية والمناطا المفتوحة والمستوطنات اإلسرائيلية المقامة على أراضي البلدة وغير

 محافظة القدس –: تصنيف األراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في بلدة والسواحرة الغربية 8جدول رقم 

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 منطقة عمرانية فلسطينية 1,544

 2 أراضي  راعية 1,486

040,1  3 مناطا مفتوحة 

 4 يليةمستوطنات إسرائ 684

 5 غابات 80

 6 أعشاب وشجيرات رعوية 19

 7 منطقة حفريات 19

 8 منطقة الجدار 30

902,4  المجموع 

 2012 -أريج –المصدر: قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية                        
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 ء جدار العزل العنصريمعاناة أهالي بلدة والسواحرة الغربية جراء بنا

، فقد المواطنون القاطنون في بلدة والسواحرة الغربية جنوب مديندة القددس 2000ندالع االنتفاضة الثانية في شهر أيلول من العام منذ ا

ارتباطهم بالمدن الفلسطينية في ال فة الغربية حيث تم فصل مدينة القدس وبعض البلدات المحيطة بها كبلددة والسدواحرة الغربيدة عدن 

حيث جاء بناء جدار العزل العنصري ليعزل بلددة والسدواحرة الغربيدة والكثيدر مدن القدرى المقدسدية المجداورة  أراضي ال فة الغربية

عن المحيط الفلسطيني، لكن المقدسيين الذين يحملون الهويات المقدسية )الهويات الزرقداء( يسدتطيعون دخدول منداطا ال دفة الغربيدة 

با مدا تشدهد ا دحامدا كبيدرا ويخ دعون مدن خاللهدا إلدى التفتديم الددقيا مدن قبدل الجندود ولكن من خالل المعابر اإلسرائيلية والتي غال

 اإلسرائيليين، مما يقيد حرية التنقل للفلسطينيين. 

وبلدداتها  ومن الناحية األخرى، ال يستطيع الفلسطينيون من سكان ال فة الغربية )حملدة الهويدة الخ دراء( الددخول إلدى مديندة القددس

عن مدينة القدس بشكل كامل وعدن من حملة الهوية الفلسطينية أن بناء جدار العزل العنصري عمل على فصل الفلسطينيين حيث ، المحيطة

المددارس والمراكدز الطبيدة والمستشدفيات، إضدافة إلدى فصدلهم عدن أمداكن  :الخدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية فيها مثل

م الوصول للمدينة إال لمن يحمل منهم تصاريح خاصة التي من النادر الحصول عليها، ومن خالل الحدواجز عملهم هناك، ولن يكون بإمكانه

العسكرية التي تتطلب منهم التفتيم اليومي األمر الذي سبب معانداة كبيدرة للفلسدطينيين وصدعوبة فدي التنقدل والتواصدل، وتسدبب فدي تفكيدك 

الكثير من األسر الفلسطينية وخصوصا تلك التدي يكدون أحدد الدزوجين فيهدا مدن حملدة الهويدة الترابط األسري والتفاعل االجتماعي وتشتيت 

هوية ال فة الغربية( واآلخر مقدسية )الهوية الزرقاء(. كذلك منع جددار العدزل العنصدري الفلسدطينيين مدن  –الفلسطينية )الهوية الخ راء 

 ن ممارسة شعائرهم الدينية في القدس.الوصول إلى أماكن العبادة في المدينة المقدسة وحرمهم م

أن جددار العدزل العنصدري ي دع  2007وقد أظهر مخطط جددار العدزل العنصدري الدذي نشدرت  و ارة الددفاع اإلسدرائيلية فدي العدام 

ية مثدل أبدو ديدس والعيزريدة والسدواحرة الشدرقأراضي بلدة والسواحرة الغربية في معدزل عدن القدرى والبلددات الفلسدطينية المجداورة 

حيث عمل جدار العزل العنصري وكذلك الحزام االستيطاني حول القددس علدى عدزل منطقدة القددس الشدرقية عدن بداقي  ،والشيخ سعد

 ال فة الغربية، حيث أن الجدار القائم حاليا يقع شرق وجنوب البلدة ويعزلها داخل مدينة القدس. 

 

زل العنصري ببناء حزام استيطاني حدول القددس حيدث يعمدل هدذا الحدزام كذلك قامت سلطات االحتالل اإلسرائيلي وبموا اة جدار الع

 اإلسدرائيلي االحدتالل حيدث أن سدلطات ،االستيطاني باإلضافة إلى إيجاد منطقة عا لة على منع التمدد العمراني في البلدات المقدسية

 يادة المساحة المصادرة من أراضيها، في الوقدت  العمرانية الفلسطينية مما أدى إلى المناطا حدود على قامت ببناء هذه المستوطنات

واقدع جديدد علدى أهدالي البلددة يصدعب نفس  قلصت من المساحة المتبقية ألهالي القدس للبناء والتوسع في المستقبل ممدا أدى إلدى خلدا 

يجداد كثافدة سدكانية عاليدة وباقي األراضي الفلسطينية إلدى إ -خاصة–تغييره، حيث أدت السياسات والمخططات اإلسرائيلية في القدس 

مر الذي يجعدل مديندة القددس والبلددات األلعدم توفر أراض للبناء والتوسع مما ي طر السكان إلى التمدد العمراني العمودي والداخلي 

الددى  ، حيددث تصددل الكثافددة السددكانية فددي األحيدداء الفلسددطينية فددي القدددس الشددرقيةالمحيطددة بهددا مددن أعلددى الكثافددات السددكانية فددي العددالم

  في القدس الغربية. 2شخص /كم 300,8في مستوطنات القدس الشرقية و 2شخص /كم 000,9مقارنة بـ  2شخص /كم 500,13

 

 

 معضلة األراضي وترخيص المباني في بلدة والسواحرة الغربية

 

دسية في القدس الشرقية، تعتبر مشكلتي األراضي وترخيص المباني من أصعب المشاكل في بلدة والسواحرة الغربية والبلدات المق

. وبحسب إفادة بعض المقدسيين في بعض وذلك بسبب األسعار الهائلة لألراضي والتكاليف الباهظة إلجراءات ترخيص األبنية

، والتي من النادر توفرها، يقدر بمئات اآلالف من الدوالرات، وهذا ينطبا )الدونم الواحد( البلدات المقدسية، فإن أسعار األراضي

، جميع البلدات المقدسية بل ويت اعف في أماكن أخرى القريبة من مدينة القدس وأحيائها المحيطة ليصل إلى ماليين الدوالراتعلى 

. وقد استخدمت سلطات االحتالل اإلسرائيلي سالح المال لشراء راضي الواقعة خارج حدود بلدية القدسوذلك مقارنة بأسعار األ

ع المستوطنين فيها بمبالغ خيالية وصلت إلى شيكات مفتوحة )بمبالغ ال نهائية يحددها البائع كما األراضي في القدس لتهويدها و ر

يريد( مقابل أرض في القدس. ومن يستطيع شراء قطعة أرض أو من لدي  قطعة أرض ويرغب بالبناء عليها، يحتاج إلى أخذ موافقة 

نونية والتي ت ع شروط تعجيزية في وج  كل مقدسي يريد الحصول على سلطات االحتالل اإلسرائيلي ممثلة ببلدية القدس الغير قا

رخصة بناء وذلك ألن سلطات االحتالل تسعى إلى طرد الفلسطينيين من أماكن سكناهم وهدم بيوتهم وقلب الوضع الديموغرافي في 

 .القدس لصالح اليهود بحيث يصبح الفلسطينيون أقلية في المدينة

 

ق ية الحصول على ترخيص هي إثبات ملكية األرض حيث تشترط سلطات االحتالل على من يريد ومن العوائا الهامة في 

. وبحسب تقرير 1967الحصول على رخصة بناء إثبات ملكيت  في األرض والتي تعتبر مشكلة سياسية متعلقة باالحتالل منذ العام 
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% من األراضي في القدس الشرقية غير مسجلة في 50)بمكوم(، فإن ما يقارب  مخّططون من أجل حقوق التخطيطأعدت  مؤسسة 

% من األراضي خاضعة 25، و)جنوبًا باهر صور حتى شماالً  العيسوية من الممتدة والمنطقة عقب كفر مثل(سجالت الملكية 

مل % من األراضي مسجلة رسميا في منطقة القدس الشرقية وتش25، ويوجد فقط )وشعفاط حنينا بيت(إلجراءات تسوية وتسجيل 

 (.2004 ،بمكوم جمعية) صفافا( بيت جّراح، الشيخ حزما وعناتا، حنينا، بيت قلنديا، أجزاء من مناطا )البيرة،

 

ن اإلجراءات إعلى سبيل المثال ف ن من يريد الحصول على رخصة في منطقة والسواحرة الغربيةإبعض المقدسيين ف وبحسب إفادة

ألف شيكل  300-150باهظة جدا تعتمد على مساحة األرض والبناء وتتراوح ما بين  تحتاج إلى وقت طويل تصل إلى سنوات وبتكلفة

إسرائيلي. ويلجأ بعض السكان بسبب التكاليف الباهظة وطول الوقت والتعنت اإلسرائيلي في إجراءات الترخيص إلى المخالفة في 

نمو السكاني المستمر، فتقوم سلطات االحتالل البناء دون انتظار صدور الموافقة بالترخيص والبناء دون ترخيص لمواكبة ال

االسرائيلي بهدم ما تم بناءه وتغريم صاحب  وإلزام  أي ا بدفع رسوم هدم المنشأة والعودة لتقديم طلب من جديد وبرسوم جديدة 

الل االسرائيلي وتوقيت جديد. ومن المعلوم بأن النسبة األكبر من الشعب الفلسطيني يعيم ظروف قاسية وفقر شديد بسبب االحت

وعمليات اإلغالق والبطالة مما يزيد من صعوبة فرص البقاء في المدينة ويدفع الكثير من المقدسيين إلى الهجرة والسكن خارج مدينة 

 القدس باتجاه مناطا ال فة أو حتى إلى خارج الوطن ليجد الحياة الكريمة والسكن المالئم.

 

الفلسطينيين في القدس فإن السلطات اإلسرائيلية قد انتهجت العديد من السياسات الهادفة األهلي للدفاع عن حقوق  ئتالفاالوبحسب 

ن المنطقة المخصصة لتطوير إف إلى ت ييا الخناق على السكان المقدسيين، ففي مجال الوضع الديموغرافي والتطور العمراني،

% فقط من مساحة المنطقة اإلجمالية، 13دونما،  9,200تقارب األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية والخاضعة لنفوذ بلدية القدس 

معظمها في البناء، وأما بقية المنطقة فهي مقسمة إلى مستوطنات إسرائيلية ومناطا خ راء يمنع البناء الفلسطيني فيها  لاستغالتم 

ططات هيكلية وتنظيمية لألحياء سرائيلي بعدم إعداد مخاإلبتاتا ومباني عامة وطرق وغيرها. كذلك تتعمد سلطات االحتالل 

الفلسطينية في القدس الشرقية وفي حال إعدادها فإنها تقوم بتحديد نسبة بناء منخف ة ال تفي باالحتياجات المطلوبة للنمو العمراني 

-%75لى )%( مقارنة بالمستوطنات اإلسرائيلية والتي تصل فيها نسبة البناء إ75-%25الفلسطيني الطبيعي حيث تتراوح ما بين )

%، بينما تصل نسبة البناء في 25( بنسبة 2691تم تحديد نسبة البناء حسب المخطط )رقم  :%(. وفي على سبيل المثال120

االئتالف ) %142.5( إلى 4558المستوطنة اإلسرائيلية المجاورة نوف  يون والمبنية على أراضي البلدة حسب المخطط )رقم 

 (.2009،ن في القدساألهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيي

 

ومن الجدير بالذكر أي ا أن بلدية القدس قامت بتصنيف بعض المناطا داخل البلدية ومن ضمنها بلدة والسواحرة الغربية "كمناطا 

خ راء" حيث تسعى قوات االحتالل من خالل هذه المسميات إلى السيطرة على المزيد من األراضي لصالح المشاريع االستيطانية 

وكان آخرها حملة  ،قوم بهدم المنا ل تحت هذه المسميات واالدعاءات وبحجة أن المنا ل مبنية على مناطا خ راءبل وحتى ت

التطهير العرقي المخططة في حي البستان القريب من المسجد األقصى في الجهة الجنوبية والتابع لمنطقة سلوان والتي تق ي 

منزال فلسطينيا حيث تنوي البلدية هدم جميع منا ل هذا الحي إلقامة ما  88ن من مقدسي من هذا الحي المكو 1,500بترحيل أكثر من 

يسمون  "حديقة الملك داوود" كجزء من الحدائا التوراتية في محيط المدينة المقدسة، في نفس الوقت استغلت اسرائيل هذه المسميات 

نة هار حوما )جبل أبو طمستوس شعفاط )رمات شلومو( وفي القدس، منها مستوطنة ريخي اإلسرائيليةلبناء عدد من المستوطنات 

في المدينة لكن سرعان ما تحولت لمناطا بناء اسرائيلية.  خ راءغنيم( اللتان تم بنائهما على أراض كانت قد صنفت كمناطا 

 خططات اإلسرائيلية. ويذكر أن بلدة والسواحرة الغربية يوجد فيها مساحات مصنفة على أساس أنها مناطا خ راء وتبقى رهينة الم

  

بر  البنود التي نصت عليها المواثيا واالتفاقيات الدولية والقانون الدولي اإلنساني والتي أحا اإلنسان في السكن المالئم من  ويعتبر

ائيلي كعادت  دعت إلى احترام كرامة اإلنسان باإلضافة إلى احترام حق  في العمل والسكن والتعبير عن الرأي. إال أن االحتالل اإلسر

يصنف نفس  فوق القوانين والمواثيا الدولية بل ي رب بها عرض الحائط وفوق كل هذا يصنف نفس  ضمن الدول التي تدعي حفظ 

 حقوق اإلنسان.

 

 

 تصعيد إسرائيلي خطير في سياسة هدم المنازل في القدس

 

ا ل المواطنين المقدسيين واستهدافها بالهدم بحجة عدم في السنوات األخيرة، صعدت قوات االحتالل اإلسرائيلي من هجمتها على من

الترخيص. ويقدر مكتب تنسيا الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة )أوتشا( عدد المنا ل التي تم هدمها في القدس من قبل سلطات 

 (.OCHA,2009) لتي تم هدمهامنزل باإلضافة إلى آالف المنشآت األخرى ا 2,000بحوالي  1967االحتالل اإلسرائيلي منذ عام 

ن عدد المنا ل والمنشآت التي تم هدمها في القدس الشرقية من قبل قوات االحتالل إمؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع ف وبحسب

منشأة سكنية وغير سكنية وقد أسفرت عمليات الهدم هذه عن  1,059قد بلغ  2011وحتى نهاية عام  2000اإلسرائيلي ما بين عام 

وفيما يتعلا بعمليات الهدم في خالل العام . )2012)المقدسي، طفل 2,537امرأة و 1,290شخص من بينهم  4,900حوالي  تشريد



 

 25 

 22منشآت في أربعة منها سكنية مما أدى إلى تهجير  5(، فتفيد مؤسسة المقدسي بأن العام المنصرم شهد هدم 2011الماضي )

 (. 2012ذاتي ومنشأتين من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي )المقدسي منشآت بشكل  3طفل، حيث تم هدم  12شخص منهم 

 

وتهدف هذه االعتداءات اإلسرائيلية إلى معاقبة المقدسيين والت ييا عليهم للخروج من المدينة والبلدات المحيطة بها، فعلى سبيل 

 المثال وليس للحصر نذكر بعض أوامر الهدم في بلدة والسواحرة الغربية:

 

شقة  53أمرا عسكريا يق ي بهدم  21أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي ،  2009ر تشرين الثاني من العام في شه •

سكنية تعود لعائلة الجعابيص من منطقة بحجة البناء بدون ترخيص، وتعيم هذه العائلة في حالة قلا وخوف مستمر من 

 .)2012)المقدسي،طفل 117شخاص من ضمنهم أ 207تنفيذ هذه األوامر حيث أن  في حال تنفيذها سيتم تشريد 

أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أمرا عسكريا يق ي بهدم سبع منا ل تعود ،  2009في شهر كانون أول من العام  •

 33مواطنا بينهم  51لعائلة جمعة من منطقة وذلك بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، وت م هذه المنا ل 

 .)2012)المقدسي،طفال

 52أصدرت المحكمة العليا اإلسرائيلية قراراً يق ي بهدم منزل الحاج محمود المغربي ) 2012ي شهر شباط من العام ف •

 (.2012)جريدة القدس، نفرا 28ويأوي  عاما( من والمكون من ثالث طوابا

 

بحجة عدم الترخيص بالرغم من أن ويذكر أن هنالك عشرات المنا ل الفلسطينية المهددة بالهدم في بلدة والسواحرة الغربية وذلك 

نهاية  وفيالتراخيص  إجراءاتالمواطنين المقدسيين يقومون باستيفاء اإلجراءات الال مة للترخيص ولكن بلدية االحتالل تماطل في 

 المطاف ترفض التراخيص الال مة بحجج غير مبررة حسبما يفيد سكان البلدة.

 

 
 عيشي واالقتصادي على المقدسيينضريبة المسقفات "األرنونا" والتضييق الم

 

تعتبر ضريبة المسقفات واألمالك المسماة بـ "األرنونا" والتي تفرضها بلديدة القددس علدى المقدسديين واحددة مدن أهدم الصدعوبات التدي 

ييا علدى والتدي تهددف باألسداس إلدى الت د -ومدن ضدمنهم سدكان بلددة والسدواحرة الغربيدة  –تواج  الفلسطينيين المقيمين فدي المديندة 

السكان لدفعهم إلى الهجرة والتخلص من هذه األحمال اإلضافية والتي تثقل كاهلهم وخصوصا في ظدل األوضداع االقتصدادية الصدعبة 

 التي يعيشها الفلسطينيون بشكل عام والمقدسيون بشكل خاص.

 

بحسدب تصدنيف المنطقدة وندوع االسدتعمال ويتم احتساب ضريبة األرنونا التي تفرضها سلطات االحتالل اإلسدرائيلي علدى المقدسديين 

)ندوع السدكن، االسدتخدام، التنظيمي )مناطا سكنية، تجارية، صناعية،  راعية، مدارس، مواقف، .. الخ(، كذلك يؤخذ بعين االعتبدار 

يير يدتم فدرض فمثال يتم تقسيم المنداطا السدكنية إلدى أربدع فئدات )أ، ب، ج، د(، وبحسدب هدذه المعدا (.2012بلدية القدس،( )والمساحة

( 98-35المبلغ المطلوب دفع  للبلدية، فعلدى سدبيل المثدال: تتدراوح التعرفدة ال دريبية للمنداطا السدكنية بتصدنيفاتها األربعدة مدا بدين )

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

( 3000-800( آالف شديكل ضدريبة األرنوندا، وهدو مدا يعدادل تقريبدا )10-3( متدر مربدع يكلدف صداحب  سدنويا )150-100حة )بمسا

 دوالر أمريكي.

 

أما المحدالت التجاريدة فيدتم فدرض ضدرائب م داعفة عليهدا ممدا يدؤثر علدى النشداط االقتصدادي بسدبب رفدع األسدعار، حيدث تتدراوح 

دوالر أمريكدي  80( شيكل إسرائيلي للمتدر المربدع الواحدد بحسدب المسداحة وهدو مدا يعدادل 319-309التعرفة ال ريبية فيها ما بين )

 . ، ويرتفع سعر هذه ال ريبة مع  يادة مساحة المحللكل متر مربع

 

 وباإلضافة إلى فرض ال رائب على المنا ل السدكنية والمحدالت التجاريدة فدان بلديدة االحدتالل تفدرض ال درائب أي دا علدى أمداكن

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

 

وفي الجانب االقتصادي، فقد كان لخطة الفصل العنصرية والتي ركزت على عزل مدينة القدس عن باقي األراضي الفلسدطينية األثدر 

مقدسديون بشدكل عدام والقطداع التجداري االقتصدادي الدذي يعداني مدن الكسداد البالغ على األوضاع االقتصادية الصعبة والتي يعيشدها ال

بشكل خداص، حيدث كدان اعتمداد التجدارة المقدسدية بشدكل كبيدر علدى الزائدرين الفلسدطينيين للمديندة المقدسدة مدن كافدة منداطا ال دفة 

ندة انعكدس سدلبا علدى اقتصداد المديندة وأهلهدا. الغربية والقطاع والداخل الفلسطيني المحتل، ولكن اإلغالق العسدكري اإلسدرائيلي للمدي

وبالرغم من هذه الظروف فان سلطات االحتالل تفرض ال رائب دون االلتفات إلى أوضاع الفلسطينيين الصعبة، حيث يشكلون الفئة 

برفدع ضدريبة األرنوندا  (2012األكثر فقرا في المدينة المقدسة. ولم تكتف بلدية االحتالل بكل ذلك، بل قامدت فدي بدايدة العدام الحدالي )

 % االمر الذي شكل عبئا اقتصاديا جديدا على المقدسيين.3حوالي 
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ن الدول المتح رة تفرض ال رائب على المواطنين مقابل تقديم الخدمات لهم، أما مدينة القدس في طر أهلها أن يدفعوا هدذه إكذلك ف

ابدل علدى مسدتوى الئددا مدن الخددمات البلديدة، حيدث أن عمليددة ال درائب ليحدافظوا علدى وجدودهم فدي المدينددة دون الحصدول فدي المق

التخطيط في البلدية تركز علدى البعدد السياسدي الدديموغرافي الهدادف إلدى تهويدد المديندة أكثدر مدن التخطديط بهددف اال دهدار وتحقيدا 

المتعمددد فددي تقددديم الخدددمات  الرفاهيددة للمددواطنين. كمددا أن األحيدداء والتجمعددات العربيددة فددي القدددس وضددواحيها تتعددرض إلددى اإلهمددال

المختلفة، فمن النادر مثال عمل الصيانة المطلوبة للبنية التحتية في المدينة من طرق وشبكات مياه وصدرف صدحي ونفايدات وغيرهدا، 

فالكثير من الطرق م ى سنوات طويلة على تعبيدها وهي بحاجة إلى صديانة دوريدة وإعدادة تأهيدل ولكدن البلديدة تغدض الطدرف عدن 

األحياء. كما وتعاني هذه األحياء العربية المهملة مدن مشدكلة النظافدة وتدراكم النفايدات وعددم تقدديم هدذه الخدمدة بالشدكل المطلدوب  هذه

بالرغم من التزام الفلسطينيين بدفع ما عليهم من مستحقات، لكن هذه ال ريبة بالنسبة للمقدسديين أصدبحت مسدألة إثبدات وجدود وإقامدة 

لى الهوية المقدسية أكثر من أنها مقابل تقديم خدمات بلدية للمواطنين. وبسهولة يمكن فهم هذه المسدألة مدن خدالل في القدس والحفاظ ع

مقارنددة أوضدداع الفلسددطينيين المقدسدديين بأوضدداع المسددتوطنين الغيددر شددرعيين فددي المدينددة والددذين يحصددلون علددى كافددة التسددهيالت 

 والخدمات مقابل سكنهم في المدينة المقدسة.

 

 

 السواحرة الغربية-حاجز الشيخ سعد

 

تعتبر بلدة الشيخ سعد تاريخيا حي من أحياء والسواحرة الغربية، لكن قوات االحتالل اإلسرائيلي قامت بفصل هذا الحي عن من خالل 

بيدا ومكعبدات بعدد أن كدان حداجزا ترا 2006بناء جدار العزل العنصري وكذلك من خالل الحاجز العسكري والذي تم إقامت  في العدام 

. ويعتبدر هدذا الحداجز العسدكري بوابدة لددخول وخدروج 2000إسمنتية تم وضعها عقب اندالع االنتفاضة الفلسدطينية الثانيدة فدي العدام 

أهالي قرية الشيخ السعد من وإلى بلدة والمناطا المحيطة بها ومدينة القدس. وتهدف هذه اإلجراءات اإلسرائيلية إلى اإلخالل بالتوا ن 

مدن خدالل  اإلسدرائيلي موغرافي فدي مديندة القددس لصدالح السدكان اليهدود ورسدم حددود المديندة مدن جديدد بشدكل يتناسدب والر يدةالدي

مر الذي تسبب بهجرة آالف الفلسطينيين من حملة الهوية المقدسية من األ استبعاد التجمعات الفلسطينية خارج المدينة من خالل الجدار

طقة الجدار وخصوصدا باتجداه بلددة والسدواحرة الغربيدة للحفداظ علدى حقدوقهم ومصدالحهم وهويداتهم ممدا بلدة الشيخ سعد إلى داخل من

 خلا واقعا صعبا للبلدة وسكانها.

 

وعمل هذا الحاجز اإلسرائيلي مع الجددار العدا ل علدى عدزل بلددة الشديخ سدعد وفصدلها جغرافيدا واجتماعيدا واقتصداديا وتاريخيدا عدن 

معاناة كبيرة لمواطني هذه البلدة الذين ي طرون يوميا وخصوصدا مدن يحملدون الهويدات المقدسدية )الهويدات مدينة القدس مما تسبب ب

لسديارات الددخول والخدروج قدام من خالل هذا الحداجز حيدث ال تسدتطيع اعلى األالزرقاء( أو التصاريح الخاصة لعبور الحاجز مشيا 

تبر هذا الحاجز معلما هاما مدن معدالم المعانداة اليوميدة للفلسدطينيين الدذين تدم قطدع ن  يعتبر حاجز لممر المشاة فقط. كما ويعأمن  حيث 

التواصل االجتماعي بينهم وبين أهلهم داخل منطقة الجدار والذين تربطهم عالقة القرابدة والمصداهرة كمدا أن فصدل البلددة عدن القددس 

 والعمل.حرم سكانها من خدمات الصحة والتعليم والوصول إلى أماكن العبادة 

 

 

 ربيةبعض األوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في بلدة والسواحرة الغ

 

قامت سلطات االحتالل اإلسدرائيلي بإصددار سلسدلة مدن األوامدر العسدكرية لمصدادرة األراضدي لألغدراض العسدكرية المختلفدة علدى 

 فيما يلي عرض لبعض هذه األوامر:، ة والسواحرة الغربيةأراضي بلد

 

ويصدادر مدا مسداحت   2003ت: صدر بتاريخ الثاني عشر مدن شدهر آب مدن العدام /22/03العسكري اإلسرائيلي رقم األمر  -1

 دونما من أراضي صور باهر وأم طوبا والشياح والسواحرة الغربية لغرض بناء جدار العزل العنصري. 173.4

ويصدادر مدا  2007ن شدهر أيلدول مدن العدام ت: صدر بتاريخ الرابدع والعشدرين مد/19/07األمر العسكري اإلسرائيلي رقم  -2

 دونما من أراضي أبو ديس والسواحرة الشرقية والسواحرة الغربية لغرض إقامة طريا نسيج الحياة. 1,129مساحت  

ويصدادر مدا  2003ت: صدر بتداريخ الثداني والعشدرين مدن شدهر تمدو  مدن العدام /47/03األمر العسكري اإلسرائيلي رقم  -3

 ن أراضي السواحرة الغربية لغرض االستخدام العسكري.دونما م 1.5مساحت  
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 األولويات واالحتياجات التطويرية للبلدة
  

، األولويدات واالحتياجدات التطويريدة للبلددة مدن وجهدة 9تعاني البلدة من نقص كبير في البنية التحتية والخدماتية. ويبدين الجددول رقدم 

 اللجنة.نظر 

 

  السواحرة الغربية بلدة في التطويرية تواالحتياجا األولويات: 9جدول 

 

 القطاع لرقما
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

     شا، أو تعبيد طرق 1

     إصالح/ ترميم شبكة المياه الموجودة 2

     توسيع شبكة المياه القديمة لتغطية مناطا جديدة 3

     تركيب شبكة مياه جديدة 4

     ترميم/ إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية 5

     بناء خزان مياه 6

     تركيب شبكة صرف صحي 7

     تركيب شبكة كهرباء جديدة 8

     حاويات لجمع النفايات الصلبة 9

     لجمع النفايات الصلبةسيارات  10

     مكب صحي للنفايات الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

     ناء مراكز/ عيادات صحية جديدةب 1

     إعادة تأهيل/ ترميم مراكز/ عيادات صحية موجودة 2

     الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراكز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية

     بناء مدارس جديدة 1

     إعادة تأهيل مدارس موجودة 2

   1  تجهيزات تعليمية 3

 راعيةاالحتياجات الز

     استصالح أراض  راعية 1

     إنشاء آبار جمع مياه 2

     بناء حظائر/ بركسات مواشي 3

     خدمات بيطرية 4

     أعالف وتبن للماشية 5

   1  إنشاء بيوت بالستيكية 6

     إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7

   1  فلح بذور  8

     نباتات ومواد  راعية 9
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