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دراسة التجمعات السكانية

شكر وعرفان
يتقدم معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج) بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنميةة
( )AECIDلتمويلها هذا المشروع.
كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين بةةي الةةوجارا ا والبلةةديا ا وم ةةال ال ةةدما
المشتركةا والل ان والم ال القرويةا وال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع
بريق البحث خالل عملية جمع البيانا .
أريج أيضا ت ص بالشكر جميع الموظلين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل لن اج هذا العمةل الةذي يهةد
للا خدمة الم تمع الللططيني.
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مقدمة
هذا الكتيّب هو جاء من سلطلة كتيبا تحتوي علا معلوما شاملة عن الت معا الطكانية بي محابظة القدس جاء سلطلة الكتيبا
هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا الطكانية بي محابظة القدس بهد توثيق األوضاع المعيشية بي المحابظةةا ولعةداا ال طة
التنمويةةة للمطةةاعدة بةةي تحطةةين المطةةتول المعيشةةي لطةةكان المنطقةةةا مةةن خةةالل تنليةةذ مشةةروع اراسةةة الت معةةا الطةةكانية وتقيةةيم
االحتياجا التطويرية ا الذي ينلذه معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج)ا والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل
التنمية (.)AECID
يهةةد المشةةروع للةةا اراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةاايةا والطياسةةيةا ووبةةرة المةةوارا الطبيعيةةةا والبشةةريةا
والبيئيةا والقيوا الحالية الملروضةا وتقييم االحتياجا التطويرية لتنمية المناطق الريليةة والمهمشةة بةي محابظةة القةدس .والتةي علةا
أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطةا ولعةةداا االسةةتراتي يا وال طة التنمويةةة الالجمةةة للت ليةةي مةةن أثةةر األوضةةاع الطياسةةية
واالقتصااية واالجتماعية رير المطتقرة بي المنطقةا مع التركيا بصلة خاةة علا المطائل المتعلقة بالمياها والبيئةا والاراعة.
يمكن االطالع علا جميع أالة الت معا الطةكانية بةي محابظةة القةدس بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي:
.http://vprofile.arij.org
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دليل مخيم شعفاط
الموقع الجغرافي والخصائص الفيزيائية
م يم شعلاطا هو لحدل م يما محابظة القدسا ويقع شمال مدينة القدسا وعلا بعد  3.3كم هوائي (المطابة األبقية بين مركا
الم يم ومركا مدينة القدس) منهاا يحدها من ال هة الشرقية بلدة عناتاا ومن ال هة الشمالية قرية حاماا ومن ال هة التربية بتحدها
بلدة شعلاط وأخيرا من ال هة ال نوبية بتحدها قرية العيطوية (وحدة نظم المعلوما ال ترابية -أريجا ( )2012أنظر ال ريطة رقم
.)1
خريطة  :0موقع وحدود مخيم شعفاط

المصدر :وحدة نظم المعلوما ال ترابية– أريجا 2012

يقع م يم شعلاط علا ارتلاع  537مترا بوق سطح البحرا ويبلغ المعدل الطنوي لألمطار بيها حوالي  331.3ملما أما معدل ارجةا
الحرارة بيصل للا  15ارجة مئويةا ويبلغ معدل الرطوبة النطبية حوالي ( %00وحدة نظم المعلوما ال ترابية– أريجا .)2012
تم تأسي الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاط عام 1330ما وتتكون الل نة الحالية من 17عضواا تم تعيينهم من قبل الطلطة الوطنيةة
الللططينيةا كما يعمل  10موظلين بي الم ل ا ويوجد لل نة مقر اائم لكنه مطتأجر .كما ال تمتلك الل نة سيارة ل مع النلايا (الل نةة
الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
ومن مطيوليا الل نة الشعبية التي تقوم بها(الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا )2012ا هي:



تنظيي الشوارعا وتأهيل وشق وتعبيد طرق.
توبير شبكة ةر ةحي.

4

دراسة التجمعات السكانية
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توبير رياض لألطلال.
عمل مشاريع واراسا خاةة بالم يم.

نبذة تاريخية
سمي م يم شعلاط بهذا االسم نطبة للا المنطقة التي تم بناء عليها الم يم (بلدة شعلاط) .ويعوا تاريخ لنشاء الت مع للةا عةام  1304م.
ويعوا أةل سةكان م ةيم شةعلاط للةا  70قريةة ومدينةة بلطةطينية تةم تةدميرها مةن قبةل االحةتالل اإلسةرائيلي ببعةد أن بقةدوا أراضةيهم
استقروا بي م يم شعلاط (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا ( )2012انظر الصورة رقم .)1
صورة  :0منظر من مخيم شعفاط

األماكن الدينية واألثرية
يوجد بي م يم شعلاط مط دينا هما :مط د أبو عبيدة ومط د ال البة .كما ال يوجةد أيةة أمةاكن أثريةة مكتشةلة حتةا اليةوم بةي الم ةيم
(الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا ( )2012انظر ال ريطة رقم .)2
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خريطة  :1المواقع الرئيسة في مخيم شعفاط

المصدر :وحدة نظم المعلوما ال ترابية– أريجا 2012

السكان
يبلغ عدا سكان م يم شعلاط ما يقارب  20,000نطمة موجعون علا النحو اآلتي (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا :)2012
.1
.2
.3
.4

 12,000الجئ مط لين بي س ال وكالة التوث الدولية.
 3,000الجئ رير مط لين بي س ال وكالة التوث الدولية وذلك بطبب عدم استلااتهم من ال دما المقدمةة مةن قبةل
وكالة التوث الدولية.
 2,000نطمة الجئون ومط لون بي سة ال وكالةة التةوث الدوليةة وال يحملةون بطاقةا تحمةل رقةم م ةيم شةعلاط بةي
وكالة التوث الدولية.
ما يقارب  3,000نطمة ليطوا بالجئين أتوا للطكن بي م يم شعلاط.

العائالت
يتألي سكان م يم شةعلاط مةن عةدة عةائال ا منهةا :عائلةة علقةما عائلةة محمةد علةيا عائلةة طةها عائلةة العنةاتيا عائلةة شةحااةا عائلةة
الطويلا عائلة الدب ا عائلة األعرج وريرها (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012

0
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قطاع التعليم
بيما يتعلق بميسطا التعليم األساسية والثانوية بي م يم شعلاط بي العام الدراسةي 2011/2010ا بيوجةد بةي الم ةيم مدرسةة واحةدة
حكوميةا وسبعة مدارس خاةةا وأربعة مدارس تشر عليها وكالة التوث الدولية (مديرية التربية والتعليم -القةدسا ( )2011انظةر
ال دول رقم .)1
جدول  :0توزيع المدارس في مخيم شعفاط حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي 2011/2010
اسم المدرسة
مدرسة بنا المطيرة الثانوية
مدرسة رواا المطتقبل
مدرسة اللقيه النموذجية
مدرسة الشروق األساسية
مدرسة الدالل
مدرسة نور الهدل المقدسية
مدرسة أشبال األقصا
مدرسة أحباب الرحمن
مدرسة بنا شعلاط األساسية األولا
مدرسة بنا شعلاط األساسية الثانية
مدرسة ذكور م يم شعلاط األساسية األولا
مدرسة ذكور شعلاط االبتدائية

الجهة المشرفة
حكومية
خاةة
خاةة
خاةة
خاةة
خاةة
خاةة
خاةة
وكالة
وكالة
وكالة
وكالة

نوع المدرسة
لناث
م تلطة
م تلطة
م تلطة
م تلطة
م تلطة
م تلطة
م تلطة
لناث
لناث
ذكور
ذكور

المصدر :مديرية التربية والتعليم -القدسا .2011

يبلغ عدا الصلو الدراسية بةي م ةيم شةعلاط  114ةةلاا وعةدا الطةالب  3,357طالبةا وطالبةةا وعةدا المعلمةين 152معلمةا ومعلمةة
(مديرية التربية والتعليم -القدسا  .)2011وت در اإلشارة هنا للا أن معدل عدا الطالب لكل معلم بي مةدارس م ةيم شةعلاط يبلةغ 20
طالبا وطالبةا وتبلغ الكثابة الصلية  30طالبا وطالبة بي كل ةي (مديرية التربية والتعليم -القدسا .)2011
كما يوجد بي م يم شعلاط خمطة روضا لألطلالا تشر علا لاارتهم جهة خاةة .ويبلةغ عةدا األطلةال الكلةي  733طلةال وطللةة.
ال دول رقم 2ا يوضح توجيع رياض األطلال بي الم يما حطب ال هة المشربة واالسم.
جدول  :1توزيع رياض األطفال في المخيم حسب االسم والجهة المشرفة
اسم الروضة
روضة أحباب الرحمن
روضة البراءة النموذجية
روضة أشبال األقصا
روضة الشروق
روضة اللقيه النموذجية

عدد األطفال
173
110
34
100
04

الجهة المشرفة
جهة خاةة
جهة خاةة
جهة خاةة
جهة خاةة
جهة خاةة

المصدر :مديرية التربية والتعليم -القدسا 2011

وبي حال عدم توبر لحدل المراحل التعليميةة بةي م ةيم شةعلاطا بةنن الطةالب يتوجهةون للةا مةدارس بلةدة شةعلاط وبية حنينةاا حيةث
يبعدون عن الت مع حوالي  3كم (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
يواجه قطاع التعليم بي م يم شعلاط بعض العقبا والمشاكل(الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا )2012ا أهمها:



قلة عدا التر الصلية.
االكتظاظ ااخل التر الصلية.
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عدم أهلية التر

محافظة القدس

الصلية بي المدرسة االبتدائية للذكور.

قطاع الصحة
يتوبر بي م يم شعلاط بعضا من المرابق الصحيةا حيث يوجد مركاين ةحيين خاةينا ومركا ةحي تابع لوكالة التوث الدوليةةا
مركاين أشعة خاةةينا م تبةرين خاةةين للتحاليةل الطبيةة ومركةا بخةر تةابع لوكالةة التةوث الدوليةةا ثالثةة مراكةا أمومةة وطلولةةا
ومركا عالج طبيعي تابع لميسطة رير حكومية .وبي حال عدم توبر ال دما الصحية المطلوبة بي الم يم بةنن المرضةا يتوجهةون
للا مركا ةحي عناتا بي بلدة عناتاا والةذي يبعةد عةن الت مةع حةوالي  2كةما أو التوجةه للةا ةةندوق المرضةا العةام بةي حةي وااي
ال وجا والذي يبعد عن الت مع حوالي  3كم (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
يواجه قطاع الصحة بي م يم شعلاط بعض المشاكل والعقبا (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا )2012ا أهمها:





عدم توبر سيارة لسعا .
عدم توبر مركا ةحي ي دم أبناء الم يم حملة هوية الضلة التربية ولي لديهم بطاقا وكالة التوث.
عدم توبر بعض األاوية بشكل اائم بي المركا الصحي التابع لوكالة التوث الدولية.
عدم توبر طبيب مت صص وطبيب أشعة لمطاعدة المرضا.

األنشطة االقتصادية
يعتمد االقتصاا بي م يم شعلاط علا عدة قطاعا ا أهمها قطاع سوق العمل اإلسرائيليا حيث يطتوعب هذا القطاع  %50من القول
العاملة (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا ()2012انظر الشكل رقم .)1
وقد أظهر نتائج المطح الميداني الذي أجراه معهد أريةج بةي عةام  2012بهةد
حطب النشاط االقتصااي بي م يم شعلاطا ما يلي:





تحقيةق الدراسةة الحاليةةا بةأن توجيةع األيةدي العاملةة

سوق العمل اإلسرائيليا ويشكل  % 50من األيدي العاملة.
قطاع ال دما ا ويشكل  % 17من األيدي العاملة.
قطاع الموظلينا ويشكل  %10من األيدي العاملة.
قطاع الت ارةا ويشكل  %7من األيدي العاملة.
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شكل  :0توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في مخيم شعفاط

المصدر :الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا 2012

أما من حيث المنشآ والميسطا االقتصااية والت اريةة بيوجةد بةي الم ةيم  27بقالةها  4م ةاباا  3مالحةما  4بقةاال لبيةع ال ضةار
واللواكةه و 7محةال لتقةديم ال ةةدما الم تللةةا و 5محةال للصةةناعا المهنيةة (كالحةدااةا والن ةارةا ...الةةخ)ا باإلضةابة للةا مشةةتل
جراعي (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
وقد وةل نطبة البطالة بي م ةيم شةعلاط بةي عةام  2012للةا ( %27الل نةة الشةعبية ل ةدما م ةيم شةعلاطا  .)2012وقةد تبةين أن
اللئا االجتماعية األكثر تضررا بي الم يم نتي ة اإلجراءا اإلسرائيليةا هي علا النحو اآلتي:




قطاع سوق العمل اإلسرائيلي.
قطاع الت ارة.
قطاع الصناعة.

قطاع الزراعة
تبلغ مطاحة م يم شعلاط حوالي  205اونماا و 197اونما أراض سكنية (انظر ال دول رقم 3ا وخريطة رقم .)3
جدول  :3استعماالت األراضي في مخيم شعفاط لعام ( 1101المساحة بالدونم)

المساحة
الكلية

مساحة
األراضي
السكنية

205

197

برك
مائية

الغابات
الحرجية

األراضي
المفتوحة

مساحة
المناطق
الصناعية
والتجارية

مساحة
المستوطنات
والقواعد
العسكرية
ومنطقة
الجدار

0

0

0
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0

مساحة األراضي الزراعية
()1
زراعات
دائمة

بيوت
بالستيكية

المراعي

زراعات
موسمية

0

0

0

0

المصدر :وحدة نظم المعلوما ال ترابية  -أريجا .2012
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خريطة  :3استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في مخيم شعفاط

المصدر :وحدة نظم المعلوما ال ترابية– أريجا 2012

وحطب لحصاءا وجارة الاراعة عام  2010ا بقد وجد بي م يم شةعلاط بعةض الةدونما الماروعةة بأشة ار الايتةون حيةث يوجةد
حوالي  12اونم ماروعة بأش ار الايتون و 7اونما ماروعة بأش ار التين (وجارة الاراعة الللططينية -القدسا .)2010
وتبين من المطح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية – القدس (أريج)ا أن  3عائال من سكان م يم شةعلاط يقومةون بتربيةة
الماشيةا مثل األرنام والماعا (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا  .)2012أما من حيث الطرق الاراعية بي الم يما بال يوجد أية
طرق جراعية (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
كما يعاني م يم شعلاط من عدم مقدرته علا اسةتتالل األراضةي للاراعةة وذلةك لصةتر مطةاحة الم ةيما واسةتتالل جميةع المطةاحا
للبناء بق (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012

قطاع المؤسسات والخدمات
ال يوجد بي م يم شعلاط أية ميسطا حكوميةا لكن يوجد عدة ميسطا محلية وجمعيا تقدم خدماتها لم تلي بئةا الم تمةعا وبةي
عدة م اال ثقابية ورياضية وريرها (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا )2012ا منها:




اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط :تأسط عةام 1330ما مةن قبةل منظمةة التحريةر الوطنيةةا ترعةا شةيون الالجئةين
والميسطةةا والمطالبةةة باسةةتمرارية تقةةديم ال ةةدما لالجئةةين الللطةةطينيين مةةن قبةةل وكالةةة التةةوث الدوليةةةا وربةةع مطةةتول
ال دما المقدمة للطكان.
مركزز الطفزل الفلسزطيني :تأسة عةام 1333م ا مةن قبةل م موعةة مةن الشةباب والشةابا األكةاايميين والمثقلةينا ويعتنةي
المركا باألمور الثقابية واالجتماعية والتعليمية والتربيهية والرياضية واللنية.
المركززز النسززوي :تأسة عةةام 1333ما يقةةوم بتقةةديم ال ةةدما للمةةرأة الالجئةةة وأطلةةال الم ةةيم والنهةةوض بةةالمرأة والطلةةل
الللططيني.
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مركز الشباب االجتماعي :تأس عام 1304م.
جمعية مخيم شعفاط الخيرية :تأسط عام 1380م.
اللجنة المحلية للتأهيل والتربية الخاصة :تأسط عام 1334م.
لجنة المرأة للعمل االجتماعي :تأسط عام 1387م.
لجنة أعمار مسجد شعفاط :تأسط عام 1352م.

البنية التحتية والمصادر الطبيعية
الكهرباء واالتصاالت
يوجد بي م يم شعلاط شبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام  1354ما وتعتبةر شةركة كهربةاء محابظةة القةدس المصةدر الةرئي للكهربةاء بةي
الم ةةيم .وتصةةل نطةةبة الوحةةدا الطةةكنية الموةةةولة بشةةبكة الكهربةةاء للةةا  .%100ولكةةنا يواجةةه الت مةةع بعةةض المشةةاكل بةةي م ةال
الكهرباءا أهمها:






شبكة الكهرباء رير بمنة.
انقطاع التيار الكهربائي باستمرار خاةة بي بصل الشتاء.
قلة الصيانة الروتينية علا الشبكة.
سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض سكان الم يم مما يياي للا ضعي التيار الكهربائي.
عدم التاام بعض سكان الم يم بدبع اللواتير.

كما يتوبر بي الم ةيم شةبكة هةاتيا تعمةل مةن خةالل مقطةم بلةي ااخةل الم ةيما وتقريبةا  %20مةن الوحةدا الطةكنية موةةولة بشةبكة
الهاتي (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
النقل والمواصالت
يوجد بي م يم شعلاط  10سيارا رير قانونيةا باإلضابة للا  17باص عةام يقةوم ب دمةة المةواطنين (الل نةة الشةعبية ل ةدما م ةيم
شعلاطا  .)2012أما بالنطبة لشةبكة الطةرق بةي الم ةيما بيوجةد بةي الم ةيم  2كةم مةن الطةرق الرئيطةةا و 30كةم مةن الطةرق اللرعيةة
(الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا ()2012انظر ال دول رقم .)4
جدول  :4حالة الطرق في مخيم شعفاط
حالة الطرق الداخلية
طرق جيدة ومعبدة.
طرق معبدة وبحالة سيئة
طرق رير معبدة.

طول الطرق (كم)
رئيسة
1
1
-

فرعية
17
17
-

المصدر :الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا 2012

المياه
يعاني سكان م يم شعلاط بي الوق الحالي من أجمة مياه حااة لذ تقوم شركة جيحون اإلسةرائيليةا والتةي تعتبةر ال هةة المطةيولة عةن
تاويةةد الميةةاه بةةي الم ةةيما بتقليةةل كميةةة الميةةاه المةةاواة لطةةكان الم ةةيم مةةن خةةالل عةةدااا الميةةاه المحاذيةةة لمعبةةر م ةةيم شةةعلاط ال ديةةد
باإلضابة للا انقطاع المياه بشكل متكرر .بمنذ لنشاء شبكة المياه بي الم يم والطكان يعانون بشكل مطتمر من قلة كمية المياه المةاواة
وانقطاعها المتكررا بلي العام  1350م تم لنشاء شبكة مياه عامة بي الم يم بتمويل من أهالي الم يم وذلةك للحصةول علةا الميةاه مةن
خالل خاان تابع لألونروا والذي يتم تاويده بالمياه من خالل شركة جيحون اإلسرائيلية .وبي العةام 1388م قامة بلديةة القةدس بقطةع
المياه عن الم يم وذلك بح ة أن سكان الم يم ال يدبعون للبلدية مقابل استهالكهم للميةاها ممةا ابةع الطةكان بنيصةال الميةاه لل ةاان مةن
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خالل ال طوط الرئيطية الم اورة للم يم والتي تقوم بتاويد المطتوطنة القريبة من الم يم .وبي عام 1383م قام البلدية مرة أخةرل
بقطع ال طوط ا لواةلة ل اان الم يم ووضع االسمن المطلح علا منطقة اللصل .ومنذ ذلك الوق ا قام سةكان الم ةيم بوةةل شةبكة
المياه بي الم يم بشكل مباشر مع الشةبكة المتذيةة للمطةتوطنة القريبةة وذلةك بشةكل ريةر رسةمي ليةتم تاويةدهم بالميةاه (الل نةة الشةعبية
ل دما م يم شعلاطا .)2012
الصرف الصحي
يتوبر بي م يم شعلاط شبكة عامة للصر الصحي تم لنشاؤها بي عام 1384م احيث تصل نطبة الوحدا
الصر الصحي بي م يم شعلاط للا ( %100الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012

الطكنية المتصلة بشبكة

النفايات الصلبة
تعتبر وكالة األمم المتحدة إلراثة وتشتيل الالجئين الللططينيين (األونروا) ال هة الرسمية المطيولة عن لاارة النلايا الصلبة النات ةة
عن المواطنين والمنشآ الت ارية بي الم يما والتي تتمثل حاليا ب مع النلايا والت لص منها (الل نة الشعبية ل دما م ةيم شةعلاطا
.)2012
ي نتلع معظم سكان م يم شعلاط من خدمة لاارة النلايا الصلبةا حيث يتم جمع النلايةا النات ةة عةن المنةاجل والميسطةا والمحةال
الت ارية والطاحا العامة بي أكياس بالستيكيةا ومن ثم نقلها للةا حاويةا موجعةة بةي أرجةاء الم ةيم حيةث يبلةغ عةداها  17حاويةةا
ومن ثم يتم جمعها من قبل وكالة التوث الدولية ونقلها بواسطة سيارة النلايا للا مكب العيارية الذي يبعد  17كم عن الت مةعا حيةث
يتم الت لص من النلايا بي هذا المكب عن طريق ابنها وحرقها أحيانا (الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .)2012
أما بيما يتعلق بكمية النلايا النات ةا بيبلغ معدل لنتاج اللرا اليومي من النلايا الصةلبة بةي م ةيم شةعلاط  1.07كتةما وبالتةالي تقةدر
كمية النلايا الصةلبة النات ةة يوميةا عةن سةكان الم ةيم بحةوالي  20طةنا أي بمعةدل  5,000طنةا سةنويا (قطةم أبحةاث الميةاه والبيئةة -
أريجا .)2012

أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
الوضع الجيو سياسي في مخيم شعفاط لالجئين في القدس
يعتبر م يم شعلاط لالجئين واحد من أهم الم يما الللططينية بي محابظة القدسا حيث أنه الم يم الوحيد الذي يقع ضمن نلةوذ بلديةة
القدس اإل سرائيلية بحكم موقعه ااخل منطقة نلةوذ البلديةة التةي تةم رسةمها بشةكل ريةر قةانوني وأحةااي ال انةب بةي العةام  1305عقةب
احتال ل لسرائيل للضلة التربيةة والقةدس الشةرقية وقطةاع رةاة وأراض عربيةة أخةرلا حيةث تةم تقطةيم محابظةة القةدس للةا منطقتةين
رئيطيتين هما :منطقة ) (J1وهي األراضي ال اضعة لطةيطرة بلديةة القةدس وتضةم العديةد مةن الت معةا الللطةطينية المقدسةية أهمهةا:
البلدة القديمة والقدس الشرييا ويتبع م يم شعلاط للا هذه المنطقةا أما المنطقة الثانية بهي منطقة ) (J2وهي المنطقة التيةر خاضةعة
لطةةيطرة بلديةةة القةةدس والتةةي تعتبةةر بشةةكل عةةام خاضةةعة لطةةيطرة الطةةلطة الوطنيةةة الللطةةطينية وتضةةم المنةةاطق الشةةرقية والتربيةةة مةةن
محابظة القدسا وتبقا المنطقة المركاية بي المحابظة خاضعة لطلطة االحتالل اإلسرائيلي.
ويحمل معظم سكان م يم شعلاط الهوية المقدسية (الهوية الارقاء)ا ويقع الم يم علا بعد حوالي  4كةم للةا الشةمال مةن مدينةة القةدس
المحتلةا وقد تأس هذا الم يم بي العام 1307م متأخرا عن بقية الم يما الللططينية األخرل بحوالي  17عاماا حيث أنه جاء بةديال
عن م يم ماسكار الذي تم تشييده بي منطقة البلدة القديمة بي القدس ثم تم ترحيةل الالجئةين منةه للةا م ةيم شةعلاط الحةالي .وبحطةب
معلومةةا وكالةةة رةةوث وتشةةتيل الالجئةةين الللطةةطينيين (األونةةروا) بةةنن عةةدا سةةكان الم ةةيم يبلةةغ حاليةةا حةةوالي  11ألةةي الجةةئ مطة ل
ينحدرون من حوالي  77قرية بلططينية تم ته يرها بي العام  1348م من مناطق اللد والرملة ويابا والقدس وريرها .وبالررم مةن أن
س ال األونروا الرسمية تبين أن عدا الالجئين المط لين بي الم يم يصل للا حوالي  11,000الجئا لال أنه من المةرجح أن يكةون
عدا الالجئةين بيةه أكثةر مةن  .18,000وتبلةغ مطةاحة الم ةيم  207اونمةاا وهةي عبةارة عةن أرض اسةتأجرتها األونةروا مةن الحكومةة
األرانية عندما تأس الم يم .ويعاني الم يم كتيره من م يما الالجئين من الكثابة الطكانية العالية جدا حيةث أن أرض الم ةيم كلهةا
مطتتلة للبناء وال يوجد مطاحا براغ أو مطاحا جراعيةة بةي الم ةيما حيةث تصةل الكثابةة الطةكانية التقديريةة للةا حةوالي (80-00
ألي ش ص/كم مربع) وهي كثابة سكانية عالية جدا .ومةا يميةا هةذه الايةااة توجةه العديةد مةن الالجئةين للطةكن بةي هةذا الم ةيم بهةد
الحلاظ علا اإلقامة والهوية المقدسية نظرا ألنه الم يم الوحيد ااخل حدوا بلدية القدس (األونرواا .)2003
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وبحطةةب لبةةااة الل نةةة الشةةعبية لل ةةدما بةةي م ةةيم شةةعلاط بةةنن عةةدا الطةةكان الحقيقةةي بةةي الم ةةيم يصةةل للةةا  23ألةةي نطةةمة حيةةث أن
لحصاءا األونروا تأخذ بعين االعتبار الالجئين المطة لين والةذين يحملةون رمةا الم ةيم بقة 1ا حيةث يوجةد (حةوالي  12ألةي الجةئ
مط ل برما الم يما وحوالي  4بال الجئ رير مط ل بطبب عةدم اسةتلااتهم مةن ال ةدما المقدمةة مةن األونةرواا وحةوالي 3,000
الجئ مط ل ولكن بتير رما الم يما وحوالي  4بال ش ص رير الجئين ويطكنون بي الم يم) .كما وتليد الل نة الشةعبية بةأن جةاء
من مطاحة الم يم تقدر بـ  70اونما ( %25من المطاحة الك ليةة للم ةيم) هةي عبةارة عةن ميسطةا تابعةة لوكالةة التةوث والتةي تشةمل
(المدارس ومكتب لاارة الم يم والملعب والعيااة الطبية) .وبحطب هذه المعطيا بن ن الكثابةة الطةكانية قةد تصةل للةا (أكثةر مةن 170
ألي ش ص/كم مربع)ا وهو ما يعتبر معدل خيالي ورير طبيعي لميشر الكثابة الطكانية.
وبالرجوع للا اتلاقية أوسلو الثانية الميقتة والموقعة بةي الثةامن والعشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام  1337ما بةين الطةلطة الوطنيةة
الللططينية ولسرائيل والتي تم علا أثرها تصنيي أراضي الضلة التربيةة للةا منةاطق (أ) و(ب) و(ج)ا لةم ي ضةع م ةيم شةعلاط ألي
من هذه التصنيلا الطاب قةا بل بقي علا ما كان عليه قبل توقيع االتلاقيةا ي ضع بالكامل لمنطقةة نلةوذ بلديةة القةدس اإلسةرائيليةا لكةن
م يم شعلاط كتيره من م يما الالجئين الللططينيين يتبع لااريا لوكالة روث وتشتيل الالجئين الللططينيين (االونروا).
ومن ال دير بالذكر أن سلطا االحتالل اإلسرائيلي است دم خطة العال العنصرية ممثلة بال دار العاجل لرسم حدوا بلةديتها بشةكل
رير قانوني وأحااي ال انبا حيث يلصل ال دار منطقة ) (J1بالكامل عن محابظة القدس باستثناء ت معا (كلر عقب وم يم شعلاط
وجاء من بلدة شعلاط) التابعة لبلدية القدسا حيث أن ال دار العاجل أخرجهما من منطقة ( (J1لكنها بقي ضمن نلوذ بلدية القدس.
مخيم شعفاط وممارسات االحتالل اإلسرائيلي
نال م ةيم شةعلاط حصةته مةن االنتهاكةا اإلسةرائيلية لصةالح األهةدا اإلسةرائيلية الم تللةةا كةان منهةا بنةاء جةدار العةال العنصةري
والمطتوطنا والمعابر اإلسرائيلية والطرق االلتل ابية بي محي الم ةيم .حيةث قامة سةلطا االحةتالل اإلسةرائيلي بننشةاء مطةتوطنة
بطةةتا عميةةر ومطةةتوطنة جلعةةا شةةابيرا اإلسةةرائيليتين بةةالقرب مةةن الم ةةيم مةةن ال هةةا الشةةمالية وال نوبيةةة والتربيةةة وعلةةا
أراضي بلةدة شةعلاط والبلةدا الم ةاورة .كةذلك بةنن مطةار جةدار العةال العنصةري يحةي بةالم يم مةن كابةة ال هةا باسةتثناء ال هةة
الشرقية.
أما بالنطبة للطرق االلتلابية اإلسرائيلية والتي تحي بالم يم من ال هتةين ال نوبيةة والتربيةةا بنةذكر أن سةلطا االحةتالل اإلسةرائيلي
قام بمصاارة المايد من أراضةي بلةدة شةعلاط والبلةدا الم ةاورة لشةق عةدا مةن الطةرق االلتلابيةة اإلسةرائيليةا كةان منهةا الطريةق
االلتلابي اإلسرائيلي رقم  1والطريق االلتلابي اإلسرائيلي رقم 00ا وذلك بهد رب المطتوطنا اإلسرائيلية المقامة علةا أراضةيها
بتلك بي مدينةة القةدس واألخةرل بةي األراضةي الللطةطينية ااخةل حةدوا العةام 1348م .وت ةدر اإلشةارة بةأن ال طةر الحقيقةي للطةرق
االلتلابية يكمن بي ما يعر بمطاحة االرتداا أو ( ) Buffer Zoneالتةي يلرضةها ال ةيإل اإلسةرائيلي علةا طةول امتةداا تلةك الطةرق
والتي عااة ما تكون  57متر علا جانبي الشارع.
مخيم شعفاط ومخطط جدار العزل العنصري اإلسرائيلي
مما جاا بي معاناة أهالي م يم شعلاط بناء جةدار العةال العنصةري علةا مةدخل الم ةيم مةن ال هةة التربيةة وبةي محيطةه مةن ال هةا
الشمالية وال نوبيةا حيث أظهةر م طة جةدار العةال العنصةري الةذي نشةرته وجارة الةدباع اإلسةرائيلية بةي العةام 2005ما أن جةدار
العال العنصري يضع م يم شعلاط وبلدة عناتا بي معال عةن مدينةة القةدس حيةث أن ال ةدار القةائم حاليةا وضةع م ةيم شةعلاط خةارج
المدينةةة بةةالررم مةةن وجةةواه ضةةمن حةةدوا بلديةةة القةةدس اإلسةةرائيلية .وتهةةد هةةذه الطياسةةا اإلسةةرائيلية مةةن خةةالل عةةال الت معةةا
الللططينية ذا الكثابة الطكانية العالية مثل م يم شعلاط للا التالعب بالوضع الديموررابي بي مدينة القدس لصالح الوجةوا اليهةواي
بي القدس الشرقية .كما وعمل جدار العال باإلضابة للا حاجا شعلاط العطكري اإلسرائيلي الةذي تةم لقامتةه بةي أواخةر العةام 2011
علا بصل الم يم عن بلدة شعلاطا كما وعمل جدار العال العنصري بي م يم شعلاط علا منع التمدا العمراني بي كابة االت اهةا ا
حيث أن سلطا االحةتالل اإلسةرائيلي قامة ببنةاء جةدار العةال العنصةري علةا حةدوا المنةاطق العمرانيةة لم ةيم وبلةدة شةعلاطا بةي
الوق نلطه قلص من المطاحة المتبقية ألهالي الم يم للبناء والتوسع بي المطتقبل ممةا أال للةا خلةق واقةع جديةد علةا أهةالي الم ةيم
يصعب تتييةرها حيةث أا الطياسةا والم ططةا اإلسةرائيلية بةي القةدس –خاةةة -وبةاقي األراضةي الللطةطينية للةا لي ةاا الكثابةة
الطكانية والعمرانية الكبيرة لعدم توبر أراض للبناء والتوسع مما يضطر الطةكان للةا التمةدا العمرانةي العمةواي والةداخلي ممةا ي عةل
مدينة القدس والبلدا المحيطة بها من أعلا الكثابا الطكانية بي العالما حيث تصل الكثابة الطكانية بي األحياء الللططينية بي القدس

 1رما أللا العداي والذي يحدا بشكل مميا واقيق موقع سكن الش ص واسم الم يم الذي يطكنه.
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محافظة القدس

الشرقية للةا  13,700شة ص /كةم 2مقارنةة بةـ  3,000شة ص/كم 2بةي مطةتوطنا القةدس الشةرقية و 8,300شة ص/كم 2بةي القةدس
التربية.
وتعتبر ميشةرا الكثابةة الطةكانية بةي م ةيم شةعلاط أرقامةا خياليةة تعكة واقعةا مريةرا للوضةع الطةكاني بةي الم ةيم مقارنةة بالبلةدا
المقدسية الللططينية األخرل نظرا لضيق مطاحته وتاايد عدا سكانه كتيره من م يمةا الالجئةين مةن جهةةا ومةن جهةة أخةرل كونةه
م يم الالجئين الوحيد الواقع ضمن نلوذ بلدية القةدس ممةا ي علةه مقصةدا للطةكن لكثيةرين مةن الالجئةين وريةر الالجئةين ممةن يريةدون
المحابظة علا حق لقامتهم بي مدينة القدس.
ويذكر أن معظم سكان م ةيم شةعلاط يحملةون الهويةا المقدسةية (الهويةا الارقةاء) والتةي مةن خاللهةا يطةتطيعون العبةور للةا ااخةل
مدينة القدس عبر معبر شعلاط والمعابر األخرلا حيث يقصدون المدينة لتايا تلقي ال ةدما التعليميةة وال ةدما الصةحية ورايةا
العمل والعبااة وريرها .ومن الناحية األخرلا يمكن للللططينيين من سكان الضلة التربيةة ومةن حملةة الهويةة ال ضةراء الةدخول للةا
م يم شعلاط عبر مدخله الشرقي من جهة بلدة عناتا .ويكمن التناقض بي التعامةل مةع م ةيم شةعلاط وكةذلك بلةدة كلةر عقةب بةي شةمال
القدس  -وكالهما يشهدان كثابة سكانية كبيةرة جةدا -ا هةو أن سةلطا االحةتالل اإلسةرائيلي هت ضةعهما لااريةا لنلةوذ بلديةة القةدس لكنهةا
عالتهما جترابيا وسياسيا خارج مدينة القدس من خالل جةدار العةال العنصةري اإلسةرائيلي .وبةي حةال قةرر بلديةة القةدس مطةتقبال
تعديل حدواها بما يتال ءم مع مطار ال دار بان بلدة كلر عقب وم يم شعلاط وجاء من بلةدة شةعلاط ستصةبح خةارج حةدوا البلديةة ممةا
يهدا بطحب هويا جميع المقدسةيين القةاطنين بةي هةذه المنةاطق األ مةر الةذي سةو يةنعك سةلبا علةا الوجةوا الللطةطيني بةي القةدس
الشرقية لصالح الوجوا اليهواي.
معبر شعفاط العسكري
شرع قوا االحتالل اإلسةرائيلي بةي نهايةة العةام 2011ما للةا تحويةل حةاجا شةعلاط القةديم للةا معبةر عطةكري يعتبةر األكبةر بةين
المعابر المقامة علا امتداا جدار العال العنصري الذي يحي بمدينة القدس والبالغ عداها عشرة معةابر لسةرائيلية يضةا لليهةا معبةر
شعلاط ال ديد ليصبح المعبر رقم () 11ا حيث سيعمل علا استكمال خطةة العةال العنصةرية الهاابةة للةا عةال الت معةا الللطةطينية
ذا الكثابة الطكانية العالية خارج مدينة القدس لقلب الوضع الديمترابي بيها لصالح الوجوا االستيطاني واليهواي بي المدينة .وت در
اإلشارة للا أن هذا المعبر سو يعال بالتواجي مع جدار العال العنصري عشرا اآلال من المقدسيين (أكثر من  70ألي نطةمة)
من القاطنين بشكل أساسي بي ت معا م يم شعلاط وعناتاا باإلضابة للا أحياء رأس شحااة ورأس خمي وضاحية الطالم المحيطة
بم يم شعلاطا بالررم من أن هذه الت معا باستثناء عناتا تعتبر ضمن نلوذ بلدية القدس اإلسرائيلية.
وتقدر مطاحة األرض المقام عليها المعبر بحوالي  30اونما تمة مصةاارتها مةن أراضةي الللطةطينيينا وتحةاول لسةرائيل مةن خةالل
هذا المعبر تقييد حرية تنقل الللططينيين ومراقبتهم ولبقةائهم تحة طائلةة الةتحكم والتنكيةل اإلسةرائيلي .كمةا وتحةاول سةلطا االحةتالل
ت ميةةل ةةةورتها وم ططاتهةةا االسةةتيطانية مةةن خةةالل ااعائهةةا بأنهةةا أنشةةأ هةةذا المعبةةر مةةن أجةةل الت ليةةي علةةا المةةواطنين وتطةةهيل
عبةةورهم مةةن خةةالل توسةةيع المعبةةر للةةا سةةتة مطةةارا للمركبةةا ومطةةارين للمشةةاة وتاويةةد المعبةةر بأحةةدث األجهةةاة االلكترونيةةة
والكاميرا للحص المةواطنينا لال أن الحقي قةة التةي يعربهةا الللطةطينيون بةأن هةذه المعةابر وجةدار العةال العنصةري لهةا هةد واحةد
وواضح يأتي ضمن خطة العال والتهويد والتطهير العرقي االسرائيلي بحةق المقدسةيينا والتةي تحةاول مةن خاللهةا سةلطا االحةتالل
رسم حدوا اولتها بشكل أحااي ال انب بي قلب الضلة التربية والقدس المحتلة.
وقد كان حاجا شعلاط القديم قبل تحويله للةا معبةر مةيخراا شةاهدا علةا كثيةر مةن األحةداث األليمةة بحةق الللطةطينيين ومطةرحا هامةا
لكثير من االنتهاكةا وال ةرائم اإلسةرائيلية بحةق المةدنيين الللطةطينيين مةن قتةل واعتقةال وتنكيةل ولذالل ولطةالق نةار وأجمةا خانقةة
وحاال والاة وريرها من ألوان العذاب اإلسرائيلي ضد الللططينيين.
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الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في مخيم شعفاط
المشاريع المنفذة
قام الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاط بتنليذ عدة مشاريع خالل ال مطة سنوا الماضية (انظر ال دول رقم .)7
جدول  :5المشاريع التي نفذتها اللجنة الشعبية لخدمات مخيم شعفاط خالل خمسة سنوات الماضية
اسم المشروع
الصحي

تأهيل شبكة الصر
تعبيد شوارع
بناء مركا الشباب االجتماعي
بناء مدرسة بنا المطيرة الثانوية
بناء مقر جمعية القدس للتأهيل
بناء جدار ملعب لكرة القدم
لنشاء م مع نلايا

النوع

السنة

الجهة الممولة

بنية تحتية
بنية تحتية
خدماتي
تعليمي
خدماتي
خدماتي
خدماتي

2011-2008
2008
2011
2011-2010
2011-2010
2011
2010

اائرة شيون الجئين وكالة التوث الدولية
وجارة المالية
وكالة بي مال القدس
وكالة بي مال القدس
وكالة بي مال القدس
وجارة المالية
وجارة المالية

المصدر :الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا 2012

المشاريع المقترحة
تتطلع الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاط وبالتعاون مع ميسطا الم تمع المدني بي الم يم وسكانها للةا تنليةذ عةدة مشةاريع خةالل
األعوام القاامةا حيث تم تطوير أبكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقييم الطريع بالمشاركة التي تم عقةدها بةي الم ةيم والتةي قةام
بتنليةةذها معهةةد األبحةةاث التطبيقيةةة -القةةدس (أريةةج) .وبيمةةا يلةةي هةةذه المشةةاريع مرتبةةة حطةةب األولويةةة مةةن وجهةةة نظةةر المشةةاركين بةةي
الورشة:
 .1الحاجة للا لنشاء شبكة مياه بطول  5كم.
 .2الحاجة للا حل أجمة النلايا .
 .3الحاجة للا توبير مركا طوارئ.
 .4الحاجة للا تعبيد طرق بطول  42,000متر مربع.
 .7الحاجة للا بناء مدرسة جديدة.
 .0الحاجة للا لنشاء مالعب متعداة األهدا .
 .5الحاجة للا لعااة تأهيل شبكة الكهرباء.
 .8الحاجة للا تعبيد الشوارع المالةقة لل دار.
 .3الحاجة للا حل مشاكل الم درا ورياب األمن.
 .10الحاجة للا لنشاء مركا تدريب مهني.
 .11الحاجة للا لي اا حل لمشكلة االكتظاظ بي الم يم.
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األولويات واالحتياجات التطويرية للمخيم
يعاني الم يم من نقص كبير بي البنية التحتية وال دماتية .ويبين ال دول رقم 0ا األولويا واالحتياجا التطويرية للم ةيم مةن وجهةة
نظر الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاط.
جدول  :6األولويات واالحتياجات التطويرية في مخيم شعفاط
الرقم

بحاجة
ماسة

القطاع

بحاجة

ليست
أولوية

مالحظات

احتياجات البنية التحتية
1
2
3
4
5
6
5
8
3
10
11

شقا أو تعبيد طرق
لةالح /ترميم شبكة المياه الموجواة

^ 21كم
 3كم

*
*

توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة

*
*
*
*

تركيب شبكة مياه جديدة
ترميم /لعااة تأهيل ينابيع أو ببار جوبية

بناء خاان مياه
تركيب شبكة ةر

ةحي

*

تركيب شبكة كهرباء جديدة
حاويا ل مع النلايا الصلبة
سيارا ل مع النلايا الصلبة

*

مكب ةحي للنلايا الصلبة

*

 3كم
 10كم
*
*

االحتياجات الصحية
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
0
5
8
3

بناء مراكا /عيااا ةحية جديدة
لعااة تأهيل /ترميم مراكا /عيااا ةحية موجواة
*
شراء ت هياا طبية للمراكا أو العيااا الموجواة
*
االحتياجات التعليمية
بناء مدارس جديدة
*
لعااة تأهيل مدارس موجواة
*
ت هياا تعليمية
*
االحتياجات الزراعية
استصالح أراض جراعية
لنشاء ببار جمع مياه
بناء حظائر /بركطا مواشي
خدما بيطرية
*
أعال وتبن للماشية
لنشاء بيو بالستيكية
لعااة تأهيل بيو بالستيكية
بذور بلحه
نباتا ومواا جراعية

مركا ةحي
مركا ةحي

*

جميع المراحل
مرحلة ابتدائية ولعدااية

*
*
*
*
*
*
*
*

^  5كم طرق رئيطة و 14كم طرق ااخلية.
المصدر :الل نة الشعبية ل دما م يم شعلاطا .2012
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معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)ا  .2012قاعدة بيانا وحدة نظم المعلوما ال ترابية واالستشعار عن بعد .بي
لحم -بلططين.
معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)ا  .2012وحدة نظم المعلوما ال ترابية واالستشعار عن بعد .تحليل است داما
األراضي لطنة  - 2010بدقة عالية نصي متر .بي لحم  -بلططين.
معهد األبحاث التطبيقية– القدس (أريج) ()2012ا قاعدة بيانا قطم أبحاث المياه والبيئة .بي لحم -بلططين.
وجارة التربية والتعليم العاليا  .2011بيانا مديرية التربية والتعليم  -محابظة القدسا قاعدة بيانا المدارس
( .)2011/2010القدس -بلططين.
وجارة الاراعة الللططينية ()MOAا  .2010بيانا مديرية جراعة محابظة القدس ( .)2010/2003القدس -بلططين.
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