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 (**)اهلندست املعماريت الدميوغرافيت يف القدس
 

% من غتموع <8تتجاوز  أقلية ال تبحث ىذه اظتقالة يف اطتطط االسرائيلية الرامية إىل إبقاء العرب الفلسطينيٌن يف القدس
سكان اظتدينة. لكن التزايد السكاين شأن ال ديكن التحكم فيو بصورة مباشرة، وعتذا، عمدت السلطات اإلسرائيلية إىل اختاذ 

إجراءات لإلبقاء على ىذه النسبة من خالل التحكم يف اإلسكان، وال سيما أن سياسة 
حة اإلسرائيليٌن ىي األساس الذي اإلبقاء على االختالل الدديوغرايف يف القدس ظتصل

بنيت عليو سياسة التخطيط العمراين يف اظتدينة، واليت تتضمن اعتدم أو "الرتحيل 
الصامت" حبسب اظتصطلح اإلسرائيلي، عالوة على اضتد من البناء يف األحياء 
 الفلسطينية. وقد أدى ىذا الوضع إىل ظهور منط معماري إسرائيلي يتنافر دتاماً مع طريقة

البناء يف القرى العربية؛ ففي الناطق اإلسرائيلية جيهد اظتهندسون اظتعماريون وؼتططو اظتدن 
من  -كما رأى الكاتب  -يف تطوير "أسلوب معماري قومي"، بينما ختلو القرى العربية

 أي طراز معماري يستند إىل "األصالة الشرقية". 
بناء يف األراضي احملتلة: وىنا وىذا األمر يلخص اعتيمنة اإلسرائيلية على ثقافة ال

 يقع مكمن اطتطر على اعتوية الوطنية الفلسطينية يف اظتدى البعيد.
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

( enclavesالقدس، كما العديد من اظتدن اظتستعمرة، منعزالهتا )تضم 
لتفتيش الفجائية بٌن األحياء. يبة اطتاصة هبا، اليت تؤوي سكاهنا األصليٌن، واليت حتكمها عناصر شرطة اضتدود، وحواجز االكئ

وبالنسبة إىل سكان القدس الفلسطينيٌن، وذلك خالفًا للسكان اليهود، مل يكن ىناك أي ختطيط فيما يتعلق هبم إال التخطيط 
ت إلخراجهم. فضمن اضتدود البلدية للمدينة، مل يتم تكليف اظتهندسٌن اظتعماريٌن وؼتططي اظتدن ]اإلسرائيليٌن[ مهمة إنشاء بيو 

 عند احتالل القدس -وتطوير "أسلوب معماري قومي" جديد فحسب، بل كلفوا أيضاً اإلبقاء على "التوازن الدديوغرايف" الذي كان
ثالثة يهود يف مقابل فلسطيين واحد،  -، وضمن حدود القدس اليت قسمت إىل وحدات ذات طابع سياسي=>?7الشرقية سنة 

سارع لعدد السكان الفلسطينيٌن اعترب من جانب إسرائيل مبثابة "قنبلة دديوغرافية موقوتة". على وجو التقريب. لكن معدل النمو اظتت
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كيف تنوي البلدية   بإجيازإلينوار بارزاكي، عن السياسة اليت تتبعها اضتكومة عندما بينت  ، عربت مهندسة اظتدن،9??7ويف سنة 

 التعامل مع ىذه اظتشكلة: 
% يهوداً. 8=% عرباً و <8لنسبة بٌن السكان العرب والسكان اليهود يف اظتدينة مبعدل باإلبقاء على ا ىناك قرار حكومي

 (7)ورة ىو من خالل إمكانات اإلسكان.واألسلوب الوحيد ظتعاصتة اظتوضوع حبيث تتحقق النسب اظتذك
ا تقريباً، واليت جرى لقد شكلت سياسة اإلبقاء على "التوازن الدديوغرايف" األساس الضمين ظتنطق اظتخططات العامة كله

إعدادىا لتطوير اظتدينة. إن ؼتططي اظتدن واظتهندسٌن اظتعماريٌن التابعٌن لبلدية القدس واألشخاص الذين يعملون لديهم، مبحاولتهم 
طنية ترمي تنفيذ اطتطوط العامة الدديوغرافية واصتغرافية اظتوجهة للمخطط السياسي العام، إمنا يعتربون مشاركٌن فاعلٌن يف  سياسة و 

حيل الصامت" الذي يعترب جردية يف نظر القانون إىل التهجًن القسري، ويشار إليها بصورة غًن رشتية يف الدوائر اإلسرائيلية باسم "الرت 
واألدلة على ىذه اصتردية ال ؾتدىا يف احملاضر أو يف الصيغ اطتاصة باظتخططات السياسية العامة فحسب، بل يف رسومات  (8)لدويل.ا

لكن الالفت أنو، وعلى الرغم من  (9)ؼتططاهتم.هندسٌن اظتعماريٌن وؼتططي اظتدن أيضاً، وديكن رؤيتها بشكل خطوط على اظت
% يهوداً، فإن سياستها التخطيطية ال تزال عاجزة عن حتقيق 8=% فلسطينيٌن و <8اصتهود كلها اليت تبذعتا إسرائيل لإلبقاء على 

شخص، شكل الفلسطينيون  0.000;>، والبالغ عددىم ;800قدس اظتسجلٌن يف سنة ىذا اعتدف، ذلك بأن بٌن سكان ال
 الثلث تقريباً. ومن الواضح أن ذلك زاد يف مشاعر اإلحباط اليت أدت إىل تسارع اإلجراءات اإلسرائيلية البالغة القسوة.

، اليت جيري العمل على أساسها فقط ويف حٌن ؾتد أن السياسات الدديوغرافية مبينة بوضوح يف اظتخططات السياسية العامة
فإن ىذه النيات اظتذكورة جيري دتويهها بلغة التخطيط  -وىي وثائق قانونية شرعية -يف ؼتططات بناء البلدات واظتخططات احمللية

دروسًا يف اللغة  برز اظتهنية. ومبا أن التوجيهات اضتكومية ختالف القانونٌن اإلسرائيلي والدويل ؼتالفة فاضحة، فإن تناقضًا م -الفنية
بٌن الوثائق السياسية والوثائق اظتعمارية، وقد جرى تنفيذ السياسة اظتخالفة للقانون عن طريق التالعب بفئات ختطيطية تبدو ظاىرياً 

 عادية. 
فلسطيين وكان اإلبقاء على "التوازن الدديوغرايف" عن طريق "إمكانات اإلسكان"، يف الوقت الذي كان النمو الدديوغرايف ال

يتسارع بوتًنة عالية، ينطوي على استخدام واحدة من سياسيت التخطيط التاليتٌن، أو كليهما: األوىل، تشجيع بناء البيوت يف 
، تصاريح بناء مبعدل =>?7األحياء اليهودية، والثانية، اضتد من توسع البيوت الفلسطينية. ويف حٌن أصدرت البلدية، ومنذ سنة 

وحدة سكنية لليهود يف أؿتاء القدس الشرقية كلها، فإهنا مل  0.000?يح لإلسرائيليٌن اليهود، وبنت تصر  00;7سنوي يبلغ 
تصريح فقط، األمر الذي أوجد أزمة سكن لدى الفلسطينيٌن، إذ  700تصدر للفلسطينيٌن يف اظتدينة إال تصاريح مبعدل سنوي بلغ 

عدة عائالت فلسطينية استحال عليها اضتصول على إذن لتخطيط وقد صتأت  (:)وحدة سكنية.  000.;8بلغ النقص أكثر من 
منزل، إىل بناء منازل "ؼتالفة للقانون"، معرضة نفسها بذلك، لإلجراءات العشوائية لفرق اعتدم التابعة للبلدية. وجتري أعمال اعتدم 

 (;)كلفة اضتماية القانونية.ن حتمل تبصورة رئيسية يف األحياء الفلسطينية األكثر حرماناً، حيث ال يستطيع السكا
الدديوغرايف"، فقد اعترب إنشاء أحياء/ ومت اللجوء إىل أشكال أخرى من التالعب اظتكاين يف ػتاولة اإلبقاء على "التوازن 

مستوطنات يهودية جديدة، إجراء مضاداً ضتركة العمران الفلسطينية، وجرى ختطيط تلك األحياء واظتستوطنات حبيث تشكل أسافٌن 
 األحياء والقرى الفلسطينية، حتد من إمكان توسعها، وجتزئ التواصل العمراين الفلسطيين. فقد مت ختطيط حي رامات إشكول بٌن

وحي "التلة الفرنسية"، مثاًل، حبيث يشكالن قوسًا ؽتتدًا يفصل حي شعفاط الفلسطيين عن البلدة القددية الفلسطينية وعن حي 
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كانت تشكل منطقة عمرانية متصلة. والواقع أن التصور األساسي الذي حكم األحياء اصتديدة الشيخ جراح، وىذه اظتناطق كلها  

مبوقعها وتصميمها، مل يقتصر على كوهنا مكانًا عمليًا يستوعب السكان اليهود، بل على أهنا أيضًا وسيلة ظتنع القدس من أداء 
 طينيٌن. وظيفة اظتدينة الفلسطينية، وصتعل اضتياة فيها أصعب على الفلس

أجرب االكتظاظ السكاين الكثيف يف األحياء الفلسطينية، وما تاله من ارتفاع سريع يف أسعار األمالك، العديد من 
السكن أقل   تكلفة العائالت الفلسطينية يف هناية اظتطاف على مغادرة القدس إىل البلدات والقرى اجملاورة يف الضفة الغربية، حيث

ما يسعى لو ؼتططو اظتدن التابعون للحكومة، فالفلسطينيون لدى مغادرهتم اظتدينة، يفتقدون وضع كثًناً. وكان ىذا بالضبط 
، من الفلسطينيٌن يف باقي الضفة =>?7"اإلقامة اإلسرائيلي" الذي دييز الفلسطينيٌن اظتوجودين داخل حدود القدس بعد سنة 

االستفادة من اطتدمات اضتكومية والرعاية الصحية، كما دينحهم حرية الغربية، والذي يسمح للفئة األوىل، عالوة على أمور أخرى، ب
 فلسطيين وضع اإلقامة هبذه الطريقة.  0.000;الدخول والعمل يف إسرائيل. وخالل األعوام األربعٌن اظتاضية فقد أكثر من 

كنهم احتفظوا بعنوان عتم فضاًل عن ذلك، ىناك آخرون يقدرون بعشرات اآلالف انتقلوا إىل خارج حدود بلدية القدس، ل
 لالحتفاظ باضتقوق اظتذكورة، وكانوا غالباً ما يسافرون للعمل ىناك.  داخل اظتدينة

ىؤالء الفلسطينيٌن وبٌن وكان أحد العوامل اظتؤثرة يف حتديد مسار جدار الفصل العنصري حول القدس ىو اضتيلولة بٌن 
القدس الفلسطينيون حاليًا حتمية اختيار أحد جانيب اصتدار للعيش فيو،  نسكا مدينة القدس، وكذلك إغالق ىذا اظتنفذ. ويواجو

فإما مدينة القدس اظتكتظة واظتكلفة، حيث ال ديكنهم البناء، وإما التخلي عن اضتقوق اليت كانوا يتمتعون هبا والعيش يف البلدات 
 (>)احمليطة هبا، يف الضفة الغربية. والقرى

% تقريبًا من األراضي اليت كان من 0:خالل أعوام اعتيمنة اإلسرائيلية على القدس، مت يف ؼتططات البلديات تصنيف 
اظتفروض أن تكون متوفرة للفلسطينيٌن يف اصتزء احملتل من اظتدينة، على أهنا مساحات عامة مفتوحة. وألسباب قانونية، مت تصوير 

ٌن نوعية اضتياة واعتواء لسكان األحياء الفلسطينية، لكنو، من حيث الواقع الفعلي، احتجزىم ذلك على إنو إجراء اجيايب ىدفو حتس
ضمن مناطق دينع فيها التوسع. ويف كل مرة كان جيري "حلحلة وضع" تلك "اظتساحات اطتضراء" وإفرادىا للعمار، كانت ختصص 

 لتوسع األحياء اليهودية.
راحة: كان اعتدف الرئيسي من تصنيف تلة شعفاط ]اليت كانت آنذاك تلة وقد اعرتف احملافظ تيدي كوليك بذلك بص

خاوية يف اصتزء احملتل مشايل اظتدينة، وغتاورة ضتي شعفاط الفلسطيين اظتذكور آنفاً[، بأهنا مساحة خضراء، ىو منع الفلسطينيٌن من 
 (=)قت اظتالئم لبناء حي يهودي جديد.البناء ]ىناك[ إىل أن حيٌن الو 

رتاتيجيًا ختطيط أخرى استخدمت للحد من البناء يف مناطق سكنية فلسطينية، ومن النمو الدديوغرايف الفلسطيين، ذتة اس
وىي ذريعة احملافظة على أوضاع اظتناطق. فبحجة زتاية الطابع الريفي التقليدي للقرى الفلسطينية داخل اظتنطقة اإلدارية، وكذلك 

وىي  -(Floor Area Ration/FARأصرت البلدية على خفض حصة مساحة األرضية )الطبيعة التارخيية لألحياء السكنية، 
حصة تستخدم يف التخطيط وحتدد العالقة بٌن مساحة قطعة أرض ما، ومساحة البناء فيها. وبالتايل، فإنو يف حٌن تسمح حقوق 

ية يف حي جبل اظتكرب الفلسطيين اجملاور ال مزراح بتشييد أبنية من ستس طبقات، ؾتد أن األبن -تالبيوت البناء يف اضتي اليهودي
 (<) % فقط من مساحة األرض اظتخصصة للبناء، والنتيجة تكون بيتاً صغًناً ضمن مساحة كبًنة.;8تشغل إال 



 9009 صيف 79مجلة الدراسات الفلسطينية  65
وىكذا، حتولت األحياء الفلسطينية يف القدس، احملصورة أفقيًا باظتساحات اطتضراء احمليطة هبا وعموديًا بسياسة "احملافظة 

اليهودي، ووظيفتها  "أصالتها"، داخل ػتيط من العمران لطابع األصيل"، إىل أرخبيالت من اصتزر الصغًنة اظتتالعب بعلى ا
اظتعمارية ىي أن تشكل مشهداً رتاليًا ديكن تأملو من األحياء اليهودية اظتبنية باطترسانة واظتكسوة باضتجر. إن "مناطق احملافظة على 

، وتعيد إنتاج صورة البانتوستانات <7?7( لسنة Mcleanطة باضتدائق، تستحضر مبدأ ؼتطط مكلٌن )الطابع األصيل" ىذه، احملا
(Bantustans.الفلسطينية يف الضفة الغربية، وإن على اظتستوى اظتديين ) 

ظتزعومة، واليت فضاًل عن ذلك، فإن مظهر القرى واألحياء الفلسطينية يف القدس غالباً ما خيلو دتاماً من "األصالة الشرقية" ا
يفرتض أنو يعرب عنها. فالفلسطينيون نادرًا ما يلتزمون القانون الفرعي يف القدس الذي يفرض البناء باضتجر واتباع األساليب 
اظتعمارية اظتفرتض أهنا دتنح العمارة االستعمارية اإلسرائيلية ظتسة من األصالة، وذلك يف تناقص صارخ مع األحياء اليهودية اظتوجودة 
على أطراف القدس. فأبنية كبًنة تبىن من دون تصاريح، ومبا أهنا عرضة الحتمال اعتدم فإهنا تبىن بتكاليف رخيصة، جبدران من 

النفعية اظتقدسية بإنشاءاهتا اظتكسوة بالبالط، اطتام وبلوكات البناء العارية من االكساء. ويعكس مظهر ىذه القرى واألحياء األشتنت 
 يف اظتناطق اظتنحدرة، تأثًن الروحية اضتداثية للعمارة الصهيونية يف مراحلها. واظتدعمة باألعمدة

 املصادر
 ػتضر اجتماع صتنة التخطيط والبناء احمللية، ورد يف:  (7)

Elter Felner, A Policy of Discrimination (Jerusalem: B'tselem, 1995). 

 ص الكامل عتذا القانون يف اظتوقع اإللكرتوين: قانون روما اطتاص باحملكمة اصتنائية الدولية )انظر الن (8)

(http://www. Org/icc/statute/romefra.htm. إن الفقرة .)8.3.b.viii  دتنع "قيام القوة احملتلة، بطريقة مباشرة
عاياىا اظتدنيٌن إىل األراضي اليت احتلتها، أو ترحيل أو تسفًن رتيع، أو قسم من ر أو غًن مباشرة، برتحيل قسم من 

 السكان اظتوجودين على األراضي احملتلة داخل أو خارج ىذه األراضي.
إن اصترائم اظتتعلقة بتنظيم احمليط الذي مت بناؤه، واليت بدأت على شاشات الكمبيوتر ويف قوائم اظتخططات، قد   (9)

ام. واألمر الدولية يف قفص االهتاحملكمة تستدعى مثول اظتهندسٌن اظتعماريٌن وؼتططي اظتدن، وألول مرة أمام 
الذي حيمل مغزى ىنا ىو أن اظتدعي العام اإلسرائيلي إلياكيم روبنشتاين حث الكنيست اإلسرائيلي على الرتاجع 
عن إقرار احملكمة اصتنائية الدولية وإال أصبح كل مبىن )يف األراضي احملتلة( يعترب جردية حرب، "إضافة إىل جترمي 

اإلنشائيٌن وموردي اظتواد وسكان اظتستعمرات.  دسٌن اظتعماريٌن واظتهندسٌنرتيع ؼتططي اظتدن اإلسرائيليٌن واظتهن
لكن ألن بايكر، الذي كان آنذاك اظتستشار القانوين لوزارة اطتارجية، عرب عن الفكرة بكلمات صرحية: "كل 

ل، بدءاً شخص متورط يف اختاذ القرارات بشأن إسكان اظتواطنٌن يف األراضي احملتلة ديكن أن يتعرض لالعتقا
 برئيس الوزراء وانتهاء بآخر مواطن".

(4) Nathan Marom, The Planning Deadlock: Planning Policies, Land Regularization, 

Building Permits and House Demolition in East Jerusalem (Jerusalem: Bimkom-

Planners for Planning Rights and Ir Shalem, 2004) (in Hebrew). 

 Idem, "The Planning Deadlock: House Demolition in theذا التقرير باإللنكليزية، انظر: ونشر ملخص عت 

palestinian Neighborhoods of East Jerusalem, "in phillip Misselwitz and Tim Rieniets eds., 

City of Collision (Basel and London: Birkhauser, 2006), pp. 347- 352. 
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أي نصف الوحدات السكنية الفلسطينية يف  -بناء 000.<7استنادًا إىل دراسة أجراىا ناتان ماروم، فإن أكثر من  (;)

من ىذه البيوت،   00;ىدم، :800 -=<?7جرى خالل الفرتة مبىن بطريقة "غي قانونية". وقد  -القدس  الشرقية
بيتاً. انظر:  780وحدىا، جرى ىدم  :800ففي سنة  كما أن معدل اعتدم ازداد منذ انطالق االنتفاضة الثانية،

Nathan Marom, The Planning Deadlock, op.cit. 

 Rassem Khamaisi, "Village Under Siege, "and Rassem Khamasisi and Ramiوانظر أيضاً:  

Nasrallah, "Jersalem: From Siege to City's Collapse, "in Misselwitz and Rieniets eds., 

City of Collision, op.cit., especially p. 123. 
(<) Rassem Khmaisi and Rami Nasrallah, The Jerusalem Urban Febric: Demography, 

Infrastructure and Institutions (Jerusalem: International Peace and Cooperation 

Center 2003),p.126  

 .Rassem Khamaisi, "Village Under Siege," op. citل يف: وانظر ايضاً ملخصاً عتذا العم

(=) Sarah kaminker, "Planning and Housing Issues in East Jerusalem, "Jerusalem: 

Report Prepared for the Society of St. Yves, in Response to High Court Petition 

1091/94, p. 15. Quoted in Felner, A policy of Discrimination, op. cit. 
(>) Nathan Marom, The Planning Deadlock, op. cit. 
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