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مركز دراسات التنمية

الدراسات  في  متخصص  بحثي  كبرنامج   1997 عام  في  المركز  تأسس 
بسياقها  وربطها  التنمية  مفاهيم  تعميق  الى  المركز  يهدف  التنموية. 
التنمية  واقع  تتحرى  ومفاهيمية  نظرية  أطر  تقديم  خالل  من  العملي 
االقتصادية  العوامل  بين  التفاعالت  دراسة  يشمل  وهذا  فلسطين.  في 
واالجتماعية والسياسية للتنمية. فضاًل عن دراسة بنى السلطة والسيطرة 
الذي  بالسياق  ارتباطا  مستدامة  وتنمية  تحقيق  دون  تحول  التي  القائمة 
الفلسطينية  لألراضي  اإلسرائيلي  االحتالل  فمنذ  عليها.  االحتالل  يفرضه 
عام 1967 فرضت قيود مشددة على حق المجتمع الفلسطيني بالتنمية. 
التنمية في فلسطين هي  التنمية أن األكثر تعبيراَ عن  يرى مركز دراسات 
استراتيجيات الصمود والبقاء، وإنتاج بدائل محلية لبنى القوى المهيمنة 
وباإلضافة الى ذلك فان المركز يسعى الى توفير إطار مؤسساتي يمكن 
من خالله النظر في جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية وبحثها ومناقشتها 

وذلك بهدف توفير التوجيه والمساعدة العلمية لصناع القرار.

االكاديمية  االبحاث  بين  جمعه  خالل  من  التنمية  دراسات  مركز  يحاول 
والممارسة  النظرية  بين  المحكم  الربط  يعزز  أن  المجتمعية  والنشاطات 
العمل،  وورش  الندوات  المجال  هذا  في  أنشطته  تشمل  اذ  التنموية 
والمسوح الميدانية والدراسات التقييمية، وتقييم االحتياجات. فمن ناحية 
يعمل المركز على عدد من المشاريع البحثية في شتى المجالت التنموية 
ينفذ  أخرى  ناحية  ومن  ودولية.  محلية  مؤسسات  مع  والتنسيق  بالتعاون 
المركز عددا آخر من المشاريع المجتمعية التي تهدف الى تمكين الفئات 

المهمشة ودمجها في عملية التنمية.  
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 تقديم

المتسارعة  والحضرية  العمرانية  الطفرة  الى  النظر  بمكان  األهمية  من   
في المشهد الفلسطيني ما بعد أوسلو، للخروج بإنطباع حول ما شهدته 
المحلي،  السياسي  اإلقتصاد  في  عميقة  تحوالت  من  المحتلة  المناطق 
وما رافقها من تأثيرات طارئة على البنى الطبقية واالجتماعية واالقتصادية. 
غير  الخدماتية  القطاعات  توسع  و  العمراني  التمدد  أن  حقيقة  ورغم 
االقتصادية  النشاطات  تراجع  من  يتضمنه  وما  الريف  وتآكل  المنتجة 
جلي  بشكل  برزت  النطاق  واسعة  عالمية  ظاهرة  هي  زراعي  طابع  ذات 
يثير  ما  أن  إال  الجديدة،  الليبرالية  عولمة  تجليات  كأحد  النامية  الدول  في 
حدثت  قد  الفلسطيني  السياق  في  التحوالت  هذه  مثل  بأن  االهتمام 
بشكل دراماتيكي ضمن ثالثة أُطر تفاعلت مع بعضها البعض على عدة 
صياغة  اعادة  في  المحورية  أدوارها  تجاهل  يمكن  ال  وبالتالي  مستويات، 
االستعماري  السياق  المحتلة:  المناطق  في  الريفي  المديني/  المشهد 
اإلسرائيلي، التمويل األجنبي وتأثيرات المنظمات الدولية، وأنشطة رأس 

المال الفلسطيني في التراكم والربح عبر استثمارات غير منتجة.  
في  جلي  بشكل  تبرز  االجتماعية-االقتصادية  العمرانية-  التحوالت  إن 
تمثل  وقراها  وضواحيها  اهلل  رام  مدينة  أن  إال  المحتلة،  المناطق  معظم 
المركز الذي يطغى عليه سمات التمدد العمراني وانحسار الريف وتفتت 
الوسطى  الطبقة  وتوسع  مؤثرة  رأسمالية  طبقات  وبروز  القرية  هوية 
المنظمات  وقطاع  الخاصة  والشركات  الحكومية  بالوظائف  المرتبطة 
الالمساواة  من  حاالت  بروز  الديناميات  هذه  صاحب  ولقد  الحكومية.  غير 
والمناطقية،  العمرانية  التغيرات  عنها  تعبر  التي  االقتصادية-االجتماعية 
وتدهور  للتخطيط  سوء  من  يرافقه  وما  المعماري  التهميش  يبرز  حيث 
من  الحداثية  األشكال  تتمركز  مقابلها  وفي  األطراف،  في  التحتية  البنية 
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البنوك  و  والشركات  الشاهقة  والمباني  االستهالكية  الحياة  أنماط 
يطغى  والتي  مركزية،  األكثر  المناطق  في  االقتصادي  الترف  وأشكال 

عليها الطابع العمراني األكثر تنظيمًا.
قد يبدو للبعض بأن المشهد الذي تعيشه المناطق الفلسطينية بشكل 
لعملية  نتاج  هو  الخصوص،  وجه  على  ومحيطها  اهلل  رام  مدينة  و  عام، 
الدولية  والمنظمات  السلطة  مؤسسات  وجود  سببها  تحديثية  تنموية 
وأنشطة رأس المال، لكن في واقع الحال تشير حاالت التفاوت االقتصادي 
تعانيه  ما  الى  مستوياتها  بكافة  والالمساواة  الطبقية  الفجوات  وتزايد 
الحالة الفلسطينية من تجزئة وتشرذم تجاوزت ماهو سياسي وجغرافي 
ليتغلغل في أعماق النسيج االجتماعي المحلي، وبالتالي ساهم بتراجع 
شبكات التضامن المجتمعي وبروز قيم الفردانية والمصالح الخاصة على 
برامج  عن  بمعزل  تصوره  يمكن  ال  الواقع  هذا  مثل  العام.  الهم  حساب 
مالئمة  أكثر  بشكل  االستعمارية  البنية  انتاج  وإعادة  االجتماعية  الهندسة 
من  الفلسطينية،  المناطق  تحويل  الى  الرامية  االسرائيلية  للمخططات 
قرى ومدن، الى معازل تعاني من الوهن االجتماعي والتهتك السياسي 

والتخلف االقتصادي.
التشرذم  ألشكال  أعمق  لفهم  ملحة  كإستجابة  الدراستين  هذه  تأتي 
التحليل  طابع  يأخذ  الدراستين،  الحالتين  تبينه  كما  والذي  االجتماعي، 
تكمن  كما  وعناتا.  بيرزيت  حالتي  على  التركيز  مع  السوسيو-حضري، 
الدراسات  من  لسلسة  استمراراً  كونها  في  الحالية  الدراسة  أهمية 
السابقة التي تتبنى منهجًا عابراً للتخصصات في تناول وفهم التحوالت 

السوسيو-حضرية في عدة مناطق في الضفة الغربية. 

مركــز دراســـات التنميـــة
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عناتا:

بين حالة االقصاء واإلبادة العمرانية

يزيد الرفاعي 

الن�سخة الأ�سلية كتبت واأخرجت باللغة العربيه ومت ترجمة الن�سخة الإجنليزية عنها.
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عناتا ... بين حالة االقصاء واإلبادة العمرانية

كلمات مفتاحية
الت�سكيالت العمرانية الطفرة/ احلّيز االإق�سائي، حتوالت النمط احلّيزي العمراين، االإبادة العمرانية، 

التاأثريات اجليو�سيا�سية. 

تقديم عام
تعنى هذه الدرا�سة بالبحث يف التغريات الطارئة على التكوينات احليزية العمرانية والأمناط املعمارية 
للقرى والبلدات الفل�سطينية املحيطة مبدينة القد�س واإرتباط ذلك بال�سيا�سات واملمار�سات الإ�سرائيلية 
ال�سلوك  واإ�سرتاتيجيات وطنية وا�سحة، وتاأثري ذلك على منظومة  املختلفة مع غياب ح�سور �سيا�سات 
اأهداف البحث والو�سول ملفاهيم معمقة،  الإجتماعي واحلياة الإقت�سادية لهذه املناطق. لغاية حتقيق 
تتمحور الدرا�سة حول حالة درا�سية حمددة وهي بلدة عناتا، الى ال�سمال ال�سرقي من مدينة القد�س، 
ال�سرائيلية  للممار�سات  كنتيجة  واملعمارية  العمرانية  احليزية  للتحولت  وا�سحًا  منوذجًا  متثل  والتي 
يف قرى وبلدات الطوق ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي ملدينة القد�س. لقد تعر�ست هذه التجمعات وب�سكل 
�سمويل لتغريات حيزية ناجتة عن موجات اإحالل واإق�ساء اجتماعي ودميوغرايف، وغياب ممنهج لأدوات 
تنفيذ القوانني ل�ستى النواحي، والتق�سيمات الإدارية وال�سيا�سية املختلفة للمنطقة، و�سيا�سات ال�سرذمة 
احليزية من خالل ممار�سات احل�سار العمراين وامل�سادرة واالإغالق وما يتبع ذلك من حتوالت جمعية 
يف منط ال�سلوك الإجتماعي، والتي اأدت لظهور اجلرمية والتفكك الإجتماعي والتحول من جمتمع الريف 
واإبادة عمرانية،  اإق�ساء حيزي  املنتج الى جمتمع الطفرة االإ�ستهالكي. ميكن و�سف كل ذلك بحاالت 

والتي �سيتم التطرق اإليها الحقا يف البحث. 

من املهم الإ�سارة الى اأن هذه الدرا�سة اإنطلقت من درا�سة �سابقة تعمد على درا�سة الت�سكيالت احل�سرية 
امل�سكلة  البلدات  اإحدى  تعد  التي  و  بالرتكيز على منوذج كفر عقب1،  الفل�سطيني  املجتمع  اجلديدة يف 
يف  البحث  على  ال�سابقة  الدرا�سة  اإرتكزت  القد�س.  مدينة  طوق  ملنطقة  الفل�سطينية  والبلدات  للقرى 
التحولت ال�سو�سيو ح�سرية واإرتباط ذلك يف الت�سكيالت احل�سرية للمجتمع املحلي، يف حني تبحث هذه 
الدرا�سة يف اأثر التغريات اجليو�سيا�سية على التحولت يف الأمناط العمرانية واملعمارية وعالقة ذلك يف 
ظهور اأمناط �سلوك اجتماعي اأدى للتحول من جمتمع القرية الريفي املنتج الى جمتمع الطفرة امل�ستهلك 

وكيفية اإرتباط ذلك مب�سروع تهويد مدينة القد�س.

تتبنى هذه الدرا�سة ُا�سلوب البحث الأثنولوجي والذي يعمد على درا�سة الأمناط الإن�سانية �سمن �سياق 
بيئتها الفيزيائية. اعتمد البحث على �سل�سلة من املقابالت املعمقة مع ذوي ال�ساأن »البلدية، امل�ستثمرين، 

ال�سقا، اأباهر، 2015،، “الت�سكيالت احل�سرية اجلديدة يف املجتمع الفل�سطيني كفر عقب-    كنموذج«، مركز درا�سات التنمية، جامعة   -1
بريزيت: بريزيت
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قاطنني  مع  نقا�س  جمموعات  عقد  بجانب  حمليني«،  ونا�سطات  ونا�سطني  مقاولني،  عامة،  �سخ�سيات 
قادمني الى املدينة، و�سكان جذورهم متتد عرب املكان، بجانب جمموعة من م�ساركة ذوي العالقة من 
للنقا�س  املعمقة  واملجموعات  املقابالت  تلك  يف  �سارك  حمليني.   واجتماعيني  واقت�ساديني  �سيا�سيني 
و�سلوكية، ودرا�سة  باأمناط عمرانية  ت�سجيل م�ساهدات متعلقة  يقارب 60 مواطن ومواطنة، كما مت  ما 
مورفولوجية لتحولت احلّيز الفراغي والبنية العمرانية وحتولتها، ودرا�سة للتطور العمراين مبراجعة 
امل�سادر التاريخية، يعمد البحث اأي�سا الى مراجعة بع�س امل�سادر التاريخية والنظرية، بالإ�سافة لكل 
ما ذكر، يعتمد البحث على مراجعة وحتليل اخلرائط املتعلقة باحليز الفراغي، وتطوراتها وحتوالتها بني 

فرتات زمنية خمتلفة.

إشكالية البحث والسياق النظري. 1
تقوم ا�سكالية البحث على اأن درا�سة وفهم التحولت احليزية والعمرانية يف بلدة عناتا يجب اأن تنطلق من 
م�ستويني اأ�سا�سيني: االأول ويتمثل يف فهم االإطار العام لل�سيا�سات االإ�سرائيلية يف مدينة القد�س، حيث اأن 
جميع التحولت يف املناطق املحيطة للمدينة، والتي تعترب بلدة عناتا جزء منها، هي نتاج ل�سرتاتيجيات 
والتعامل مع  الإ�سرائيلية  ال�سيطرة  املدينة وفر�س  تهويد  بفكرة  واملتعلقة  العامة  الإ�سرائيلي  التخطيط 
الظروف املكانية لها من خالل خلق واقع عام وفر�س تغيريات على حميطها. اأما امل�ستوى الثاين، فهو 
والإجتماعية  العمرانية  التحولت  اأن  اأ�سا�س  على  الفر�سية  تقوم  بحيث  عناتا،  ببلدة  اخلا�س  امل�ستوى 
االحتالل  �سلطات  تتبناها  التي  االإجتماعية  الهند�سة  منظومة  من  جزء  هي  البلدة  يف  والدميوغرافية 
هذه  تت�سم  بحيث  القد�س،  مدينة  حميط  يف  ومعزولة  عازلة  مناطق  خللق  تهدف  والتي  الإ�سرائيلي، 
املناطق بالعنف واجلرمية والفو�سى العمرانية، مما ي�ساهم يف ف�سل هذه املناطق وعزلها من ناحية، 
ومن ناحية اخرى ي�ساهم ذلك يف ر�سم �سورة امل�ستعَمر يف عالقته مع امل�ستعِمر من خالل اإنعكا�ساتها 
جمموعة  وهي   Urbicide/العمرانية بالإبادة  املنهجية  هذه  مثل  و�سف  ميكن  العمرانية.  احليزية 
ملنطقة  حمددة  عمرانية  وفيزيائية/  اجتماعية  جوانب  لتدمري  واملوجهة  املمنهجة  الإ�سرتاتيجيات  من 
عمرانية معينة2. تقوم هاتان املقاربتان على اأ�سا�س اأن التغريات يف احلّيز الفراغي العمراين مرتبطة 
وب�سكل وثيق بالتغريات الإجتماعية والإقت�سادية والدميوغرافية وال�سيا�سية بحيث انها موؤثرة ومتاأثرة 

بها وهي ت�سب يف حالة الدرا�سة خلدمة م�سروع فر�س ال�سيطرة االإ�سرائيلية على مدينة القد�س. 

مبتابعة امل�سهد العام يف مدينة القد�س وحميطها، تظهر عملية فر�س ال�سلطات ال�سرائيلي ل�سيا�سات 
�سيا�سات  تبني  خالل  من  وذلك  االإجتماعية،  املدينة  بنية  يف  حتوالت  واإحداث  الدميوغرايف  االإحالل 
اإق�سائية متج�سدة يف القوانني والأنظمة والإ�سرتاتيجيات التخطيطية. تقبع ق�سية تهويد القد�س كهدف 

2-  Graham, S. 2004. «Constructing Urbicide by Bulldoze in Occupied Territories», in Graham, 
S (ed.) Cities War and Terrorism: Towards an Urban Geopolitics, Oxford:Blackwell
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الرئي�سي ملخطط  الهدف  ذلك من خالل  املدينة، جت�سد  الإ�سرائيلية يف  التخطيط  ل�سيا�سات  اأ�سا�سي 
كعا�سمة  املدينة  تطور  على  احلفاظ  هو  الأ�سا�سي  املخطط  اأن هدف  الى  اأ�سار  والذي   ،2020 القد�س 
االإحالل  يعتمد فقط على عمليات  القد�س ال  تهويد مدينة  اإن  اليهود3.  �سكانها  اإ�سرائيل وخدمة  لدولة 
الدميوغرايف، ولكنه يهدف اأي�سا خللق منطقة توق حميطة مبدينة القد�س من اجلهات ال�سرقية وال�سمال 
ال�سرقية بهدف تعزيز العمق الإ�سرتاتيجي للمدينة وخلق منطقة حمايدة بني املدينة وباقي مناطق ال�سفة 
الغربية. تقوم تلك ال�سيا�سة على حتويل قرى وبلدات طوق مدينة القد�س ال�سرقية وال�سمال �سرقية الى 
مكونات اإ�ستثناء، بحيث تعمل هذه التكوينات احل�سرية على م�ستويني: امل�ستوى االول وهو مناطق لتفريغ 
لتلك  مغايرة  املدينة  يف  تتميز  �سيا�سات  فر�س  خالل  من  وذلك  القد�س  مدينة  من  الأ�سليني  ال�سكان 
يف هذه املناطق وتعزيز الفروقات القت�سادية. على امل�ستوى الثاين تعمل هذه املناطق كمناطق فا�سلة 
وعازلة حيث تت�سكل فيها منظومة خا�سة من القوانني واالأنظمة والعالقات االإجتماعية والنماذج احلياتية 
املختلفة عن حميطها العام. ان عملية حتويل بلدات وقرى الطوق ال�سرقي وال�سمال �سرقي ملدينة القد�س 
من مكونات ريفية الى منطقة عزل تتطلب عملية معقدة من التحولت على م�ستوى ال�سيا�سات والأنظمة 
وخلق فروقات اإقت�سادية توؤدي الى تكّون مناطق جذب لفئات معينة وحتّول يف املنظومة الدميوغرافية 
ملحاولة  كنتيجة  املعماري  والنمط  العمرانية  البنية  يالزم ذلك حتولت يف  كثيفة.  مناطق  باإجتاه خلق 
الفراغي  احلّيز  اإ�ستخدام  وبهدف  الإقت�سادية،  للحاجات  والإ�ستجابة  املتزايدة،  الكثافات  اإ�ستيعاب 
كو�سيلة لتمكني جمتمع اجلرمية وتعزيز ت�سكل جمتمع الطفرة يف هذه املناطق، والتي متثل احدى اأمناط 
اإ�ستخدام الفراغ كو�سيلة لالإ�سطهاد اجلمعي. ينطلق مثل هذا الطرح من فكرة اأن اأي حل على امل�ستوى 
املوؤثرات املحيطة،  اأهمية مركزية، يعتمد بالإ�سافة ملجموعة  القد�س ذات  للق�سية، وكون مدينة  العام 

على التطورات والتغريات احلا�سلة يف داخل املدينة والواقع املتكون فيها.  

من املمكن فهم مثل هذه التحولت بالعودة لالأطر النظرية املتعلقة باأدبيات التغريات احليزية الفراغية 
ت�سوير  حماولة  اأ�سا�سية:  دللت  ثالثة  العادة  يف  عليها  تغلب  والتي  اإ�ستيطاين،  اإ�ستعماري  �سياق  يف 
من  وبالتايل  املدين  القانون  من  امل�ستعَمر  اإق�ساء  احلداثي،  قبل  مبا  امل�سَتعَمر  و  باحلداثي  امل�ستعِمر 
�سبق،  وما  النظرية  هذه  بني  ما  العالقة  لتو�سيح  لذلك4.  امل�ساحب  والعنف  املديني،  الفراغي  احلّيز 
فاإنه وبهدف حتقيق الغايات الإ�ستعمارية يف حالت الإحالل الدميوغرايف، يدفع امل�ستعِمر عادة الى خلق 
واإيجاد حّيز فراغي اإ�ستثنائي بديل، بحيث يعك�س فكرة الف�سل احليزي الفراغي امل�سرعن واملقنن، دفع 
املجموعات امل�ستعَمرة باجتاه التجمع يف فراغات حيزية متثل حالة اإ�ستثنائية حم�سورة و ذات �سمات 

3- Khamaisi, R. 2007. “ In the Shadow of the Separation Wall: Impeding the Right to the City 
and   Shaping the Palestinian Spatial Environment in Jerusalem/ AlQuds”, in Hasson, Sh. 
(Ed.), Jerusalem in the Future: the Challenge of Transition, Jerusalem: The Floersheimer 
Institute for Policy Studies Ltd.    

4- Razack, S. 2010, «A Whole in the Wall; A Rose in the Checkpoint: The Spatiality of 
Colonial Encounters in Occupied Palestine”, Journal of Critical Race Inquiry, 0 I, No. 1, 
2010  
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اأ�سا�سية لهذه املناطق بحيث  مرتبطة بالعنف الإجتماعي، و الدفع باجتاه خلق حالة من العنف ك�سمة 
يتم  و  كما  واحلداثي،  ال�سحية  ب�سورة  امل�ستعِمر  وتظهر  بها  امل�ستعَمر  ت�سبغ جمتمع  هوية  ذلك  يخلق 
الرتكيز على جمتمع امل�سَتعَمر كمجتمع م�سوؤول عن ممار�سة العنف وجلب اجلرمية ملحيطه5. اإن عملية 
قانون  اأدوات  باإ�ستخدام  العن�سري  الف�سل  من  حالة  تر�سيخ  الى  تهدف  التكوينات  هذه  مثل  �سناعة 
التمميز، والتخطيط الفراغي احليزي، بحيث ميكن مقاربة ذلك لأمناط الف�سل العن�سري يف جنوب 
افريقيا. بالعودة الى مقالة ليند�سي برميرن6، ان اأ�سواء ما ميز نظام الف�سل العن�سري يف افريقيا مل 
اأدوات ال�سيطرة والإذلل مثل قوانني التمييز، ومناذج  يكن اجلدار بل العدد الغري حمدود من تطبيق 

التخطيط احليزي، واحلدود الإدارية. 

بالعودة الى اإ�سرتاتيجيات التخطيط احليزي الفراغي الإ�سرائيلي ملدينة القد�س وحميطها، يتمثل الهدف 
تتمثل  الإ�سرتاتيجيات  من  جمموعة  تبني  خالل  من  وذلك  املدينة  يف  يهودية  اأغلبية  بتمكني  الرئي�سي 
يف الإق�ساء احليزي للمواطنني الفل�سطينيني، من خالل قوانني التخطيط ومناذجه، وتقوي�س احلركة 
 ،ethnocity العرقي  التمكني  مفهوم  ذلك حول  يتمحور  الدميوغرافية7.  وال�سيطرة  االإقامة،  ومفهوم 
اأغلبية  اأُخرى بهدف حتقيق  اأ�سا�س متكني جمموعات عرقية على ح�ساب جمموعات  والذي يقوم على 
التق�سيم احليزي ملدينة القد�س وحميطها، ميكن تق�سيم املدينة، وب�سكل مركزي،  قومية. بالنظر الى 
الى ثالثة مناطق رئي�سة: البلدة القدمية، املناطق الداخلية و هي املناطق املحيطة بالبلدة القدمية و التي 
بداأت بالظهور يف فرتة احلداثة، و التي توفر فيها م�ستوى اأف�سل من اخلدمات، و املناطق اخلارجية وهي 
متثل القرى والبلدات الفل�سطينية  واملراكز الإ�ستيطانية الإ�سرائيلية املحيطة باملدينة8. ي�ساف الى ذلك 
تق�سيم املناطق التي مت تهمي�سها بفعل ان�ساء جدار الف�سل والواقعة الى اجلهة ال�سرقية للجدار والتي 
تعد منطقة عناتا جزءًا منها. من املهم ويف هذا ال�سياق، وبهدف فهم الواقع اجلغرايف النظر الى كون 
مدينة القد�س متاخمة خلط التما�س بني اجلانبني. لقد ركز خمطط القد�س 2020 وب�سكل اأ�سا�سي على 
ق�سية التوازن ال�سكاين، بواقع 70% يهود و 30% عرب، كاأ�سا�س للحلول التقنية املدرجة يف املخطط. اإن 
مثل هذا الطرح، يظهر باإطاره و�سكله العام طرح تقني يهدف الى احلفاظ على املكونات الدميوغرافية 
وال�سرائح املختلفة. لقد اأ�سارت جمموعة من الباحثني، مثل اإيال فايتزمان9 وفران�سي�سكو ت�سيوديللي10 

5-  نف�س املرجع ال�سابق
6- Bremner, L. «Boarder/skin», in Sorkin, M. (Ed.), Against the Wall Israelis Barrier to 

Peace, (New York: the New Press 
7- Hasson, Sh. 2007. «Jerusalem: the Challenge of transition», in Hasson, Sh. (ed.), Jerusalem 

in the Future: the Challenge of Transition, Jerusalem: The Floersheimer Institute for 
Policy Studies Ltd.   

نف�س املرجع ال�سابق  -8
9- Weizman, E. 2012, «Hollow Land: Israeli Architecture of Occupation”, New York: 

Verso.  
10-	 Chiodelli,	 F.	 2012,	 “The	 Jerusalem	Master	 Plan:	 Planning	 into	 the	 Conflict”,	 Institute	

for  Palestinian Studies,’ issue 51, 2012. From (http://www.palestine-studies.org/sites/
default/files/jq-articles/51__The_Jerusalem_Master_plan_1.pdf)-	retrieved	21.10.2016			
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ورا�سم خماي�سة 11، الى ق�سية التوازن الدميغرايف كاأداة �سيطرة ملخطط القد�س، فقد بني خماي�سة اأنه 
اأمناط  والإختالف يف  الكثافات،  ن�سب  باإحت�ساب  التقنية  الناحية  تفا�سيل املخطط من  البحث يف  ويف 
النمو ون�سبه بني الأحياء العربية واليهودية، واإمكانيات التمدد، وبالعودة لهدف املخطط الأ�سا�سي امل�سار 
اليه �سابقا، ون�سب النمو الطبيعية لل�سكان والتي ح�سب ما هو م�سار اإليه �ست�سل اإن مل يتم التدخل يف 
ذلك  من  يتبني   .12%40 الى  القد�س  يف  العرب  املواطنني  ن�سب  �ست�سل  عليها،  منطية  تغريات  اإحداث 
وكاأ�سا�س  ناحية،  اليهودية من  الأغلبية  بهدف احلفاظ على  اإ�ستخدم  الدميوغرايف  التوازن  اأن مفهوم 
لعملية اإق�ساء املواطنني العرب من الناحية الخرى. مل ي�سلط خمطط القد�س على جدار الف�سل ب�سكل 
كاف13، مع العلم انه اأدى الى تغري دراماتيكي على مورفولوجيا التكوين الفراغي للمدينة، بحيث اأدى 
اإق�ساء املحيط ال�سرقي للمدينة، ودفع باجتاه تعزيز الرتباط مع اجلهة الغربية للمدينة )ح�سب  الى 
مفهوم الإرتباط املرتابويل بني املركز واملحيط(، وبالتايل تل ابيب. اأدى اإن�ساء اجلدار الى ف�سل مناطق 
فل�سطينية، ذات ارتباط اداري، واجتماعي، اإقت�سادي، وخدماتي تاريخي مع مركز مدينة القد�س، كما 
اأدى الى ن�سوء تكوينات ع�سوائية طفرة ب�سبب غياب اأدوات الإدارة والتخطيط واملتابعة لهذه املناطق. 
تعود اهم اأهداف الف�سل الى مفهوم تهويد القد�س وال�سراع الدميوغرايف، حيث اأدت عملية الف�سل الى 
اإق�ساء 55,000 مواطن عربي مقد�سي خارج حدود اجلدار14، كما وفر حّيز الإق�ساء اأعداد من املواطنني 
القاطنني يف املدينة الى هذا احلّيز نتيجة ملجموعة من املمار�سات وال�سيا�سات الإق�سائية املتبعة. �ساهم 
ن�سوء مثل هذه املناطق يف اعادة ر�سم عالقة مدينة القد�س مع حميطها و�سياغة اإرتباطاتها الإقليمية. 
ب�سبب  وحيزي  وخدماتي  واأمني  واقت�سادي  اإداري  اإق�ساء  �سيا�سات  الى  املناطق  هذه  تعر�ست  لقد 
اإق�سائها عن احلز العمراين ملدينة القد�س من ناحية وغياب التن�سيق حل�سور فعلي ملوؤ�س�سات ال�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية من ناحية اأخرى. ن�ساأ عن ذلك حتول هذه املنطقة الى منطقة فل�سطينية معزولة 

عن حّيز مدينة القد�س من ناحية، وغري مرتابطة مع باقي املناطق الفل�سطينية من ناحية اخرى.

لقد اأدى مثل هذا الف�سل الى ظهور اأمناط فو�سوية على م�ستويات متعددة، عمرانيا واجتماعية واأمنية، 
وبحيث ادى الى حتول هذه التكوينات من مكونات ريفية الى مكونات ع�سوائية. كما اأ�سري اليه �سابقا، 
جاء ذلك يف �سياق ر�سم عالقة امل�ستعِمر مع امل�ستعَمر من ناحية، وفر�س اأدوات ال�سيطرة الدميوغرافية 
ذلك  حتقيق  عملية  اإعتمدت  عازلة.  معزولة  منطقة  خلق  الى  بال�سافة  ناحية،  من  احليزية  وبالتايل 

11- Khamaisi, R. 2007. “In the Shadow of the Separation Wall: Impeding the Right to the City 
and   Shaping the Palestinian Spatial Environment in Jerusalem/ AlQuds”, in Hasson, Sh. 
(ed.), Jerusalem in the Future: the Challenge of Transition, Jerusalem: The Floersheimer 
Institute for Policy Studies Ltd.   

نف�س املرجع ال�سابق  -12
13-	 Chiodelli,	 F.	 2012,	 “The	 Jerusalem	Master	 Plan:	 Planning	 into	 the	 Conflict”,	 Institute	

for  Palestinian Studies,’ issue 51, 2012. From (http://www.palestine-studies.org/sites/
default/files/jq-articles/51__The_Jerusalem_Master_plan_1.pdf)-	retrieved	21.10.2016			

14- http://www.ochaopt.org/ OCHA, 2005- retrieved on 25.10.2016
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على حتولت حيزية فراغية وعمرانية اأدت لغياب عالقة الفرد املكانية مع حميطه اأ�س�ست لفكرة العنف 
اجلمعي. تت�سم هذه التحولت يف ظهور اجلرمية، غياب ال�سعور بالإنتماء وبالتايل التاأثري ال�سلبي على 
والذي يعد حموري يف  العام  ا�ستهالكي مع غياب احلّيز  املديني وظهور جمتمع  املواطنة واحلق  �سعور 
ادبيات الإبادة العمراين كما هو احلال يف قرى الطوق ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي ملدينة القد�س والتي تعد 
عناتا اإحدى اأمثلتها. لذا تعمد هذه الدرا�سة على البحث يف التحولت العمرانية واحلياتية لبلدة عناتا 

يف �سياق هذه املقاربة النظرية.

الحيّز العمراني كأداة للسيطرة اإلستعمارية: بين . 2
اإلبادة العمرانية وحالة اإلقصاء

معمارية  �سورة   Masses الفيزيائي  وتكوينها   Space الفراغي  بحيزها  العمرانية  التجمعات  ت�سكل 
متكاملة تعك�س جمموعة من الأمناط الإجتماعية والإقت�سادية وال�سيا�سية لتجمع ما واأداة فاعلة لإحداث 
تغيريات يف الأمناط املذكورة. يف هذا ال�سياق تاأتي اأدبيات عالقة امل�ستعِمر باحليز امل�ستعَمر واإ�ستغالله 
 Kim Dovey15 كاأداة لفر�س �سلطته واإق�ساء وتهمي�س املجتمعات امل�ستعَمرة. ُتظهر اأطروحة كيم دويف
حول كون الأماكن والأمناط املبنية متثل و�سط للتاأمل وفر�س ال�سيطرة وال�سلطة، تظهر ال�سور املختلفة 
التي من خاللها ميكن اإ�ستخدام احلّيز الفراغي والبنية العمرانية كو�سيلة لفر�س ال�سيطرة و التي من 
املمكن اإعتبارها معربة حلاالت مرتبطة بفر�س االإ�ستعمار �سيطرته على املناطق امل�ستعَمرة مثل احلالة 
يف افريقيا16. لقد حدد دويف Dovey خم�سة اأ�سكال لل�سيطرة  والتي ت�سم: ا�ستخدام القوة، والجبار/ 
الق�سر، والإغراء، والتالعب، والعزل والف�سل املتعلقني بالبيئة العمرانية والتي تظهر اإ�ستخدام احلّيز 
الفراغي كاأداة قوة اإ�ستعمارية وطريقة لفر�س ال�سيطرة على املجموعات امل�ستعَمرة17. يف هذا ال�سياق، 
 Great الكبري  احلب�س  م�سطلح   Micheal Foucault فوكو  مي�سيل  الفرن�سي  الفيل�سوف  ي�ستخدم 
ان  اإعترب  حيث  العمرانية،  البيئة  على  لل�سيطرة  كاأداة  القوة  اإ�ستخدام  على  للدللة   Confinement

ذلك يعك�س منظومة م�سممة بهدف جمع وح�سر اأولئك الذين يتم اإعتبارهم كخطر حمتمل للمنظومة 
االإجتماعية �سمن حّيز فراغي حمدد وحم�سور18.

يتعلق  فيما  الإ�سرائيليني  قبل  من  املتبنى  والإ�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  فهم  ميكن  الإطار،  هذا  يف 
بالتخطيط والتدخل يف البيئة العمرانية الفل�سطينية، كطريقة لفر�س ال�سيطرة �سمن اأجندة �سيا�سية 

15- Dovey, K. 2008, «Framing Places: Mediating Power in Built Form”, 2nd ed, London: 
Routledge

16-	 Najoh,	A.	2009,	«Urban	planning	of	power	and	social	control	in	colonial	Africa»,	Journal	
of Planning Prespective, Volume 24, 2009- issue. Taylor & Francis Online- retrieved on 
22/October 2016 

نف�س املرجع ال�سابق  -17
نف�س املرجع ال�سابق  -18
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اليهود يف  قبل  من  ينّفذ  معماري  فعل  اأي  اأن   Sharon Rotbard روتبارد  �سارون  اأو�سح  لقد  حمددة. 
ا�سرائيل هو بحد ذاته فعل �سهيوين، حيث بني اأن هذه الأفعال تعك�س طابع �سيا�سي هدفه تق�سيم املناطق 
وفر�س تغيريات متعلقة بالهوية بحيث يخدم ذلك اجندة �سيا�سية حمددة19. ال يقت�سر ذلك على اأي فعل 
معماري، بل تعداه الى ما هو اأكرث تاأثريا وهو اإحداث تغيريات يف البنية احليزية بهدف فر�س ال�سيطرة 
كما اأو�سح كل من رايف �سيغال Rafi Segal و اإيال فايتزمان  Eyal Weizman بانه ال ميكن فقط اإعتبار 
التحولت يف امل�سهد احل�سري والطبيعي الفل�سطيني دللة على عالقة القوة وال�سيطرة، بل يتعداه ليعمل 
كو�سيلة لل�سيطرة والهيمنة20. بالعودة الأطروحة نورهان اأبو جدي 2014، ميكن فهم جممل املمار�سات 
والذي   ،Urbicide العمرانية  االإبادة  مفهوم  �سياق  يف  الفل�سطيني  العمراين  احلّيز  يف  االإ�سرائيلية 
خالل  من  العمرانية  البيئة  جتاه  ال�سيا�سي  العنف  اأنواع  من  نوع  ميثل  اليها  امل�سار  الإطروحة  وبح�سب 
و�سائل التخطيط الفراغية والتي تهدف الى تدمري عدة نواحي �سواء ما هو عام وم�سرتك، اأو العالقات 
والروابط الإجتماعية، او اأ�سول املقاومة ال�سيا�سية، وبحيث يوؤثر ذلك على الهوية املكانية و يخلق حالة 
االإجتماعي  االإق�ساء  لتحقيق  و�سيلة  العمرانية  االإبادة  عملية  تعد   .21Placenessness مكانية  الاّل  من 
والدميوغرايف، حيث ي�سري مارتن كوارد Martin Coward الى ان االإبادة العمرانية االإ�سرائيلية اأدت 
الى حتويل حالة التجان�س الى حالة من الت�ساد والعدوانية حيث نتج عن ذلك خلق مناطق معزولة وعازلة 
عززت فكرة االإختالف والف�سل بني العرب واليهود22. لقد اأكدت ابو جدي Abujidi  ويف �سياق اآليات 
عمل الإبادة العمرانية الى مناذج الإبادة العمرانية غري املبا�سرة، والتي ت�ستند الى ا�ستخدام اأ�ساليب 
اإبادة عمرانية معاك�سة لطريقة الإبادة العمرانية املبا�سر با�ستخدام الهدم  التخطيط والبناء كطريقة 

والعنف23، وبحيث يعمل ذلك على تدمري ما هو عام اأو تدمري االإمكانات لت�سكل ما هو عام.

 بالعودة للممار�سات الإ�سرائيلية يف مدينة القد�س وحميطها، تتعر�س هذه املناطق الى حالة من الإبادة 
الف�سل،  جدار  واإقامة  واملن�ساآت  للمنازل  الهدم  عمليات  يف  متمثلة  مبا�سرة،  بطريقة  �سواء  العمرانية 
وغري املبا�سرة متمثلة ب�سيا�سات الإق�ساء والتهمي�س والتي من بينها تهمي�س البلدات والقرى يف املحيط 
ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي للمدينة، اأي الى ال�سرق من جدار الف�سل. ت�ستهدف عملية االإبادة العمرانية 
العام، وذلك على  العام واملتمثل بالروابط الإجتماعية واحليز  اأ�سا�سي الإطار  يف هذه املناطق وب�سكل 
م�ستويني: م�ستوى اإرتباط هذه املكونات باملركز الرئي�سي اأي املدينة، وامل�ستوى الداخلي لهذه املكونات. 

19-	 Abujidi,	N.	2014,	«Urbicide	in	Palestine:	Spaces	of	oppression	and	resilience,	New	York:	
Routledge, Taylor &  Francis Group

20-  Segal, R. & Weizman, E. 2003, «A Civilian Occupation: the Politics of Israeli Architecture”, 
Babel & Versco

21-	 Abujidi,	N.	2014,	«Urbicide	in	Palestine:	Spaces	of	oppression	and	resilience,	New	York:	
Routledge, Taylor &  Francis Group

22- Coward, M. 2001, «Urbicide and the Question of Community in Bosnia-Herzegovina”, 
thesis

23-	 Abujidi,	N.	2014,	«Urbicide	in	Palestine:	Spaces	of	oppression	and	resilience,	New	York:	
Routledge, Taylor &  Francis Group
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الإق�سائية يف  التخطيط  املناطق من خالل قوانني و�سيا�سات  العمرانية يف هذه  الإبادة  تتج�سد عملية 
بحيث  اإليها  امل�سار  التجمعات  م�ستوى  على  واحل�سار  العزل  وممار�سات  القد�س،  مدينة  حدود  داخل 
يعمل هذان العن�سران معًا يف خلق مناطق عزل، تت�سم بكونها مق�سى من احلّيز العام ملدينة القد�س، 
مما يوؤثر على عالقة الفرد يف املدينة وحقه املديني Right to the City 24، وبالتايل �سعوره بالإنتماء 
الأمر الذي يحدث تداعيات يف الهوية الفردية واجلماعية. بالإ�سافة لذلك توؤثر مثل هذه الأمناط من 
اأي�سا  العام، فهي  الى كونها مق�سى من احلّيز  التي وباالإ�سافة  االإق�ساء الى ظهور جتمعات الطفرة، 
تت�سم ب�سفات مناق�سة لالأ�سول الإجتماعية واجلغرافية لها واملتمثلة بالطابع الريفي، حيث تت�سم هذه 
التجمعات بالكثافات العالية، وغياب التابعية الإدارية والتنظيمية، وظهور اأمناط �سلوكية عنيفة، مما 
State of Exception متج�سدة يف احلالة الذهنية لالأفراد والهوية  ا�ستثناء  اأ�سبه بحالة  يخلق ما هو 
الإق�ساء  حالة  ويوؤ�سل  حميطها  يف  اإرتباطها  على  يوؤثر  مما  املناطق  هذه  يف  التجمعات  لهذه  العامة 
والإنف�سال كظاهرة اإجتماعية مرجّوة. تعمد هذه الدرا�سة على الرتكيز على بلدة عناتا كاإحدى مناذج 
قرى طوق مدينة القد�س ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي والتي تتعر�س الى الإبادة العمرانية بهدف حتقيق 

حالة اإق�ساء حميطي خلدمة اأجندات �سيا�سية حمددة.

عناتا القرية: لمحة عامة . 3
تقع بلدة عناتا �سمال �سرق مدينة القد�س بحيث تبعد عن مركز املدينة م�سافة 9.8كم 25، وهي ت�سكل 
للبنية الفراغية والرتكيبة املناطقية،  احدى بلدات الطوق ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي للمدينة. بالنظر 
تتكون بلدة عناتا وب�سكل اأ�سا�سي من منطقتني اأ�سا�سيتني، منطقة عناتا البلد، والواقعة يف منطقة اأرا�سي 
الأ�سليني  البلدة  �سكان  فيها  يتمركز  التي  املنطقة  وهي  اأو�سلو،  اتفاقية  ت�سنيفات  و )ج( ح�سب  )ب( 
ب�سكل عام، ومنطقة �ساحية ال�سالم والواقعة �سمن حدود اأرا�سي بلدية القد�س. متتد م�ساحة اأرا�سي 
قرية عناتا االإدارية الى ما جممله 000, 24  دمن26، يف حني تنح�سر املنطقة العمرانية امل�سيدة �سمن 
م�ساحة 1,210 دمن27. فيما يتعلق باالإح�ساءات ال�سكانية، ال يتوفر اإح�ساءات دقيقة لكل املنطقة حيث 
تنح�سر التقديرات احلالية على منطقة عناتا البلد )هي تقديرات م�ستندة على اإح�ساءات 2007(، 
يف حني ل ت�سمل هذه التقديرات التعداد ال�سكاين يف منطقة �ساحية ال�سالم. بناء على تقديرات جهاز 
وبالعودة  حني،  يف  ن�سمة28،   14  ,085 جممله  ما  البلد  عناتا  يف  ي�سكن   ،2016 الفل�سطيني  االإح�ساء 

24- Harvey, D. 2003, «The Right to the City”, International Journal of Urban and Regional 
Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. Provider John Wiley & Sons, Ltd. 

25-	 The	Applied	research	institute,	2012,	«Anata	Town	Profile”,	Jerusalem	
ذكرت بع�س امل�سادر، مثل املقابلة مع رئي�س املجل�س البلدي/ طه الرفاعي- بتاريخ 2016/5/18 ان م�ساحة اأرا�سي البلدة االإدارية تبلغ   -26

ما مقداره 32،000 دمن
27-	 The	Applied	research	institute,	2012,	«Anata	Town	Profile”,	Jerusalem	

اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، كتاب القد�س االح�سائي ال�سنوي، رام اهلل، 2015  -28



17

عناتا ... بين حالة االقصاء واإلبادة العمرانية

لتقديرات املجل�س البلدي اإعتمادا على القطاع ال�سكاين امل�سمول يف اخلدمات، يبلغ التعداد ال�سكاين يف 
املناطقه �سمن حدود مناطق ال�سفة الغربية ما جمموعه 25,000 ن�سمة29. يعي�س هذا العدد من ال�سكان 
يف حّيز عمراين مال�سق ملنطقة �ساحية ال�سالم، الواقعة كما �سبق ذكره يف حدود منطقة بلدية القد�س 

والتي يقدر التعداد ال�سكاين فيها ما يقدر ب 20,000 ن�سمة30.

الى وجود  االإ�سارة  فاإنه من املهم  للبلدة  لبلدة عناتا واالإطار اجليو�سيا�سي  العام امل�سكل  ال�سياق  لفهم 
الالجئني  خميم  ويعد  القد�س  بلدية  حدود  يف  يقع  والذي  للبلدة،  الغربية  اجلهة  الى  �سعفاط  خميم 
�سكان  نقل  مت  حيث   ،1965 �سنة  املخيم  اأُن�ساأ  القد�س.  بلدية  منطقة  حدود  �سمن  الوحيد  الفل�سطيني 
العمرانية �سمن حّيز  واإنعكا�ساتها  للتغريات الدميوغرافية  اإليه قبيل هدم احلي. كنتيجة  حي املغاربة 
فراغي حمدود، ولأ�سباب �سيتم تناولها لحقًا، ت�سكل عناتا ب�سقيها، عناتا البلد و�ساحية ال�سالم، مع 
اأن  بد  ل  عناتا  حلالة  درا�سة  اي  فان  لذا  عالية.  كثافة  ذات  متال�سقة  عمرانية  وحدة  �سعفاط  خميم 
تاأخذ باحل�سبان العالقة اجلغرافية والتاأثريات ال�سكانية والإجتماعية ملخيم �سعفاط. بالإ�سافة ملا ذكر، 
يتكون احلّيز الفراغي العمراين لبلدة عناتا من عن�سر اآخر موؤثر يف تاريخ التكوين احليزي للبلدة األ 
وهو احلر�س اأو ما يعرف بالواد، والذي مت زرعه يف فرتة النتداب الربيطاين كمنطقة خ�سراء حممية، 

والبالغ جممل م�ساحته 90 دمن. 

يعود تاريخ ن�سوء بلدة عناتا الى الفرتة الكنعانية31، يف حني تعد منزل اإرميا، والذي ح�سر خراب القد�س 
�سنة 586 قبل امليالد، وقد ذكرت يف الفرتة الرومانية با�سم 32Anathoth. يف فرتة االإنتداب الربيطاين 
خالل فرتة الن�سف االأول من القرن الع�سرين، كان عدد �سكان البلدة قرابة 438 ن�سمة، وكانت تعتمد 
ب�سكل كامل على اإنتاج املحا�سيل الزراعية33. يعد توفر م�سدر مياه جماور للبلدة، واملتمثل مبنطقة عني 
فارة احدى اأ�سباب اأهمية البلدة يف الفرتة الربيطانية، حيث اأن�سئ يف القرية ما يعرف اآنذاك باحلّوز، 
وهو خزان املياه املوزع لباقي مناطق القد�س والذي مثل وجهة اإمتداد البلدة العمراين خارج حدود البلدة 
�سعفاط  اأن�سئ خميم  �سابقا،  الأردنية، وكما ذكر  الو�ساية  الإدارة/  ال�سرق. يف فرتة  وباإجتاه  القدمية 
على اأرا�سي �سعفاط  املتاخمة للبلدة �سنة 1965، كما ومييز هذه الفرتة اإقامة اأول مدر�ستني ابتدائيتني، 
االأرا�سي  من  تبقى  ملا  ا�سرائيل  واإحتالل   ،1967 عام  بعد   .34

 1967 عام  ولالإناث   1966 عام  للذكور 
نهايات  للحياة االقت�سادية وذلك حتى  كاأ�سا�س  الزراعي  البعد  الفل�سطينية، بقيت عناتا معتمدة على 
واإنعك�س  االإجتماعية،  البنية  اأ�سا�سي على طبيعة  وب�سكل  اأثر ذلك  لقد  املا�سي.  القرن  الثمانينّيات من 

29-  مهدي حمدان، مهند�س املجل�س اللبدي، مقابلة اجريت معه بتاريخ  18/ 2016/5
جمموعات الرتكيز، اجريت اجلل�سة يف اأيلول 2016  -30

املجموعة الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية، م�سروع اعادة تاأهيل القد�س العربية: �سرورة التخطيط الفل�سطيني للقد�س العربية   -31
)حي عناتا-م�ساريع درا�سية(، موؤ�س�سة با�سيا، القد�س، 2000

م�سطفى الدباغ، مو�سوعة بالدنا فل�سطني، دار الهدى:كفر قرع 1991)طبعة جديدة(  -32
نف�س املرجع ال�سابق  -33
نف�س املرجع ال�سابق  -34
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ذلك على التكوينات احليزية الفراغية يف تلك الفرتة. يقدر عدد ال�سكان �سنة 1967 ما جمموعه 1000 
ن�سمة، حيث بلغ التعداد ال�سكان 852 ن�سمة �سنة 1961 35.  

خالل جميع الفرتات ال�سابقة، وحتى عام 1993، قبيل فر�س �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي  الطوق على 
مدينة القد�س واملناطق املحتلة �سنة 1948 من خالل اإقامة احلواجز، كانت متثل مدينة القد�س املركز 
اخلدماتي الرئي�سي ل�سكان البلدة، يف حني ويف الفرتة احلالية، تعترب عناتا )واملق�سود هنا عناتا البلد/
امل�سنفة �سمن مناطق ب وج الإدارية( �سمن الت�سنيف الإداري اخلدماتي لل�سلطة الوطنية واقعة يف 
واأبو  والعيزرية  الرام  مراكزها اخلدماتية يف منطقة  يتمركز جزء من  والتي  القد�س  منطقة �سواحي 
دي�س، اأما من الناحية املراكزية، فهي تتبع ملدينة رام اهلل. لقد اأثر مثل هذا التحول يف العالقة املراكزية 
من القد�س الى بع�س املناطق املحيطة والى مدينة رام اهلل، على االإدراك اجلمعي ل�سكان بلدة عناتا، 
حيث اأدى الى اإحداث ت�ستت مراكزي اأثر يف اإنتماء الفرد واإرتباطاته على امل�ستوى املحيطي. عزز ذلك 
اإجراءات  ظل  يف  التنقل  و�سعوبة  اجلديد،  املركز  اهلل،  رام  مدينة  عن  امل�سافة  ُبعد  اأ�سا�سيان،  اأمران 
الف�سل الإ�سرائيلي مثل نقاط التفتي�س. بالإ�سافة لذلك، فاإن الن�سف الآخر من البلدة، منطقة �ساحية 
ال�سالم، تقع �سمن حدود بلدية القد�س. الأمر الذي يعني خ�سوع �سكان هذه املنطقة، بالإ�سافة حليزها 
الفراغي ملنظومة قوانني خمتلفة، واإرتباطات مراكزية خمتلفة اأي�سا حيث تعد مدينة القد�س وجهتهم 
االأ�سا�سية. لفهم ذلك، فانه من املهم التطرق للتحوالت اجليو�سيا�سية التي مرت بها قرية عناتا وتاأثريها 

على الت�سكيالت احلالية عمرانيًة كانت اأو اإجتماعية.

عناتا والسياق الجيوسياسي. 4
بالعودة لفرتة الإنتداب الربيطاين، �سكلت بلدة عناتا اإحدى القرى الواقعة يف منطقة ما ميكن و�سفه 
امل�ستويات  على  اأ�سا�سي  كمركز  القد�س  مدينة  على  حنيذا  اإعتمدت  حيث  القد�س،  مدينة  ب�سواحي 
اخلدماتية واالإدارية وحيث اإ�ستمر ذلك بعد تق�سيم مدينة القد�س �سنة 1948 ، حيث بقيت يف اإرتباط 
الى  احلديث  البلدة  تاريخ  يف  املوؤثرة  اجليو�سيا�سية  التاأثريات  اأول  تعود  للمدينة.  ال�سرقي  ال�سطر  مع 
خمطط كندل ملدينة القد�س، حيث عمدت احلكومة الردنية بتكليف املخطط الربيطاين هرني كندل 
والذي   ،1964 �سنة   Outline Plan للمدينة  التنظيمي  االإطار  خمطط  اإعداد  على   Henry Kendall

اأمته �سنة 1966 ومتت امل�سادقة عليه. لقد قامت خطة كندل على اأ�سا�س اأن القد�س وغزة متثالن بوابة 
ومناطق  حديثة  ومناطق  قدمية  مناطق  حتديد  على  املخطط  اإعتمد  بالتايل  العربي،  للوطن  مرتبولية 
متدد مرتبولية، وحيث كانت عناتا اإحداها. بناء على هذه اخلطة مت اإعتبار منطقة عناتا منطقة اإمتداد 
عمراين م�ستقبلي للمدينة بحيث ميكن، يف هذه املنطقة و مناطق اخرى جديدة تاأمني ما جممله 30,000 

نف�س امل�سدر ال�سابق  -35
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ن�سمة36)ال�سكل 2 يو�سح خمطط كندل لعام 1966(. بعد اإحتالل ال�سطر ال�سرقي ملدينة القد�س، قامت 
قرى  من  جمموعة  اإق�ساء  مت  عليه  بناًء  كندل،  مبخطط  العمل  بتجميد  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات 
الن�سب  حتديد  الى  ذلك  اأدى  لقد  اآنذاك،  عناتا  قرية  مثل  املدينة،  حدود  من  ال�سرقي  القد�س  طوق 
الدميوغرافية للمدينة بعد اإق�ساء هذه الأحياء. اأحدثت حدود بلدية القد�س ما بعد عام 1967، ح�سب 
املخطط الإ�سرائيلي، ان�سطار بني جزئي بلدة عناتا، حيث مت تعريف املنطقة املعروفة ب�ساحية ال�سالم 
)ذات التعداد ال�سكاين القليل جدًا اآنذاك- مل يتجاوز ب�سعة بيوت( كجزء من حدود املدينة و مت بناًء 
للب�ساتني  بحاجة  القد�س  مدينة  فاإن  كندل،  خطة  على  بناءًا  البلد.  عناتا  الآخر،  اجلزء  اإق�ساء  عليه 
واحلقول الزراعية املتوفرة اآنذاك يف قرية عناتا، كما اأن القرية بحاجة للتوا�سل اخلدماتي مع املدينة 

)�سكل 3 يو�سح الب�ساتني واملزارع يف قرية عناتا ح�سب خطة كندل 1966 (37. 

يف نف�س ال�سياق اجليو�سيا�سي، يعد ان�ساء جدار الف�سل �سنة  2003  حول البلدة اهم نقاط التحول حيث 
ى الى اإحداث تغيري بنيوي على م�ستوى الروابط واملحددات اجلغرافية للبلدة، نتج عن ذلك اأمران  اأِدّ
ذات ح�سا�سية عالية: اإق�ساء البلدة عن املحيط احليزي الفراغي واخلدماتي واالجتماعي ملدينة القد�س، 
وخلق منطقة ا�ستثناء تتكون من الدمج بني ثالثة تكوينات خمتلفة يف حّيز فراغي حمدد ومعزول، خميم 
�سعفاط وغالبيته من الالجئني و الوافدين من مدن اأخرى، و�ساحية ال�سالم وغالبيته من الوافدين من 

حملة هوية القد�س، وعناتا البلد وغالبيته من اأهل البلدة االأ�سليني. 

بالنظر الى تق�سيمات اإتفاقية اأو�سلو، مت ت�سنيف اأرا�سي بلدة عناتا بني ت�سنيفات )ب( و)ج(، حيث تقع 
918  دمن يف منطقة ب، اي ما معدله 3.8%  من جمموع م�ساحات ارا�سي البلدة. يف حني يقع ما تبقى 

من م�ساحات البلدة �سمن ت�سنيف منطقة ج اي بواقع  96.2%  من جممل ارا�سي البلدة38.

عالقتها  على  ذلك  اأثر  الق�سائية  املمار�سات  من  ملجموعة   ،1967 �سنة  وبعد  عناتا  بلدة  �سهدت  لقد 
املجموعات  بع�س  مع  العالقة  بقطع  اإما  القد�س،  مدينة  الرئي�سي،  املركز  مع  واخلدماتية  التاريخية 
من  اأخرى  ملجموعات  احلركة  �سهولة  بتحديد  اأو  الغربية،  ال�سفة  هوية  بطاقة  حملة  من  ال�سكانية 
والإجتماعية  العمرانية  التحولت  من  جمموعة  التغيريات  هذه  اأحدثت  القد�س.  هوية  بطاقة  حملة 
تت�سم  اإ�ستثنائية  طفرة  ظهور  الى  الريف  جمتمع  من  للتحول  ذلك  اأدى  والإقت�سادية،  والدميوغرافية 
بالكثافات ال�سكانية العالية واملمار�سات االإجتماعية ال�سلبية. بهدف حتقيق ال�سيطرة احليزية، عمدت 
حيزية  ملمار�سات  تق�سيمها  ميكن  املمار�سات،  من  جمموعة  تنفيذ  على  االإ�سرائيلي   االحتالل  �سلطات 
مبا�سرة مثل اإقامة امل�ستعمرات )حيث يقام على اأرا�سي قرية عناتا قرابة اأربعة تكتالت ا�ستعمارية مت 

36-  املجموعة الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية، م�سروع اعادة تاأهيل القد�س العربية: �سرورة التخطيط الفل�سطيني للقد�س العربية 
)حي عناتا-م�ساريع درا�سية(، موؤ�س�سة با�سيا، القد�س، 2000
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38-	 The	Applied	research	institute,	2012,	«Anata	Town	Profile”,	Jerusalem	



20

من خاللها م�سادرة قرابة 2,648 دمن من اأرا�سي البلدة39(، وم�سادرة الأرا�سي، واإن�ساء طريق وخط 
الف�سل )والذي �سادر ما قرابته 12,140 دمن( ونقاط  واإن�ساء جدار  ال�سرقي،  االإ�ستيطاين  اخلدمات 
التفتي�س، واإقامة القاعدة الع�سكرية على اأرا�سي البلدة )يف املوقع الذي حدد بناًء على خمطط كندل 
مبنطقة �سناعية ملدينة القد�س)انظر ال�سكل 4((. ي�ساف لهذه املمار�سات، ممار�سات ا�ستعمارية غري 
مبا�سرة اأثرت �سلبا على البنية العمرانية والإجتماعية للبلدة مثل �سيا�سات التخطيط وقوانني الإقامة 
اأحدثت تغريات يف البنى الإجتماعية،  اأدت ملوجات من الهجرة الدميوغرافية  يف مدينة القد�س والتي 
�سيا�سات  وتبني  الإجتماعية  الرقابة  لدور  وتفتيت  الأمنية  الرقابة  لدور  ممنهج  تغييب  ذلك  �ساحب 
تهمي�سية. لقد اأدت هذه ال�سيا�سات، الى اإحداث حتولت على امل�ستوى الدميوغرايف الجتماعي، وعلى 
م�ستوى الهوية املكانية للبلدة والتحول من الريف الى منطقة الطفرة الع�سوائية، اأدى ذلك الى �سناعة 

منطقة اإق�ساء تت�سم بالع�سوائية والفو�سى. تتناول الأق�سام التالية هذه التحولت وتاأثرياتها املختلفة.  

تحوالت ديموغرافية اجتماعية. 5
ال�سكانية يف بلدة عناتا حتى بداية �سبعينيات القرن  اليه �سابقًا، وبالعودة الى الإح�ساءات  اأُ�سري  كما 
املا�سي، مل يتجاوز عدد ال�سكان اآنذاك 1000 ن�سمة، يعمل غالبيتهم يف قطاع الزراعة، باال�سافة ل�سناعة 
احلجر40. بالنظر الى االإح�ساءات ال�سكانية يف فرتة الثمانينّيات والت�سعينيات من القرن املا�سي وحتى 
العقد الول من الألفية الثانية، يت�سح ان معدلت النمو ال�سكاين كانت طبيعية حيث بلغت تباعًا، 954 
41.ل ت�سمل هذه التقديرات منطقة  �سنة 1982 - 7,130 ن�سمة �سنة 1997 و 9,337 ن�سمة �سنة 2005 
ال�سكانية  الن�ساطات  اإقت�سرت  ت�سهد منو عمراين كثيف حيث  والتي وحتى 2005، مل  ال�سالم  �ساحية 
على جمموعات ب�سيطة من اأهل البلد االأ�سليني وبع�س حملة هوية القد�س42، كما اأن هذه الإح�ساءات 
ل ت�سمل �سكان خميم �سعفاط اأي�سا. بالعودة الى طبيعة الرتكيبة الإجتماعية، فقد كانت هذه الرتكيبة 
متجان�سة، حيث غالبيتها من ال�سكان الأ�سليني الذي �سمحت لهم طبيعة التكوين الفراغي احلفاظ على 

الطابع الريفي43. 

مناذج  الى  بالإ�سافة   ،2000 �سنة  بعد  ما  القد�س  منطقة  يف  باالإقامة  املتعلقة  القوانني  �سل�سلة  اأدت 
امل�ستوى  على  حتول  نقطة  الى  املدينة،  يف  الإ�سرائيلي   الحتالل  �سلطات  قبل  من  املتبنى  التخطيط 
الدميوغرايف واالإجتماعي يف بلدة عناتا ب�سكل خا�س، كما وزاد من ذلك طبيعة احليز الفراغي املح�سور 
بجدار الف�سل واملحا�سر لكل من تكوينات بلدة عناتا وخميم �سعفاط. اإن قوانني التخطيط الإ�سرائيلية، 

39-  نف�س املرجع ال�سابق
�سالح ال�سيخ يو�سف، رئي�س جمل�س �سابق، مقابلة اجريت معه بتاريخ 2016/5/18  -40

41- Palestine remember website- retrieved on 22.10.2016
مهدي حمدان، مهند�س املجل�س البلدي، مقابلة اجريت معه بتاريخ 2016/5/18  -42

اأ�سري لذلك من خالل جمموعة مقابالت مع طه الرفاعي/ رئي�س املجل�س البلدي يف عناتا و�سالح ال�سيخ رئي�س جمل�س عناتا �سابقًا  -43
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واملنبثقة من خمطط القد�س 2020، تعتمد على فكرة التوازن الدميوغرايف بني الوجود العربي واليهودي 
الدميوغرافية  ال�سيطرة  اأهمية  2020 على  القد�س  املعد ملخطط  التخطيط  اأفاد فريق  لقد  املدينة.  يف 
يف  مناطق التو�سع العربية والتي متتلك »احلكومة ال�سرائيلية« اأدواتها، بناء عليه، اإعتمد املخطط على 
والحياء  لل�سكان  التمدد  مناطق  م�ساحة  بلغت  حني  يف  دمن   2,600 بواقع  عربية  تو�سع  مناطق  حتديد 
النموذج  هذا  اإعتمد  لقد   .44  .%70-%30 هي  املتبنى  ال�سكانية  الن�سب  اأن  علمًا  دمن،   9,500 اليهودية 
على ُا�سلوب التكثيف لالأحياء العربية، يف حني اإعتمد نف�س النموذج على ُا�سلوب الإمتداد الأُفقي ملناطق 
جديدة لالأحياء اليهودية. باالإعتماد على ما ذكر والذي يحدد مناطق التو�سع العمراين لالأحياء العربية، 
والتي تاأثر �سلبا على اإ�سدار رخ�س البناء، ميكن فهم اإحدى املوؤثرات التي ت�ستغلها �سلطات الحتالل 
ال�سيا�سات الإق�سائية الأخرى مثل  العرب. ي�ساف لذلك جمموعة من  ال�سكان  اإق�ساء  الإ�سرائيلي يف 
ال�سعوبات التي تفر�سها �سلطات االحتالل االإ�سرائيلي يف اإ�ست�سدار تراخي�س البناء، و�سيا�سة الت�سييق 
االإقت�سادي باال�سافة الى الفارق الهائل للم�ستويات املعي�سية يف بع�س املناطق املتاحة مثل بيت حنينا 
الى  ال�سكانية  الهجرة  من  موجات  يف  الت�سبب  الى  العنا�سر  هذه  كل  دفعت  الفرن�سية،  التلة  ومنطقة 
املناطق املعزولة �سرقي اجلدار والتي لزالت تعد جزءًا من حدود بلدية القد�س والتي تعد بلدة عناتا 
)�ساحية ال�سالم( وخميم �سعفاط اإحدى هذه املكونات. لقد اأدى ذلك الى تعزيز الن�ساط التجاري يف 
املنطقة وكما ودفعت فوارق م�ستويات املعي�سة على جذب فئات من ذوي الدخل املتو�سط واملحدود من 
حملة هوية القد�س للبحث عن �سكن يف منطقة عناتا. اأدت هذه املوجات الى حتولت هائلة يف التقديرات 
توفر  ب�سبب  وذلك  الأُخرى  الفل�سطينية  املناطق  من  جمموعات  هجرة  حدتها  من  زاد  الدميوغرافية، 
م�ساحة جيدة لالإ�ستثمار نتيجة للزيادة العالية يف التعداد ال�سكاين45، الذي ال توجد اإح�ساءات دقيقة 
لها يف منطقة �ساحية ال�سالم، الاّل اأنه وبح�سب رئي�س جمل�س بلدي عناتا ميكن تقدير عدد ال�سكان بني 

مناطق عناتا البلد، وعناتا �ساحية ال�سالم وخميم �سعفاط ما بني 70,000-80,000 ن�سمة46. 

كنتيجة لإنح�سار فر�س التمدد العمراين، ب�سبب املمار�سات الإ�سرائيلية العنيفة على احلّيز العام لبلدة 
عناتا، واملتمثلة بفر�س اأدوات ال�سيطرة احليزية املذكورة يف الق�سم ال�سابق، والتي اأدت الى انح�سار، 
اأدى  ال�سكاين،  للتعداد  املطردة  الزيادة  �سياق  العمراين، ويف  التمدد  اإنعدام فر�س  الأحيان  بع�س  ويف 
تعد  والتي  �سخ�س/هكتار   350 بحوايل  تقدر  التي  ال�سكانية  الكثافة  من  هائلة  م�ستويات  لظهور  ذلك 
كثافات عمرانية عالية جدًا. لقد دفع ذلك الى ظاهرة التمدد على ح�ساب الأرا�سي الزراعية وامل�ساحات 

44- Khamaisi, R. 2007. “In the Shadow of the Separation Wall: Impeding the Right to the City 
and   Shaping the Palestinian Spatial Environment in Jerusalem/ AlQuds”, in Hasson, Sh. 
(ed.), Jerusalem in the Future: the Challenge of Transition, Jerusalem: The Floersheimer 
Institute for Policy Studies Ltd.   

حممد احللو حمدان، مقاول وم�ستثمر، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -45
طه رفاعي، رئي�س جمل�س بلدي عناتا، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -46
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اإ�ستثمار عالية47، والتحول لالإعتماد على  اأخرى مثل توفر فر�س  الذي ادى مع عوامل  الأمر  املتوفرة، 
العمالة يف مناطق الداخل املحتل48، اأدى ذلك لتحول البنية الإجتماعية للبلدة من جمتمع ريفي ملجتمع 
لف�ساء  املكون  اجلديد  املجتمع  واأُ�سول  و�سرائح  مكونات  بني  الهائل  الإختالف  ذلك  عزز  اإ�ستهالكي. 
اجلرمية  وانت�سار  اجلدد،  ال�سكان  �سرائح  بني  املكاين  الفردي  الإنتماء  غياب  مع  خا�سة  عناتا،  بلدة 
واملخدرات وال�سالح وغياب الأمن، الأمر الذي اأثر على جودة املحيط العام وعالقة الأفراد مع بع�سهم 
البع�س ومع املكون احليزي الذي تعي�س فيه هذه اجلموعات. لقد اأ�سارت جمموعة الدرا�سة املركزة التي 
الى عدم رغبة هذه  البلدة،  ال�سكان اجلدد يف  اإ�ست�سافة جمموعة من  والتي مت فيها  البحث،  اجراها 
اجلموع للعي�س يف مناطق �ساحية ال�سالم/عناتا وخميم �سعفاط وذلك لغياب الأمن يف هذه املناطق، 
حيث ان ال�سبب الوحيد لتواجدهم يف هذه املناطق يعود لق�سايا متعلقة مبتطلبات هوية القد�س، والواقع 
�سيتم  كما  ومعزول  عازل  ع�سوائي  حيزي  تكوين  ذلك  كل  عن  نتج  للمنطقة49.  التناف�سي  االقت�سادي 

مناق�سته يف االبواب القادمة.

وغياب . 6 اإلستثمار  مناخ  بين  عمرانية:  طفرة  عناتا 
السلطة التنفيذية

اإحداث حتولت عمرانية ون�ساط على  التحولت على امل�ستوى الإجتماعي والدميوغرايف، دور يف  لعبت 
امل�ستوى الإ�ستثماري يف ظل غياب/ تغييب ال�سلطة التنفيذية على اأر�س الواقع. تركز الن�ساط الإ�ستثماري 
يف البلدة وب�سكل اأ�سا�سي على القطاع العقاري، بحيث ن�سط هذا القطاع يف مناطق الطلب االأ�سا�سية: 
�ساحية ال�سالم وب�سكل ممتد خارج حدودها باإجتاه خميم �سعفاط. يعك�س تركز الن�ساط العقاري يف 
منطقة �ساحية ال�سالم امل�سنفة �سمن حدود بلدية القد�س الى اأن الن�سبة االأكرب من القادمني الى بلدة 
عناتا هم من حملة هوية القد�س. لقد خلق هذا املناخ منطقة جاذبة للم�ستثمرين، يعود ذلك، وح�سب 
اأو�سح بع�س امل�ستثمرين يف املقابالت ال�سخ�سية التي اأجراها البحث، الى الطلب العايل، واإرتفاع  ما 
االأ�سعار مقارنة مع باقي املنطقة امل�سنفة �سمن اأرا�سي ب وج، وانح�سار املناف�سة مقارنة بباقي املناطق 
الفل�سطينية مثل مدينة رام اهلل50. كما وتاأثر ذلك وب�سكل كبري بغياب دور القانون على اأر�س الواقع، 
اما ب�سبب كون املنطقة الواقعة �سمن حدود مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية حمددة ب�سكل اأ�سا�سي 
التي غيبت  الإ�سرائيلية  لل�سلطات  كامل  ب�سكل  املناطق  تبعية هذه  يعني  الذي  المر  ج،  بحدود منطقة 
القانون يف  لدور  تغييب ممنهج  ب�سب  اأو  الفل�سطينية،  ال�سلطة  موؤ�س�سات  دور  القانون، وحدت من  دور 
املناطق امل�سنفة �سمن حدود بلدية القد�س. لقد �سهل هذا التغييب للقانون عمليات البناء الع�سوائية 

خالد الرفاعي، مقاول وم�ستثمر، مقابلة اجريت معه بتاريخ 2016/5/18  -47
طه رفاعي، رئي�س جمل�س بلدي عناتا، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -48
جمموعة الرتكيز، ال�سكان الوافدين للبلدة، اجريت املقابلة يف اأيلول 2016   -49

جمموعة من املقابالت اجريت مع م�ستثمرين ومقاولني، خالد الرفاعي و حممد حمدان، اجريت املقابلتان بتاريخ 2016/5/18  -50
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اأكرث ما ميكن من  واإ�ستغالل  البلدة،  اأو�سع م�ساحة ممكنة من  الإمتداد على  اإعتمدت على منهج  التي 
التكوين  �سياغة  يف  هامة  عمرانية  ملفاهيم  االإكرتاث  دون  عليها  االإن�ساء  يتم  التي  االأرا�سي  م�ساحات 
احليزي العمراين مثل الن�سب الطابقية واالإرتدادات اجلانبية واالإرتفاعات العالية، باالإ�سافة الى عدم 
االإ�سطرار الإ�ست�سدار رخ�س بناء، والتي يف حالة املناطق امل�سنفة �سمن حدود بلدية القد�س، حتتاج 
عايل  عمراين  ن�ساط  الى  املناخ  هذا  مثل  توفر  ى  اأِدّ لقد  عايل.  مايل  عبئ  وت�سكل  طويل  زمني  لوقت 
�سمن اإطار غياب قانوين ي�سمن احلق العام، ويحفظ جودة البنية العمرانية يف اإطارها العام. نتج عنه 
ت�سكل اأمناط عمرانية ع�سوائية، وحتولت حيزية فراغية �سريعة ودراماتيكية، اإنعك�س ذلك على مفاهيم 
لتنظيم  اأ�سا�سي  يعد  الذي   The Common العام  للحّيز  االإنتماء  مفهوم  مثل  هامة  �سو�سيو-ح�سرية 
على  املحيط  مع  والتفاعل  املكاين  االإنتماء  وغياب  املتعددة51،  املجتمعات  املجتمعية يف حالة  العالقات 
اأ�سا�س نفعي فردي، وغياب املفردات العمرانية احليزية الهامة والتي تلعب دور اأ�سا�سي يف االأمن املكاين، 
مثل الرتكيبة احليزية الفراغية واالإرتباطات الب�سرية واحلركية Control & Controlability، و�سعور 
املنظمة  املعمارية  وال�سورة    Tidness ال�سكلي  والتنظيم  العام،  احلّيز  توفر  حيث  من  للعام  االإنتماء 

وغريها من املوؤثرات احليزية. 

وعمرانية . 7 معمارية  أنماط  الطفرة:  التجمع  عناتا 
وحيزية جديدة

كما اأ�سري اليه �سابقا، لقد �سهد احلّيز الفراغي لبلدة عناتا تغريات دراماتيكية يف ال�سنوات الأخرية، 
اأدت الى الت�سبب يف حتولت دميوغرافية واجتماعية، نتج عنها  اإق�سائية ممنهجا،  كنتيجة ملمار�سات 
ت�سكل حّيز اإق�سائي معزول باإمتياز. بالرتكيز على اجلانبني العمراين واملعماري، ظهرت )�سمن هذا 
التكوين اجلغرايف( جمموعة من الأمناط العمرانية احليزية، والدللت املعمارية، التي لعبت دور اأ�سا�سي 
يف التحولت املختلفة املذكورة �سابقًا. كان اأهمها دور هذه امل�سببات يف التحول من جمتمع الريف، ذات 

الهوية العمرانية واالإجتماعية الوا�سحة، الى جمتمع احلّيز الع�سوائي االإ�ستثنائي. 

اإنعك�ست معاملها على كل من البنية الإقت�سادية  لقد ت�سكلت بلدة عناتا تاريخيا يف �سياق هوية ريفية، 
الزراعية  والأرا�سي  للب�ساتني  املخ�س�سة  امل�ساحات  ال�سكل 3  يظهر  العمرانية.  واحليوية  واالإجتماعية 
ح�سب خطة كندل للمنطقة. على امل�ستوى العمراين، ت�سكلت بلدة عناتا على التلة املعروفة مبركز البلد 
العامة. لقد  العمراين ب�سكل مركزي يف حميط امل�سجد، والعلّية، وال�ساحة  النمط  القدمي، حيث تكون 
احتوى مركز البلد على بع�س املعامل املعمارية والأثرية الهامة مثل الدير الرو�سي الى الغرب من امل�سجد 

51- Harvey, D. 2003, «The Right to the City”, International Journal of Urban and Regional 
Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. Provider John Wiley & Sons, Ltd. 
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املحلي  البناء  لنمط  كنتيجة  الأ�سا�س  يف  املباين  ت�سكلت  الرومانية52.  القبور  من  ار�سية  طبقة  ووجود 
Vernacular Architecture، حيث تكونت البيوت من اإ�سافات عفوية لكتل تكعيبية اإتبعت منط احلاجة 

عرف  داخلي  فراغي  حّيز  البيوت  من  جمموعة  كل  �سكلت  وبحيث  احليزية،  االأ�سا�سيات  من  اليومية 
باحلو�س. يف بدايات القرن الع�سرين، وكنتيجة لالزدياد ال�سكاين، وبع�س التحولت الإقت�سادية الناجتة 
عن العمل يف �سناعة احلجر، بداأت بع�س الأمناط املعمارية واملت�سمة بالدمج بني بع�س املوؤثرات احلداثية 
والأ�سول التقليدية بالظهور خارج حدود البلدة القدمية، حيث اأخذ هذا الإمتداد وب�سكل رئي�سي منط 
الإمتداد الع�سوي الطبيعي، والذي ت�سكل كنتيجة جتاوب الإن�ساء مع املحددات الطبوغرافية، والبيئية، 
واملحددات الإجتماعية والإمكانات املتوفرة. لقد توجه هذا التمدد وب�سكل اأ�سا�سي باإجتاه ال�سرق كنتيجة 
النمط  و5   4 الأ�سكال  تظهر  البلدة.  من  ال�سرق  الى  الربيطانية،  املياه  احلاووز، حمطة حتويل  لوجود 

العمراين والطبيعة احليزية يف البلدة يف فرتة الن�سف االأول من القرن الع�سرين. 

اإ�ستمر النمو العمراين والتطور املعماري بنف�س الطابع حتى ت�سعينيات القرن املا�سي، مع بع�س التحوالت 
اأو  جديدة،  بناء  تقنيات  تبني  اأو  احلجر،  �سناعة  مثل  الآلة،  تاأثري  لظهور  كنتيجة  املعمارية،  النمطية 
اأن النمط العام بقي حمافظًا على الطبيعة العمرانية للحيز الريفي  اإّل  اإقت�سادية.  حتولت اجتماعية 
املنازل، وتبني منط املنازل  الب�ساتني حول  للزراعة، وتوفر  من حيث احلفاظ على امل�ساحات اخلا�سة 
املفردة، واحلفاظ على فكرة احلو�س بني جمموعات املنازل، باال�سافة الى احلفاظ على املركز الرئي�سي 
واالمتداد الع�سوي للبلدة )تظهر ال�سور 6، 7 الأمناط العمرانية واحليز العام لبلدة عناتا خالل فرتة 
ال�سبعينيات والثمانينيات(. فيما يتعلق باجلانب املراكزي، وحتى نهاية الت�سعينيات من القرن املا�سي، 
ال�سالم  القدمية، واملركز اجلديد حول م�سجد �ساحية  البلدة  اأ�سا�سيني:  البلدة حول مركزين  ت�سكلت 

حيث اأن�سئ بع�س �سكان البلدة منازلهم يف هذه املنطقة. 

لقد تعر�ست البلدة وب�سكل خا�س بعد عام 2003 واإن�ساء اجلدار الفا�سل53 الى حتوالت دراماتيكية يف 
ادراجها على  والتي ميكن  العمرانية،  الإبادة  ل�سيا�سات  وكنتيجة  واملعمارية،  العمرانية  البنية احليزية 

النحو التايل:

• للنمط 	 الع�سوائي كبديل  النمط  العمراين  النمو  العمراين: اتخذ منط  النمو  التحولت يف منط 

ثم  ومن  ال�سالم  �ساحية  منطقة  يف  بداية  �سمويل،  ب�سكل  العمراين  الإمتداد  مت  حيث  الع�سوي، 
يف منطقة عناتا البلد، يف فرتة موازية لالإمتداد العمراين ال�سمويل ملخيم �سعفاط خارج حدوده 
كنتيجة  متال�سق،   ،Isotropic اخلوا�س  موحد  حيزي  ن  مكوِّ ن�سوء  ذلك  عن  نتج  بحيث  املعّرفة، 
مثل  احليزي،  احل�سار  اأدوات  باإ�ستخدام  التو�سع  حمددات  ب�سبب  الأفقي،  التمدد  فر�س  لغياب 
والطريق  ال�سرق،  الى  الع�سكرية  والقاعدة  الغربي،  وال�سمال  واجلنوب  الغرب  الى  الف�سل  جدار 

م�سطفى الدباغ، مو�سوعة بالدنا فل�سطني، دار الهدى: كفر قرع 1991)طبعة جديدة(  -52
اأ�سري الى ذلك يف جمموعة كبرية من املقابالت مع �سكان البلدة والذي اجريت يف اأيلول 2016  -53
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النمو  املحدد  هذه  دفعت  لل�سمال.  الإ�ستيطاين  العايل(  )ال�سغط  الكهرباء  وخط  الإ�ستيطاين 
العمراين لتبني منهج التكثيف العمراين امل�ستند على البناء يف احلّيز املتاح بغ�س النظر عن �سمات 

وطبيعة ذلك احلّيز.

• 350 �سخ�س/ 	 التحولت يف الكثافات ال�سكانية: حيث ت�سكلت ن�سب كثافتها عالية جدًا تقدر ب 

واخلدمات  العام  احلّيز  على  �سغط  و�سبب  العمرانية  البنية  جودة  على  اأثر  الذي  الأمر  هكتار. 
املتوفرة.

• التحولت يف الرتكيبة املراكزية للبلدة: كما اأ�سري �سابقًا، تكونت البلدة حول مركزين اأ�سا�سيني، 	

اإلاّل اأن التحولت العمرانية احليزية، والتوجه الع�سوائي الذي �ساد منط النمو العمراين، اأدى الى 
ت�ستت مراكزي نتج عنه ظهور مناطق خدماتية اإ�ستهالكية مبعرثة، اإتبعت فر�س اإ�ستغالل ظهور 

جتمعات �سكانية كبرية، مما نتج عنه غياب دور مراكزي اإجتماعي ناظم.

• اإنقرا�ص فر�ص التنمية الزراعية: حيث اأدى التو�سع العمراين الى تاآكل جميع امل�ساحات املتاحة 	

لالإ�ست�سالح الزراعي. كما اأدى الى حتّول مناطق زراعية مثل اأر�س الزيتون، وكرم التني وغريها 
الى مناطق �سكنية ومل يعد هناك م�ساحات ممكنة للزراعة54. لقد زاد من انح�سار فر�س التنمية 
الزراعية غياب الدعم املمكن واملمار�سات الإ�سرائيلية املمنهجة لإق�ساء ذلك القطاع، مثل هدم 
املناطق  حدود  �سمن  اخرى  ملناطق  لالإجتاه  املزارعني  دفع  مما  املتبقية55،  الزراعية  املن�ساآت 

امل�سنفة حتت �سيطرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. 

• احلّيز 	 من  احلو�س  مفهوم  اأق�سي  الع�سوائي،  للتمدد  وكنتيجة  حيث  العام:  احلّيز  يف  التحولت 

العام، وغاب مفهوم الفراغ العام امل�سرتك. كما واأن الت�ستت املراكزي غيب دور ال�ساحة الرئي�سية 
للبلدة. يف نف�س ال�سياق، مت التعدي على كمية وا�سعة من اأرا�سي البلدة امل�سنفة كاأرا�سي اأوقاف 
ى ذلك الى حتييد فر�س اإن�ساء مراكز خدماتية  وحتويلها من قبل م�ستثمرين الى مناطق �سكنية، اأِدّ

جمتمعية عامة واإق�ساء فر�س ت�سكيل حّيز عام يف �سياق �سكاين كثيف ومتنوع.

• التحولت يف النمط املعماري: حيث ظهر النمط املعماري املرتفع، ويف بع�س االأحيان ظهرت مباين 	

باإرتفاعات 12-14 طابق، مع غياب املعايري والن�سب املتبعة للحفاظ على حلول بيئية منا�سبة ومنع 
ت�سكل اأمناط حيزية ت�سجع ال�سلوك الجتماعي ال�سلبي مثل اجلرمية. اإت�سم هذا النمط انه نتاج 

اآليات واأ�ساليب بناء جتارية، تعك�س منط وحيد مكرر )اأُنظر ال�سكل 8(.

• اإختفاء املناطق اخل�سراء: بالعودة للبنية العمرانية االأ�سلية للبلدة، توفر يف البلدة مناطق الب�ساتني 	

احلجة �سفية، معمرة من اأهل البلد، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -54
ح�سني زيادة، مزارع من اأهل البلدة، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -55
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التي �سكلت منطقة تنزه لل�سكان والتي حتولت بفعل التغريات امل�سار اإليها ملنطقة تكد�س عمرانية، 
بالإ�سافة الى احلر�س او ما يعرف بالواد، والذي مت اإقرتاح حتويله الى منتزه ومنطقة حماية للبلدة 
90% من  » مب�سادرة  الإ�سرائيلي  الحتالل  »�سلطات  قامت  املا�سي56، حيث  القرن  ت�سعينيات  يف 

م�ساحته املقدرة ب90  دمن، بفعل اإقامة جدار الف�سل.

• التمدد امل�ستقبلي: اإنعدام فر�س التمدد امل�ستقبلي نتيجة اإنح�سار امل�ساحات املتاحة للتمدد ب�سبب 	

ممكنة  م�ساحات  تبقي  مل  التي  الع�سوائية  العمرانية  التحوالت  وب�سبب  االإ�سرائيلية،  املمار�سات 
للتمدد امل�ستقبلي.

• مت 	 ال�سكني،  للتمدد  املتوفرة  الأرا�سي  ل�سح  وكنتيجة  حيث  االرا�ضي:  اإ�ضتخدامات  يف  اختالط 

التمدد باإجتاه املنطقة ال�سناعية، زاد من ذلك كون هذه املنطقة ت�سكل مدخل رئي�سي للبلدة، نتج 
عن ذلك مزيج منطي معماري م�سكل من الدمج بني املباين ال�سناعية واملباين ال�سكنية ون�سووء 

منطقة �سكنية متدنية اجلودة، وملوثة بيئيًا.

لقد اأدت هذه التحولت الى ظهور تكوين عمراين ع�سوائي، يت�سم بالكثافات ال�سكانية العالية، وغياب 
احلّيز العام، وتدين يف جودة البنية املعمارية واخلدماتية، وغياب مراكزي، وحتول يف الهوية املكانية، 
وظهور اأمناط معمارية هجينة، اأدت كل تلك التحولت الى ظهور اأمناط �سلوكية �ساذة، تت�سم باإنت�سار 
جمتمع اجلرمية. بالإ�سافة لذلك، عززت هذه املظاهر منط النف�سال عن املحيط العام للبلدة وت�سكيل 
باقي  باإجتاه  العمراين  الإمتداد  عن  القد�س  وملدينة  ل�سكانه  وعازل  حميطه،  عن  معزول  حيزي  مكون 

املناطق الفل�سطينية.

تكوين عمراني إستثنائي: إقصاء مديني وتحوالت . 8
فردية

جاءت جمموعة التحولت العمرانية واملعمارية يف بلدة عناتا، كنتيجة للممار�سات الإ�سرائيلية الإق�سائية 
يف البلدة والتي متثلت مبمار�سات مبا�سرة متمثلة باملمار�سات الع�سكرية على ار�س الواقع، و�سيا�سات 
باالإ�سافة  القد�س،  مدينة  مع  الفيزيائي  التوا�سل  وقطع  امل�ستوطنات  واإن�ساء  اجلدار  وبناء  امل�سادرة 
للممار�سات الغري مبا�سرة املتمّثلة بال�سيا�سات الإق�سائية يف مدينة القد�س واملوؤثرة ب�سكل مبا�سر على 
تكون احلّيز العمراين لبلدة عناتا، ومنهجية تغييب القانون والتهمي�س يف البلدة. اإن مثل هذه ال�سيا�سات 
امل�سكل  العام  احلّيز  تدمري  الى  تهدف  حيث  مبا�سرة  الغري  العمرانية  الإبادة  حالت  من  حالة  متثل 
تت�سم  عمرانية  منطقة  ت�سكيل  الى  التحولت  هذه  اأدت  لقد  املتنوع.  املجتمع  ملفهوم  الأ�سا�سي  احليزي 

القا�سي حممد �سالمة، قا�سي حايل ورئي�س جمل�س حملي �سابق، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/18  -56
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  ،Defensible Space االآمن  احلّيز  مفهوم  على  بناء  ال�سلبي.  االجتماعي  وال�سلوك  اجلرمية  باإنت�سار 
تت�سكل البيئة العمرانية املكونة من مباين وموقع حيزي جغرايف، بطريقة ت�سمح لل�سكان لي�سكلوا باأنف�سهم 
ى غياب احلّيز العام، واخلدمات املجتمعية،  اأدوات مراقبة حلفظ االأمن اجلماعي يف حميطهم57. لقد اأِدّ
والتحول الدراماتيكي يف الهوية املكانية، والكثافات العالية مع ظهور اأمناط فراغية خارجة عن الرقابة 
العامة، وتدين جودة البنية العمرانية الى ظهور اأمناط �سلوكية �سلبية. �ساد يف هذه املنطقة اأ�ساليب حياة 
وقوانني خا�سة عزز من اإنف�سال املنطقة عن حميطها، و�سكل حالة ذهنية من االإ�ستثناء عند االأفراد 

 .State of Exception

بالعودة الى الإطار العام لهذه التحولت، اأدت هذه التحولت، بالإ�سافة لإ�سهامها يف اإق�ساء جمموعات 
كبرية من ال�سكان خارج حدود مدينة القد�س الفيزيائية، الى ت�سكل منطقة جماورة للمدينة، مق�سى 
عن احلّيز العام للمدينة بفعل عنا�سر الف�سل مثل اجلدار ونقاط التفتي�س، بالإ�سافة لإنغما�س اأفراد 
هذه التجمعات يف منظومة الإ�ستثناء املت�سكلة �سمن العوامل املذكورة �سابقا، بحيث مت ف�سلهم ذهنيا، 
و�سيكولوجيًا، وحيزيًا عن حّيز املدينة. نتج عن ذلك ثالثة دللت هامة موؤثرة يف �سياق فهم تكوين مدينة 
القد�س وعالقاتها الفردية واجلمعية واملحيطّية: ت�سكل جمموعات من حملة هوية القد�س ممن فقدوا 
اإرتباطهم احليزي مع املدينة وبالتايل غياب  Right to the City كنتيجة لغياب  عالقة احلق املديني 
تاأثري هذه اجلماعات على ت�سكل احلّيز العام للمدينة وبالتايل اإرتباط هذه املجموعات مع املدينة، وظهور 
منطقة اإق�ساء ت�سكل مع باقي التجمعات الفل�سطينية املحايدة مثل حالة كفرعقب وغريها منطقة عازلة 
ل منطقة حزام  اإق�ساء �سكاين وبديل حلملة هوية القد�س، وت�سكُّ �سرقية و�سمال �سرقية ت�سكل منطقة 
عازلة مكونة من جمموع هذه التجمعات، حيث تعمل على العالقات املحيطية للمدينة يف اجتاهني: قطع 
العالقة املرتوبولية للمدينة باإجتاه ال�سمال ال�سرقي وبالتايل تعزيز الإرتباط بني مركز املدينة واملحيط 
الغربي باإجتاه مدينة تل ابيب، من الوجهة الخرى ادى تكون هذه التجمعات الى ت�سكيل حزام عازل بني 

املدينة وباقي املناطق الفل�سطينية، حيث ت�سكل هذه املناطق بحد ذاتها حالة اإ�ستثناء عازلة ومعزولة.

كنتيجة لكل ما �سبق، جاءت التحولت العمرانية واملعمارية يف حّيز بلدة عناتا كنتيجة ل�سيا�سات الإبادة 
العمرانية Urbicide، التي تنتهجها �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي بهدف اإق�ساء املناطق العربية وخلق 
بانت�سار  ات�سمت  اإ�ستثناء  حالة  التحولت  هذه  اأحدثت  لقد  اجليو�سيا�سية.  املنظومة  �سمن  ثابت  واقع 
الفو�سى وال�سلوك الجتماعي ال�سلبي. مثلت حالة بلدة عناتا مثال م�سابه لباقي التجمعات الفل�سطينية 
املحيطة ملدينة القد�س يف اإطارها ال�سرقي وال�سمال ال�سرقي. من ال�سروري االإ�سارة الى �سرورة توفر 
روؤى فل�سطينية ريادية للتعامل مع هذه التحولت واإيجاد اآليات على امل�ستوى املحلي Grassroots، بهدف 
هذه  تبداأ  بحيث  ال�سيا�سات.  هذه  امام  والوقوف  احلال  واقع  حت�سني  على  تعمل  منا�سبة  حلول  تقدمي 

57- Newman, O. 1972, “Defensible space; Crime Prevention through Urban Design», New 
York: Macmillan
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احللول مع اإيجاد فر�س لت�سكل امناط �سلوك اجتماعي، واقت�سادي، مع اإيجاد اآليات لتعزيز الإنتماءات 
ت�ستهدف حل م�ساكل  بتنفيذ م�ساريع حيزية عمرانية معمارية حمددة  املبا�سرة  يوازي ذلك  الفردية، 
حيزية-اجتماعية حمددة، وتوفري حّيز فاعل يف �سياغة وحدة اجتماعية متجان�سة. تنطلق هذه احللول 

من حتليل معمق وفهم متكامل للواقع ال�سيا�سي وو�سح ت�سورات منا�سبة للحل امل�ستقبلي. 
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بيرزيت ما بين الريف والحضرنة

تقديم
يف  احليزية  النيوليربالية  التاأثريات  ظل  يف  /احل�سري  الريفي  امل�سهد  يف  كقراءة  الدرا�سة  هذه  تاأتي 
رهن  الفل�سطيني  امل�سهد  بات  لقد   .)Urbanization( »احل�سرنة«  عملية  يف  واملتمثلة  فل�سطني، 
ال�سيا�سية  التحولت  ظل  يف  املال  راأ�س  برتاكم  يت�سم  م�سهدًا  العمراين،  ال�ستثمار  وفر�س  التوقعات 
اأخرى. يف  تارًة  العمرانية  تارًة، واملقاومة  الدولة«  املت�سارعة، حتت �سعار »بناء  والقت�سادية واحليزية 
هذا ال�سياق، تبنت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منوذج احلوكمة النيوليربالية، وهو النموذج املتبنى يف 
املنطقة عامًة ولي�س فقط يف فل�سطني، والذي يقدم لل�سعب من منظورها اأر�سًا خ�سبة للتطور والزدهار، 
يف ظل غياب ا�سرتاتيجي للمقاومة �سد الحتالل، بعد الف�سل امللمو�س للكفاح امل�سلح1. ومن هنا ومنذ 
قدوم ال�سلطة الفل�سطينية، �سهدت املناطق »املحررة« طفرة عمرانية كبرية، لت�ستقبل الوافدين والعائدين 
مات الدولة. مل ت�ستمر هذه  اإليها حيث �سكلت هذه املرحلة الطفرة الأولى يف ظل بناء موؤ�س�سات ومقوِّ
املرحلة طويال، فقد �سهد الو�سع تدهورا كبريا مع بداية االنتفا�سة الثانية، اأما الطفرة العمرانية الثانية، 
فقد كانت م�ساحبة لتويل �سالم فيا�س احلكومة الفل�سطينية يف العام 2007، والتي اأخذت منعطفا حادًا 
ومكثفًا لالأن�سطة العمرانية والقت�سادية وال�سيا�سية، حتت م�سمى النيوليربالية كمنهٍج للتحرر واإعادة 
تكوين احلركة الوطنية2، والتي من ناحية اأخرى تعك�س ال�سورة املر�سومة من قبل ال�سلطة ل�سكل الدولة 
امل�ستقبلية، وهو الأمر ا لذي لقى �سدًى كبريًا لدى العديد من امل�ستثمرين املقيمني والعائدين اإلى هذه 

الأر�س، التي باتت تدر لبنا وع�سال على فئًة معينة. 

اتخذت ال�سلطة من مدينة رام اهلل مقرًا »موؤقتًا« ملوؤ�س�ساتها ومراكزها، الأمر الذي اأدى اإلى ن�سوء طفرة 
الوطنية  الروؤية  كبري يف حتقيق  ب�سكل  �ساهمت  والتي  الربجوازية اجلديدة،  الطبقة  وظهور  اجتماعية 
دراماتيكية  عمرانية  طفرة  ظهور  اإلى  ذلك  اأدى  حيث  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  وبناء  الفل�سطينية  لل�سلطة 
زاحفة، م�ستندة اإلى منظومة معايري ا�ستهالكوية، ات�سمت بت�سكيالت عمرانية اجتماعية متفاوتة3، اأدت 
اإلى تزايد يف احلجم ال�سكاين، وعمليات التو�سع العمراين الع�سوائي يف العديد من املراكز احل�سرية، 
و�سبه احل�سرية،  والذي بدوره �سم املناطق الريفية املتاخمة لهذه املراكز، لت�سبح لعبا اأ�سا�سيا يف هذه 

املنظومة العمرانية – االجتماعية اال�ستهالكوية.

اأو  القت�سادي،  امل�ستوى  على  �سواء  الفل�سطينية،  للمدن  املختلفة  البنيوية  الأطر  يف  التحولت  اأدت 
الجتماعي، اأو العمراين، اإلى ارتفاع م�ستوى تكهنات وتوقعات النمو، واإثر ب�سكل كبري على مناخ ال�ستثمار 

جملة  الوطنية«،  احلركة  تكوين  واعادة  الفل�سطينية  الدولة  حتررا:  ب�سفتها  اجلديدة  »النيوليربالية  �سبحي،  �سمور،  و  رجا  اخلالدي،   -1
الدرا�سات الفل�سطينية، 2011

نف�س املرجع ال�سابق  -2
التنمية، جامعة بريزيت:  درا�سات  كنموذج«، مركز  الفل�سطيني كفرعقب-  املجتمع  »الت�سكيالت احل�سرية اجلديدة يف  اباهر،  ال�سقا،   -3

بريزيت، 2015
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يف املناطق املحيطة للمدن، وبالتايل احدث حتولت ملمو�سة يف بنية وطبيعة هذه املناطق. اتخذت هذه 
ال�سلوكية  والأمناط  اجلديدة،  واملعمارية  العمرانية  الأمناط  يف  جت�سدت  ا�ستهالكية  اأمناطا  التحولت 
النا�سئة. تعد مدينة رام اهلل يف عالقتها مع حميطها مثال هاما على مثل هذه التحولت، حيث اأدى النمو 
القت�سادي والعمراين اإلى خلق جو من التوقعات، مت بناء عليها ت�سكيل ت�سور م�ستقبلي لوجهة املدينة 
وامتدادها، وبالتايل توقعات ال�ستثمار فيها. يف نف�س ال�سياق، مثلت بلدة بريزيت اإحدى النماذج املتاأثرة 
العمرانية  بنيتها  التغريات على  كّمًا من  الأخرية  ال�سنوات  البلدة وخالل  التغريات، حيث �سهدت  بهذه 
واملعمارية، ما اثر على الرتكيبة الدميوغرافية، و�ساهم يف ن�سوء اأمناط عمرانية خمتلفة عن تلك التي 

تعود للطبيعية املحلية للبلدة، وامل�ستقة من االأ�سول الريفية للمنطقة. 

يهدف هذا البحث اإلى درا�سة اأمناط التحول احليزي العمراين واملعماري يف بلدة بريزيت، وارتباطات 
ذلك باأمناط ال�سلوك الجتماعي والقت�سادي للبلدة، وعالقته مبنظومة ال�سيا�سات النيوليربالية، وتاأثري 
مدينة رام اهلل كنموذج وكاإطار فيزيائي جماور وممتد. جتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن هذه الدرا�سة انطلقت 
من درا�سة �سابقة للباحث جميل هالل، واملعنونة ب »رام اهلل املدينة واحلكاية«، والتي ركز فيها على 

التحوالت االجتماعية وعالقتها بالتحوالت العمرانية واالجتماعية  للمدينة4.

تتبنى هذه الدرا�سة ُا�سلوب البحث الأثنولوجي والذي يعمد على درا�سة الأمناط الإن�سانية �سمن �سياق 
بيئتها الفيزيائية. اعتمد البحث على �سل�سلة من املقابالت املعمقة مع ذوي ال�ساأن »البلدية، امل�ستثمرين، 
قاطنني  مع  نقا�س  جمموعات  عقد  بجانب  حمليني«،  ون�ساطات  ونا�سطني  مقاولني،  عامة،  �سخ�سيات 
قادمني الى املدينة، و�سكان جذورهم متتد عرب املكان، بجانب جمموعة من م�ساركة ذوي العالقة من 
�سيا�سيني واقت�ساديني واجتماعيني حمليني.  �سارك يف تلك املقابالت واملجموعات املعمقة للنقا�س ما 
يقارب 60 -65 مواطن ومواطنة، كما مت ت�سجيل م�ساهدات متعلقة باأمناط عمرانية و�سلوكية، ودرا�سة 
مورفولوجية لتحولت احلّيز الفراغي والبنية العمرانية وحتولتها، ودرا�سة للتطور العمراين مبراجعة 
امل�سادر التاريخية، يعمد البحث اأي�سا الى مراجعة بع�س امل�سادر التاريخية والنظرية، بالإ�سافة لكل 
ما ذكر، يعتمد البحث على مراجعة وحتليل اخلرائط املتعلقة باحليز الفراغي، وتطوراتها وحتوالتها بني 

فرتات زمنية خمتلفة.

هالل، جميل، »رام اهلل املدينة واحلكاية«، مركز درا�سات التنمية، جامعة بريزيت: بريزيت، 2015  -4
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سياقات . 1 في  والمعمارية  العمرانية  لتحوالت 
نيوليبرالية

1.1   ح�سرنة املدينة كاأداة حتول راأ�ص مالية
ال�سيا�سية، حيث ترتكز هذه  للديناميكيات  ت�سكيلي  نتاج  واملعمارية عادًة  العمرانية  الت�سكيالت احليزية  تعترب 
االجتماعية  املكونات  طبيعة  على  املرتكزة  والتعبريات  التبادلية  العالقات  من  �سل�سلة  تعريف  على  الت�سكيالت 
والثقافية والديناميكيات امل�سرية لها. يف هذا ال�سياق يعّقب مانويل كا�ستلز Castells اأن العمليات املوؤثرة على 
التحولت العمرانية واحل�سرية، هي عمليات �سيا�سية بامتياز، اأكرث منها عملية طبيعية5. توؤ�س�س هذه النظرية 
مرجعيات  ذلك عن  يك�سف  بحيث  اجليو�سيا�سي،  �سياقه  قراءته يف  يجب  وعمراين،  معماري  عمل  اأي  اأن  اإلى 
على  االأخرية  ال�سنوات  يف  النظرية  املرجعيات  ركزت  لقد  الطبيعي.  الفيزيائي  احلّيز  وراء  فيما  و�سيا�سات 
التغريات الناجتة عن �سيطرة راأ�س املال، كاأداة حمركة ناظمة لالأمناط الجتماعية املختلفة، والتي يف �سياقها 
تاأتي منظومة اإنتاج احلّيز الفراغي. اإن عملية اإنتاج الت�سكيالت احليزية العمرانية، كما يوؤكدها ديفيد هاريف 

Harvey، هي حلظة ن�سطة يف ظل الديناميكية الزمنية لرتاكم راأ�س املال واملادة6. 

تعريف  يف  املال  راأ�س  منظومة  ت�ستخدمها  التي  الأ�سا�سية  الأداة   Urbanization احل�سرنة  مفهوم  يج�سد 
عالقتها مع احلّيز العمراين واملعماري، وح�سب هاريف فان عملية احل�سرنة تقوم على اأ�سا�س تركيز اجتماعي 
وجغرايف لفائ�س الإنتاج7، حيث متثل العالقة بني فكرة فائ�س الإنتاج وفائ�س القيمة اأ�سا�سا لعالقة راأ�س املال 
واحل�سرنة. بالنظر الى مفهوم احل�سرنة يف ال�سياق النظري املعماري، تعود بدايات ا�ستخدام م�سطلح ح�سرنة 
Urbanization  اإلى اأادفون�سو ثريدا Cerda  يف موؤلفه Teoría  General de Urbanización  والذي 
اعترب ان حركة املركبات، والبنية التحتية، ووحدة �سكن الفرد هي اأهم املكونات الهامة للمدينة8. بالعودة اإلى 
 Isotropic النموذج املنتج من قبل ثريدا، مدينة بر�سلونة يف اإ�سبانيا، تظهر فكرة املخطط الأحادي اخلا�سية
اإنتاج مدن متجان�سة، ومكونة  اإعادة  اأ�سا�س  اأ�سول الفكرة علي  Infinity، وتقوم  اإلى املاالنهاية  Plan املمتد 
من نف�س الوحدة العمرانية، بحيث يعك�س ذلك فكرة الإنتاج الالحمدود من نف�س الوحدة، وبالتايل يج�سد ذلك 
مفهوم االإنتاج الكمي Mass Production 9يف �سياق مديني، اأ�سا�سه �سبكة االنتقال احلركية. لقد اأكد بيري 
اوريلي Aureli اأن احل�سرنة كمفهوم حيزي  ميثل فكرة ا�ستبدال ما هو �سيا�سي باقت�سادي، حيث ت�ستخدم 

5-  Castells, M. “The Urban Question: a Marxist Approach”, translated by Alan Sheridan, 
Edward Arnold: London, 1977

6- Harvey, D. 2003, “The Right to the City”, International Journal of Urban and Regeonal 
Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. Provider John Wiley & Sons, Ltd.

نف�س املرجع  -7
8- Aureli, P. V. «The Possibility of an Absolute Architecture», The MIT Press: Cambridge, 

2011
ح�سب اأوريلي، ج�سد مفهوم احل�سرنة بامتداده الالنهائي، وقوة الإنتاج الكمي Mass Production، مفهوم هيغل لو�سف الإنتاج-   -9

Infinity	Bad	The- والتي تقوم على اأ�سا�س النتاج الالنهائي لنف�س ال�سيء
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ان احل�سرنة  اوريلي  يوؤكد  ال�سياق  العاملة، يف هذا  القوى  لإانتاج  الأف�سل  الظروف  ل�سناعة  كاأداة  احل�سرنة 
 .10 Economic Growth هو رديف مل�سطلح منو اقت�سادي ،Urbanization كم�سطلح

ال�سمولية  فكرة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  احل�سرنة،  �سناعة  عملية  فان  احل�سرنة،  مفهوم  تاأثري  �سياق  يف 
Totalitarian، ويف هذا ال�سياق يوؤكد اوريلي اأن عملية احل�سرنة تعمل على اأ�سا�س اإذابة كل احلدود املكانية، 

اإذابة احلدود بني  بهدف خلق مكون ل متناهي ي�ساهم يف مفهوم الإنتاج الكمي، بحيث ينتج عن هذه العملية 
احلّيز العام امل�سرتك واحلّيز اخلا�س، وبحيث يتم اإدراك املكون العمراين كحيز �سكني خا�س مطلق11. يظهر 
ذلك، كون عملية احل�سرنة تعمل كاأداة خل�سخ�سة املدينة وتنفيذ اأجندات راأ�س مالية، هدفها حتويل ف�ساء 

املدينة من منتج �سيا�سي اإلى منتج اقت�سادي بامتياز. 

 The عن اأهمية العام ،Right to the City اأ�سار ديفيد هاريف يف معر�س حديثه عن مفهوم احلق املديني
Common يف تكوين هذا املفهوم12، العام باملفهوم احليزي الفراغي مكون معرب عنه من خالل احلّيز العام 
اقت�سادية،  اأو  �سيا�سية،  اأو  فيزيائية،  وعوائق  بدون حدود  ا�ستخدامه  للجميع  ما ميكن  العامة، كل  واخلدمات 
النيوليربالية  املنظومة  Inclusiveness. تكمن  املفهوم اجلمعي  يتوفر فيها  اأن  الأمناط احليزية يجب  هذه 
عداًء ممنهجًا لكل ما هو عام، يتمثل ذلك يف ميولها لالحتالل وحتويل كل ما هو عام اإلى خا�س، وو�سمه بطابع 
اإطار  ما هو ممكن يف  كل  ت�سليع  اإطار  التحولت يف  مثل هذه  تدور   .Exclusiveness الفئوية  اخل�سو�سية 
تركيز الإنتاج لرفع قيمة الفائ�س. اإن ملثل ذلك الأمر تاأثريات بالغة على عالقة الفرد مبحيطه، من حيث اإلغاء 
املديني  احلـــق  مفــــهوم  لتعزيز  هـــــام    Lefebvre لفبف  بح�سب هرني  والذي  العام،  ت�سكيل حيزه  دوره يف 

 .13Right to the City

مبتابعة التحولت املدينية يف مناطق ال�سفة الغربية ما بعد ت�سكل ال�سلطة الوطنية، وخ�سو�سًة بعد تبني النموذج 
من  وتريتها  اختالف  مع  ممنهجة،  ح�سرنة  عملية  املختلفة  املدينية  املكونات  �سهدت   ،2007 �سنة  يف  النيوليربايل 
مدينة لأخرى، حيث مثلت رام اهلل النموذج الأكرث و�سوحًا. اأدت التحولت احليزية داخل املدينة، بالإ�سافة للتاأثريات 
احلّيز  اختفاء  اإلى  اأ�سعارها،  يف  الهائل  واالرتفاع  االأرا�سي  وقلة  امل�ستقبلي،  التمدد  توقعات  عن  الناجتة  املحيطية 
ال�سمات  اإلغاء  Exclusive Spaces، وامتداد جتان�سي يعمل على  اإق�سائي اجتماعي طبقي  العام، وظهور حّيز 
العمرانية والفراغية اخلا�سة للمدينة. اثر هذا النموذج ب�سكل عميق على املكونات العمرانية املحيطة للمدينة والتي 
تعد بلدة بريزيت اإحداها، متثل ذلك يف تبني منوذج البناء التجاري، و�سيطرة الأمناط ال�سكنية، بالإ�سافة لظهور 
معامل ا�ستهالكية، كل ذلك على ح�ساب وفرة االأرا�سي الزراعية، والهوية الريفية املكانية، واحليز العام، والن�سيج 

الجتماعي، بحيث اأدى ذلك للتاأثري على الهوية املكانية، والفر�س التنموية امل�ستقبلية، والنتماء الفردي املكاين.

نف�س املرجع  -10
نف�س املرجع  -11

12- Harvey, D. 2003, “The Right to the City”, International Journal of Urban and Regeonal 
Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. Provider John Wiley & Sons, Ltd.

13- Lefebvre, Henri, «La Droite a la Ville», Anthopos: Paris, 1968.
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1.2 امل�سهد الفل�سطيني التحولت احليزية يف املناطق الريفية
اأ�سا�سيا على حتولت  اأ�سبح امل�سهد الفل�سطيني �ساهدا  اأو�سلو،  يف ظل التغريات ال�سيا�سية »ما قبل« و«ما بعد« 
اأهم هذه  اقت�سادية.  املكانية، وجت�سًد ذلك يف مفاهيم حيزية مادية  والهوية  معنوية مرتبطة مبفهوم الر�س 
التحولت التي كانت حا�سرة يف كلتا الفرتتني متثلت يف اإعادة تعريف العالقة ما بني الر�س والفرد- املزارع/

الفالح/املالك- والتي اأفرزت نزاعا اأو �سراعا واغرتابا )Alienation( مكانيا/انتمائيا ما بني الطرفني. 

مل يكن تهمي�س املناطق الريفية مرتبطا فقط مع مرحلة ما بعد اأو�سلو، فمع نهاية فرتة احلكم العثماين 
ملكيتها من  تدار  املال  لبيت  ملكا  كانت  اأن  بعد  لل�سكان  الأرا�سي ومتليكها  للمنطقة، متت خ�سخ�سة 
قبل النا�س الذين ي�ستخدمونها وح�سب التقاليد والعرف املعمول به. جاءت هذه التغريات يف امللكيات 
14 حيث اأ�سبحت الر�س يف هذه الفرتة مبفهومها 

مع قرار التنظيمات وم�سروع ت�سجيل الأرا�سي 1858 
�سلعة لالإنتاج و�سداد �سرائب الدولة العثمانية و/اأو مقاي�سة للديون املرتاكمة على الفالحني لدى الطبقة 
الإقطاعية. ومع زيادة الن�ساط ال�ستيطاين يف �سبعينيات وثمانينيات القرن املا�سي، وزيادة فر�س العمل 
والتي   الفل�سطينية،  العمالة  لتوجه  الأفراد مع الر�س، كنتيجة  الفجوة يف عالقة  »اإ�سرائيل«، زادت  يف 
كانت باالأ�سل تعمل يف جمال الزراعة، يعود ذلك اإلى الفروقات يف اأجور العمالة و البحث عن دخل ثابت 
ن�سبيا، بعيدا عن منغ�سات امل�ستعمرين وامل�ستوطنات التي بداأت تنت�سر على اأرا�سيهم. على الرغم من 
15، اإال اأن العودة اإلى االأرا�سي الزراعية كان 

انخفا�س العمالة الفل�سطينية يف »اإ�سرائيل« بعد العام 2002 
نوعا ما حمدودًا ملا يعانيه القطاع الزراعي  من �سعف البنى التحتية، والتمكني احلكومي واملمار�سات 
اال�ستعمارية االإق�سائية، التي حالت دون عملية اال�ستدامة الزراعية، وتاأثريات اتفاقية اأو�سلو التي حدت 
اإلى اللتحاق بالعمل يف القطاع  من ا�ستغالل املوارد املائية، الأمر الذي دفع عددا كبريا من العاملني 
اخلدماتي  والوظائف املتوفرة يف املراكز احل�سرية، من قبل موؤ�س�سات ال�سلطة واملانحني واجلهات غري 
احلكومية، واملوؤ�س�سات الأهلية التي غزت املنطقة. ما اأدى اإلى ازدياد يف الهجرات الداخلية من املناطق 
الريفية اإلى املراكز احل�سرية و�سبه احل�سرية، كما عزز ذلك غياب خطط تنموية لال�ستفادة من املوارد 

وكالة النباء واملعلومات الفل�سطينية - وفا - قانون ت�سجيل الأرا�سي 1858: هدفت الدولة العثمانية من خالل اإ�سدارها لقانون االأرا�سي   -14
عام 1858، اإلى اإحكام �سيطرتها على الأر�س، وتاأكيد حقها فيها يف وجه القوى املحلية وبقايا الإقطاع، وجعل الت�سرف بالأرا�سي من 
اأق�سام كما و�سح �سابًقا،  الدولة لعدة  الأرا�سي من خالل قوانني حمددة ت�سعها  الدولة؛ فقامت بتق�سيم  خالل قوانني حمددة ت�سعها 
وجعلت لكل ق�سم اأحكام وقوانني. وحتى تكتمل �سيطرة الدولة على الأر�س؛ �سدرت العديد من القوانني الالحقة لقانون الأرا�سي تعدُّ 
مكملة له؛ فاأ�سدرت عام 1859 الئحة تعليمات بحق �سندات الطابو وقانون الطابو 1861 وملحقاته عام 1867. وقد جعل هذا القانون 
الت�سرف يف الأرا�سي وا�ستغاللها يتحدد من خالل العر�س ال�سائد بني ال�سكان، ويف بع�س الأحيان كان حق الت�سرف يثبت باأوراق تدعى 
حجًجا �سرعية، تكون م�سدقة من الق�ساء، ولي�س لها اأي قيمة، فاإذا ما �ساعت كان و�سع اليد على الأر�س والت�سرف بها هو الذي يحدد 
ملكيتها. ويف حال حدوث خالف اأو نزاع بني الفالحني على االأر�س تكون ال�سهادات ال�سفوية الأهل القرية هي التي حتدد امللكية، االأمر 
الذي اأدى اإلى ن�سوب خالفات ونزاعات م�ستمرة بني الفالحني. وعليه، فاإن هذا القانون مل يحقق الأهداف املتوخاة منه، والتي متثلت 
يف: اإحكام �سيطرة الدولة على الأرا�سي، والعمل على ت�سجيل الأرا�سي باأ�سماء املت�سرفني بها اإذا تهرب الفالحون من ت�سجيل اأرا�سيهم 
كبار  من  قليلة  فئات  باأيدي  الفل�سطينية  الأرا�سي  من  كبرية  م�ساحات  تركيز  اإلى  القانون  هذا  فاأدى  واجلندية؛  ال�سرائب  من  تخوفًا 

املالكني.
15-	 Bshara,	Kh.	“Rural	Urbanization:	the	Commodification	of	Land	in	Post-Oslo	Palestine”,	

in	Bshara,	K.	&	Amyri,	S.	Reclaiming	Space,	Riwaq:	Ramallah,	2015	
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الب�سرية، الأمر الذي لعب دورا يف منو القطاع اخلدماتي، وعزز من مفهوم منو قطاع الإن�ساء. 

بالنظر اإلى النمو العمراين يف املناطق الريفية ب�سكل خا�س، واحل�سرية ب�سكل عام، وبالعودة اإلى فرتة 
ما قبل اتفاقية اأو�سلو، انح�سر احلراك العمراين يف بع�س م�ساريع االإ�سكان التي اأ�سرفت عليها النقابات 
واجلمعيات، مثل اإ�سكانات املهند�سني واالأطباء، باالإ�سافة اإلى البناء ال�سكني املنفرد )فلل اإو عمارات 
�سكنية ذات ارتفاعات قليلة(16، اإ�سافة اإلى ظهور خميمات الالجئني التي بداأت تت�سكل وتتكثف يف بع�س 
للنموذج  كنتيجة  الإ�سكان  قطاع  على  الطلب  انح�سار  من  ذلك  يت�سح  والريفية.  التكوينات احل�سرية 
اأمناط  لتطوير  واملناخ  الو�سط  توفر  عدم  وبالتايل  الفرتة،  تلك  يف  ال�سائد  والقت�سادي  الجتماعي 
عمرانية اإ�سكانية ذات انعكا�س وتاأثري على حاجات الطلب ما بعد اأو�سلو. باملوازات مع ذلك، ويف نف�س 
الفرتة، بداأت تنت�سر التكوينات اال�ستيطانية التي اأفرزتها املمار�سات اال�ستعمارية يف امل�سهد الفل�سطيني 
الفل�سطينية يف  والعمرانية  املعمارية  اأ�سبحت لحقا منوذجا ب�سريا موؤثرا على الأمناط  التي  املفتوح، 
اأ�ساليب البناء وتقنيات الإن�ساء واملواد امل�ستخدمة،  اأو�سلو. عزز ذلك، تناقل  مرحلة ال�ستثمار ما بعد 
تعد متددا  والتي  ال�ستعمارية،  البوؤر  لتلك يف  م�سابهة  �سمات  ذو  فراغيا منطيا  اأنتج ذلك حيزا  حيث 
وتو�سعا للكولونيالية احلداثية التي اأنتجتها الراأ�سمالية يف اأوروبا واأمريكا يف منت�سف القرن الع�سرين. 

1.3 ح�سرنة الريف الفل�سطيني: دور راأ�ص املال الوافد املحلي والوافد الإقليمي17 
اأخذت هذه العالقة منحى اآخر يف فرتة ما بعد اأو�سلو18، اأال وهي عالقة راأ�سمالية اأعادت �سياغة العالقة مع 
الر�س على اأنها مبثابة اأداة ا�ستثمارية متتاز بحفظ القيمة النقدية باحلد الأدنى، وُت�ستغل لرتاكم راأ�س املال 
والفائ�س ليتم ا�ستهالكه، اإما لال�ستخدام ال�سكني اأو لتوفري خدمات جتارية واإما لال�ستثمار العقاري والتبادل 
االقت�سادي، ففي كنف ال�سلطة الوطنية كان هناك روؤية وا�سحة لال�ستثمار يف القطاعات اخلدمية والعقارية 
واال�ستهالكية كما ذكر �سابقا. �سكلت املناطق اأ و ب بيئة مالئمة للتنمية واال�ستثمار العمراين، ومن هنا بداأت 
فل�سطني  �سركة  القاب�سة،  باديكو  مثل   - املناطق  املمنهج يف هذه  والعمل  بالظهور  العقاري  ال�ستثمار  �سركات 
لال�ستثمار العقاري )بريكو.PRICo(، �سندوق ال�ستثمار باأجنحته )خ�سو�سا عمار(، وطابو...الخ. لقد عزز 
ذلك تويل حكومة �سالم فيا�س رئا�سة احلكومة وتبنيها عام 2007 ل�سيا�سات القت�ساد النيوليربايل احلر، التي 
لنموذج  وتبني  الكثيفة،  العمرانية  باملناطق  ات�سمت  »ا�ستهالكية«  واأمناط عمرانية  ت�سكالت  اإفراز  �ساهمت يف 
ال�سواحي واملدن النا�سئة، والكتل ذات الرتفاعات العالية، والأمناط املعمارية الب�سرية املعوملة، والت�سكيالت 

مركز حفظ الرتاث-رواق، »دليل احلفاظ على مركز املدينة التاريخي يف رام اهلل«،رواق: رام اهلل، 2014  -16
املق�سود بالوافد االإقليمي ال�سركات امل�ستثمرة يف املحيط املحلي والتي تعد امتداد لل�سركات ذات اأ�سول اإقليمية   -17

�سهدت املرحلة ما بعد اأو�سلو تكثيفا لفكرة ت�سليع الر�س الأمر الذي يوؤكده خلدون ب�سارة يف »يف مقالته امل�سار اليها �سابقًا«، والتي متثلت   -18
اأ وجزئيا يف ب وتركت  اأ .ب .ج حيث مت ح�سر مناطق ال�سيطرة الفل�سطينية يف مناطق  اإلى  يف جوهر التفاقية والتي ق�سمت املناطق 

مناطق ج حتت ال�سيطرة والهيمنة اال�ستعمارية واال�ستيطانية.
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املتاح  الف�ساء  اجلديدة،  العمرانية  للمكونات  التمدد  اجتاه  مثل  »املحرر«19.  بالجتاه  والزاحفة  الالمتناهية 
والتي يف الغالب مثلت املناطق الريفية وجهته الأ�سا�سية، مما اأدى اإلى �سرذمة امل�سهد الريفي، وحتويل �سورته 
الفل�سطينية  للبيئة  املحولة  العمرانية  الن�ساطات  تقت�سر  والطبيعية، ومل  الزراعية  االأرا�سي  وانتهاك  االأ�سيلة، 
على ال�سركات امل�ساهمة مب�ساريع ا�ستثمارية، بل واعتمدت بالإ�سافة لذلك على الأموال الوافدة من املغرتبني 

وال�ستثمارات املحلية، حيث �سكلت هذه امل�سادر الالعب الأ�سا�سي خ�سو�سا يف فرتة ما قبل عام 2007 .

لقد لعبت هذه التحولت دورا اأ�سا�سيا يف التغريات البنيوية والعمرانية للريف الفل�سطيني، حيث اأ�س�ست 
قيمتها  ارتفاع  اإلى  ذلك  واأدى  حمورها،  الأارا�سي  �سكلت  متداولة،  �سلعة  اإالى  العام  امل�سهد  لتحويل 
اإلى اعتبارها �سلعة مالية. مثل ذلك  التجارية، بحيث عزز التحول من اعتبار الر�س م�سدرا لالإنتاج 
املوقع  يف  املرفق  الإعالن  ذلك  يو�سح  املحلية،  ال�سركات  من  للعديد  وال�ستثماري  الت�سويقي  النموذج 
للريف،  نو�ستاجلية  �سورة  ت�سويق  على  وا�سح  ب�سكل  يقوم  والذي  ال�ستثمارية  ل�سركة طابو  اللكرتوين 
اأ�سعار  يف  املتزايد  الرتفاع  اأعباء  حتمل  الفل�سطيني  املواطن  مبقدور  يعد  »مل  الرفاه  لتحقيق  كاأ�سا�س 
بناء موؤ�س�سات  الذي �ساحب  والتطوير  التنمية  ت�سارع  الذي جنم عن  الرئي�سية،  املدن  االأرا�سي داخل 
الدولة الفل�سطينية. ويف حميط املدن الرئي�سية ترتامى القرى اجلميلة، اإل اأن هذه الأرا�سي لالأ�سف غري 
70% من  م�سجلة يف �سندات ملكية مما ي�سكل عائقًا اأمام متلك الفل�سطيني لأر�سه. و ميكن القول اأن 
اأرا�سي ال�سفة الغربية غري م�سجلة، ول تقع �سمن اأي خمطط. �سحيح اأنها متاحة للبيع، ولكن مب�ساحات 
كبرية غري مفرزة، وباأثمان باهظة جعلت م�ساألة متلك املواطن لأر�س يف فل�سطني اأمرًا �سعبًا، ولي�س يف 

متناول اأغلبية اأبناء ال�سعب الفل�سطيني«20.

م�ساألة  انها  على  امل�ساريع  هذه  يف  التملك  فكرة  ت�سويق  اإلى  تعدته  بل  ذلك،  على  ال�سورة  تقت�سر  مل 
اأخالقية وق�سية مقد�سة، كما ويتم الرتكيز على هذه امل�ساريع كم�ساريع مقاومة تعمل على احلفاظ على 
الر�س.  بالعودة اإلى املوقع اللكرتوين ل�سركة طابو، مت ا�ستخدام مفاهيم مثل »اجعل ارتباطك بفل�سطني 
واقعًا وحقيقة«،  املقد�سة  بالأرا�سي  ارتباطك  لتجعل  الفر�سة  لديك  اأ�سبح  ولأول مرة  »الآن  و  واقعيًا«، 
باأر�س  ارتباطه  واإعادة  اإرثه  با�ستعادة  فل�سطيني  كل  حلم  واال�ستثمار  لالإعمار  االحتاد  �سركة  و«حتقق 
اآبائه واأجداده، وذلك بتمكينه من متلك قطعة من اأر�س الوطن له ولأولده ولأجياٍل من بعده«، و«ا�ستثمار 
اأخالقي«، و« فاإن متلكك اأر�سًا يف فل�سطني يحميها من ال�سلب وال�ستيطان غري ال�سرعيني، كما ويدعم 
حق ملكية وحكم هذه الأرا�سي الفل�سطينية من قبل الفل�سطينيني اأنف�سهم«21، الأمر الذي يخرج الق�سية 
اإن ملثل هذه املفاهيم  من �سياقها، �سياق ال�ستثمار وي�سعها يف �سياق الن�سال »احلفاظ على الر�س«. 

تاأثريات �سلبية على الهوية اجلماعية، حتدث حتوالت مفاهيمية يف طبيعة العالقة مع اال�ستعمار.

املناطق املحررة والتي تقع حتت �سيطرة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وهنا يكمن التحدي الذي اثر به امل�ستعمر حول مفهوم  االإق�ساء   -19
االإقليمي de-territorialization  والذي اأ�سار له كمفهوم ب�سارة يف مقالته امل�سار اليها �سابقًا

 www.tabo.ps )20.10.2016 املوقع اللكرتوين ل�سركة طابو )بتاريخ  -20
نف�س املرجع ال�سابق  -21
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تعد بلدة بريزيت من اأهم املكونات العمرانية املتاأثرة يف التحولت املدرجة �سابقًا، حيث �سهدت البلدة حتولت 
ناجتة عن ن�ساط ا�ستثماري متمثل يف قطاع الإ�سكان واخلدمات. عزز من ذلك التوقعات املرتبطة بقرب البلدة 
ى اإلى حتولت منطية عمرانية، جت�سد  من مدينة رام اهلل ووجود معامل خدماتية هامة مثل جامعة بريزيت. ما اأِدّ
مفهوم ح�سرنة الريف، وتاأثريات راأ�س املال على احلّيز الفيزيائي العام يف فل�سطني، كما يناق�سها الق�سم القادم.

والمدينة . 2 الريف  بين  ما  بيرزيت  واإلحالل:  التحول 
كينونة غير ٌمعرفة!

2.1 بريزيت البلدة:
 تقع بلدة بريزيت �سمال مدينة رام اهلل، على بعد ع�سرة كيلومرتات منها، �سمن اأرا�ٍس مرتفعة جبلية، 
وترتفع بريزيت عن �سطح البحر 800 م. ويقدر التعداد ال�سكاين احلايل بح�سب توقعات اجلهازاملركزي 
ال�سكان  عدد  اأن  اأكد  البلدية  رئي�س  اأن  اإال   .22  2016 العام  ن�سمة يف  الفل�سطيني ب 5,796  لالإح�ساء 
احلايل ما بني �سكان اأ�سليني )ما يقارب 4,500( ووافدين )3,000 تقريبا(، وطالب جامعة بريزيت 
)3,000 تقريبا(اأي ما يزيد على 10,000 ن�سمة. تت�سل حدودها مع قرية عطارة من ال�سمال، وبرهام 
وعني  وجفنا  ق�س من اجلنوب،  واأبو  الغربي،  اجلنوب  وكوبر من  الغربية  واملزرعة  الغرب،  من  وجيبيا 
�سينيا و�سلواد من ال�سرق. تتميز مدينة بريزيت مبوقعها اجلميل ومركزها املتو�سط بني ال�سمال واجلنوب 
اإلى رام اهلل والقد�س وبالعك�س، وقد ا�ستهرت يف  وال�سرق والغرب، ومتر منها جمموعة قرى بني زيد 
العهد العثماين مب�سافاتها و�سوقها الذي كان ياأتي اإليه املزارعون من اأبناء القرى املجاورة، فيبيعون فيه 
حما�سيلهم وي�سرتون منه حاجاتهم23. ومت تاأ�سي�س جمل�س بلدي لبريزيت يف العام 1963 الإدارة البلدة 

وتقدمي اخلدمات، وتنظيم عمليات البناء ومنح الرتاخي�س الخ...24.

مما ل �سك فيه اأن بريزيت كانت قرية تت�سم ب�سفات ريفية زراعية بامتياز، ملا يحمله ال�سم من دللة )بئر زيت( 
وهو املعنى احلريف ل�سم البلدة ملا كانت تنتجه من زيت وزيتون، ويعود تاريخ البلدة اإلى الفرتة الرومانية، الذين 
اأطلقوا عليها ا�سم Berzethe ومنه ا�سمها احلايل25، وكانت تقع على جبل اخلربة حتى بداية الفرتة العثمانية، 
ثم بداأت احلياة تزدهر يف بريزيت )البلدة القدمية كموقع لها بعد اخلربة( خالل القرن الثامن ع�سر، واأخذت 
باالمتداد غربا مع ازدياد احلركة العمرانية يف بداية القرن التا�سع ع�سر، مع انتقال مدر�سة املعارف واإن�ساء 
التجاري  املركز  اأ�سبحت  اأن  اإلى  والعمراين  التجاري  بالزدهار  املنطقة  واأخذت  فيها،  املقد�س  اجلهاد  قيادة 
الرئي�سي للبلدة خالل فرتة الحتالل الإ�سرائيلي حتى يومنا هذا، اإ�سافة اإلى هذا التطور ال�سريع نحو الغرب، 

 www.pcbs.gov.ps  )2016/10/20 املوقع اللكرتوين ملركز الإح�ساء الفل�سطيني، )بتاريخ  -22
علو�س، مو�سى، �سور من بريزيت، دار علو�س للن�سر: بريزيت 2000  -23
معهد االأبحاث التطبيقية-اأريج، دليل بلدة بريزيت، القد�س، 2012  -24

الدباغ، م�سطفى،«مو�سوعة بالدنا فل�سطني«، دار الهدى: كفر قرع 1991)طبعة جديدة(  -25
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�سق طريق بريزيت رام اهلل اجلديد26 )يف موقعه احلايل تقريبا( عام 1941 27. 

لعبت جامعة بريزيت دورا هاما واأ�سا�سيا يف تطور البلدة وتو�سعها خالل فرتة اإن�سائها كمدر�سة وكلية 
وجامعة، متخذة من البلدة مركزا لها، حتى نهاية ال�سبعينيات وبداية الثمانينيات اإلى اأن مت نقل مرافق 
الحتياجات  لت�ستوعب  وذلك  �سخيدم،  ابو  و  ق�س  ابو  لقريتي  املتاخمة  الغربية،  اجلهة  الى  اجلامعة 
اجلديدة للجامعة وطلبتها، وهو الأمر الذي جعل بريزيت تلتقي تدريجيا بقرية اأبو ق�س، حيث ازدادت 
احلاجة اإلى ال�سكن بعد حتويل كلية بريزيت اإلى جامعة منت�سف ال�سبعينيات، وبداأ عدد من �سكان البلدة 
باال�ستثمار يف قطاع االإ�سكان لتلبية االحتياجات اجلديدة من قبل الطالب و املدر�سني واملوظفني، فقد 
اأدت تلك احلاجة اإلى ارتفاع كبري يف اإيجار ال�سقق، ومت تو�سيع منطقة تنظيم البلدة عام 1999 ما فتح 
اآفاقًا جديدة للتطور العمراين، كما اأن فتح بع�س الطرق الزراعية يف املناطق ال�سرقية والغربية منها 

اأوجد اأماًل بامتداد البناء والعمران حول هذه الطرق.

2.2 الإطار اجليو�سيا�سي لبريزيت
البلدة �سمن  اأرا�سي  تقع  الفل�سطينية، حيث  ال�سلطة  امل�سنفة �سمن �سالحيات  املنطقة  بريزيت يف  بلدة  تقع   
مناطق ت�سنيف ب و ج ح�سب اتفاقية اأو�سلو28، حيث تبلغ م�ساحة اأرا�سي البلدة امل�سنفة ب حوايل 9,919 دومنا 
)ما ن�سبته 75.8%(، فيما تبلغ م�ساحة الأرا�سي امل�سنفة ج حوايل 3.162 دومنا )ما ن�سبته 24.2 %(29، وال يوجد 
اأي م�ستوطنات اإ�سرائيلية مقامة على اأرا�سي البلدة، اإال اأن قوات االإحتالل �سادرت كمية من م�ساحات اأرا�سي 
75 مرت، ما مينع اال�ستفادة   )Zone Buffer( البلدة الإن�ساء الطريق اال�ستيطاين 465، ذات منطقة االرتداد
من هذه امل�ساحات من اأرا�سي البلدة30، وعانت البلدة خالل فرتة االنتفا�سة الثانية من قطع عالقاتها االإقليمية 
عن حميطها العام، حيث اأقامت �سلطات الحتالل حاجزين موؤثرين جغرافيا: الأول وهو حاجز �سردا الذي قطع 

عالقة توا�سل البلدة مع مدينة رام اهلل، واالآخر حاجز عطارة الذي قطع توا�سل البلدة مع املناطق ال�سمالية. 

للبلدة مع حميطها، وبدون  اإقليمي  اأي روؤية تنموية تقوم على توا�سل  اأن  ي�سلط هذا االأمر ال�سوء على 
تو�سل اإلى حل نهائي، قد تكون عر�سة للف�سل يف حال حدوث تغريات اأمنية، حيث �سيوؤثر ذلك �سلبا على 

بيئة اال�ستثمار وعلى اعتبار البلدة منطقة �سكانية جاذبة.

علو�س، مو�سى، »تاريخ مدينة بريزيت«، دار علو�س للن�سر، بريزيت، 2000 - كانت طريق بريزيت اإلى البرية والقد�س يف عهد النتداب متر   -26
يف جفنا وعني �سينيا، والطريق الرتابية متر من جفنا واجللزون اإلى البرية.

علو�س، مو�سى، »تاريخ مدينة بريزيت«، دار علو�س للن�سر، بريزيت، 2000   -27
ال�سيطرة  اأرا�سي حتت  اأ  وهي  اأرا�سي  اأ�سا�سية:  الغربية �سمن ثالثة ت�سنيفات  ال�سفة  الأرا�سي يف  اأو�سلو مت ت�سنيف  اتفاقية  ح�سب   -28
الدارية واالأمنية الفل�سطينية، اأرا�سي ب وهي اأرا�سي حتت ال�سيطرة االإدارية الفل�سطينية وال�سيطرة االأمنية االإ�سرائيلية و اأرا�سي ج  وهي 

اأرا�سي حتت ال�سيطرة االأمنية واالإدارية االإ�سرائيلية وت�سكل 60%  من جممل اأرا�سي ال�سفة الغربية. 
معهد االأبحاث التطبيقية-اأريج، دليل بلدة بريزيت، القد�س، 2012  -29

نف�س املرجع ال�سابق  -30



44

2.3 التوقعات يف ظل بيئة ا�ستثمارية خ�سبة:- انعكا�سات ا�ستثمارية على بلدة بريزيت
اهلل  رام  مدينة  واتخاذ  الأخرية،  الآونة  يف  والبرية  اهلل  رام  ملدينتي  واملطرد  ال�سريع  التطور  اأن  املالحظ  من 
�سفة العا�سمة »املوؤقتة«، دفع عددا كبريا من �سركات اال�ستثمار العقاري وراأ�س املال الوافد واملحلي، اإلى �سراء 
 gated( واإن�ساء �سواحي �سكنية نا�سئة ومنعزلة ،)اأرا�س يف املناطق ال�سمالية للمدينتني )وب�سكل خا�س الريفية
communities( -  مثل �ساحية الريحان، احلي الدبلوما�سي، اإ�سكان الغدير والريف و...الخ، وهي ظاهرة 
طبقية بداأت تتف�سى مع ازدياد الطبقة الو�سطى يف فل�سطني. بداأت حدود مدينة رام اهلل بالتو�سع �سماال31 لت�سم 
الريحان واحلي  اإلى حدودها، وت�سبح بع�س هذه احلوا�سر املنعزلة )مثل �ساحية  اأبو ق�س و�سردا  اأرا�ٍس من 
الأرا�سي،  اأ�سعار  تدين  �سمنها  من  اأ�سباب  لعدة  ذلك  يعود  للمدينة.  التنظيمية  احلدود  �سمن  الدبلوما�سي( 
وبالتايل ال�سكن يف القرى املجاورة مع قرب هذه املكونات من ف�ساء املدينة العام، وبالتايل اإمكانية العمل يف 
املدينة والإقامة يف القرى، كما اأن تدين اأ�سعار قطع الأرا�سي، كان �سببا يف جذب راأ�س املال امل�ستثمر، حيث زاد 
اإ�سافة لذلك، توقعات التمدد امل�ستقبلي للمدينة، التي وح�سب العديد من املواطنني  ذلك من هام�س الأرباح، 
الفرتة  ال�سمالية يف  الريفية  املناطق  مع  واحدة  وحدة ح�سرية  لتكوين  احلالية  املدينة  �ستدفع  وامل�ستثمرين32، 
الزمنية املقبلة، وذلك لنعدام فر�س التمدد يف الجتاهات الأخرى، الأمر الذي اأدى اإلى ارتفاع اأ�سعار الأرا�سي 
ب�سورة هائلة، يف كل من  بلدات �سردا، اأبو ق�س، بريزيت، جفنا، وتدريجيا عطارة والقرى الأخرى، بناء على 
الوترية. لذا  التوقعات والتكهنات بان هذه الطفرة ال�ستثمارية واحل�سرية �ست�ستمر يف هذا الجتاه ويف نف�س 
لالأموال،  النقدية  القيمة  وحفظ  ال�ستثمار  باب  من  املناطق،  هذه  يف  اأرا�ِس  لمتالك  الأفراد  من  كثري  توجه 
ومن جهة اأخرى تظهر توجه �سركات ال�ستثمار على هذه املنطقة، بطريقة العمل املمنهج الذي يظهر على �سكل 
للتملك وتركيز احلمالت الدعائية، فمثال يعر�س املوقع اللكرتوين  الن�ساط واحلراك الهائل لهذه ال�سركات، 
لطابو املناطق املتوفر فيها �سراء قطع اأرا�ٍس مق�سمة ومفروزة، وتتكثف يف املناطق ما بني بريزيت و�سلفيت33، 
ويتعامل مع الر�س على اأ�سا�س اأنها �سيء ميكن تداوله عرب النرتنت، متاما مثل عملية الت�سوق عرب الإنرتنت 

.Online Shopping

يف ال�سياق نف�سه، تعمل �سركة عمار وهي احد االأجنحة التنموية ل�سندوق اال�ستثمار، يف كل من �سردا وبريزيت، 
 Birzeit( وتالل بريزيت )Surda Hills( على �سراء واإعادة اإفراز اأرا�ٍس ومن ثم بيعها، مثل م�سروع تالل �سردا
Hills(. بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد ن�سطت حركة ال�ستثمار الفردي )ب�سكل خا�س يف القطاع العقاري( يف بريزيت 

املقابالت.  اأجريت معهم  الذين  وامل�سوؤولني  امل�ستثمرين  اأ�سار عدد من  كما  ب�سورة مكثفة منذ 2010/2009، 

مركز حفظ الرتاث-رواق، »دليل احلفاظ على مركز املدينة التاريخي يف رام اهلل« رام اهلل، 2014 -  مت اجناز خمطط هيكلي جديد   -31
لرام اهلل عام 1999، ومت تو�سعته عام 2009 - تظهر التو�سعات اجتاه النمو املتبقي �سمال غرب املدينة، كما مت ت�سنيف املناطق باإعطاء 
كثافات �سكانية اكرب داخل املدينة. فيما يخ�س املناطق اجلنوبية فان النمو احل�سري فيها اخذ منحى �سيا�سيا خمتلف نتج عنه امناط 
عمرانية ومعمارية تت�سف بحالة الطوارئ ، حيث جلاأ اإلى اأطرافها ع�سرات االآالف ب�سبب الو�سع ال�سيا�سي و�سعوبة ال�سكن داخل القد�س 

حلملة هوية القد�س.
مقابلة مع ال�سيد اأ�سامة احلمد، م�ستثمر، اأجريت املقابلة بتاريخ  2016-5-24  -32

 www.tabo.ps )2016/10/20 املوقع اللكرتوين ل�سركة طابو )بتاريخ  -33
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باالعتماد على املقابالت التي اأجريت جند اأن الفئة امل�ستهدفة ال تقت�سر على الطالب واملدر�سني والعاملني، بل 
تو�سعت لت�سم الوافدين من املناطق ال�سمالية لل�سفة الغربية، والقليل من املناطق اجلنوبية ومناطق فل�سطني 
1948. واأكد امل�ستثمرون اأن هناك طلبا عاليًا على ال�سكن يف بريزيت، ملالءمة موقعها وقربه من مدينة رام اهلل 
من ناحية، ووجود جامعة بريزيت من ناحية اأخرى. من املمكن اعتبار ظاهرة الن�ساط العقاري يف بلدة بريزيت، 
مرتبطة بطريقة اأو اأخرى بتحريك را�س املال والفائ�س منه يف مدينة رام اهلل، اأي تراكم راأ�س املال من خالل 
اأعمال البناء والإن�ساء مع انح�سار م�ستوى الطلب �سمن م�ستوى الأ�سعار املقدمة. يوجد اآلف ال�سقق ال�سكنية 
غري امل�سغولة يف منطقة رام اهلل والبرية، كما يوؤكد موقع بوابة اقت�ساد فل�سطني باأنه »تتجمد مئات املاليني من 
الدوالرات يف حمافظة رام اهلل والبرية وحدها على �سكل �سقق غري مباعة اأو م�ستاأجرة. وهنا تكمن اخلطورة، 
واأن  �سيما  العجلة القت�سادية ل  اإلى عرقلة  يوؤدي  ال�ستثمار ما  الو�سع على ما هو عليه �سيرتاجع  ا�ستمر  فاإن 
امل�ستثمرين �سيف�سلون الإبقاء على تلك املنازل حتى تاأتي فر�سة جيدة لهم لبيعها، لأن هَدفهم الربح، بح�سب 
خرباء ودرا�سات«34، وهو ما يعتربه هاريف تراكما لراأ�س املال يف امل�سهد الفل�سطيني وبالأخ�س رام اهلل وبريزيت 
35. حيث  ومن خالل حما�سرة عامة األقاها يف جامعة بريزيت، �سلط ال�سوء على اأن اال�ستثمار يف قطاع االإ�سكان 
القت�سادية  الأزمات  لإدارة  اإليه احلكومات  تلجاأ  اأمر  وهو  الأموال  روؤو�س  تداول وحتريك  على  يعمل  والإن�ساء 
)عن طريق التاأجيل والتالعب - فازدهار ال�ستثمار - املقنع - هو موؤ�سر على النمو القت�سادي( - وحيث اعترب 

مدينة رام اهلل انعكا�س لهذه الظاهرة. 

اأزمة ت�سخم الأ�سعار يف رام اهلل دفعت باملواطنني للبحث عن اأ�سواٍق اأخرى اأرخ�س من تلك يف مدينة  
العقاري  القطاع  ن�ساط  اإلى  واأدى  بريزيت،  بلدة  على  الإقبال  زاد  مما  قريب،  مالئم  ومبوقع  اهلل  رام 
اأن  جند  حيث  امل�ستثمرون،  اإليها  ي�ستند  التي  والتكهنات  التوقعات  بفعل  ذلك  تعزز  فيها.  اال�ستثماري 
حركة البناء م�ستمرة وبت�سارع قبل اأن تنفذ االأرا�سي املتاحة للبناء، فيتهافت امل�ستثمرون على ما تبقى 
البلدة  االأ�سا�سيني يف  امل�ستثمرين  اأحد  وهو  اأ�سامة احلمد36  ال�سيد  يوؤكد  البناء.  من  ملزيد  اأرا�س  من 
اأن هناك فر�س كبرية وطلب عال على ال�سراء ولذا ل ينوي ال�ستثمار يف مناطق اأخرى حتى الآن. مل 
يقت�سر الن�ساط ال�ستثماري يف بلدة بريزيت على قطاع الإ�سكان، بل تعداه يف الآونة الأخرية اإلى القطاع 
بالبلدة، حيث  التي تع�سف  التحولت  تاريخ  اإن�ساء مول بريزيت نقطة حتول كبرية يف  اخلدماتي. يعد 
يعترب حاليا الأكرب م�ساحًة يف مناطق ال�سفة الغربية، وبحيث يعترب �سكان مدينة رام اهلل والبرية الفئة 
امل�ستهدفة37. يف �سياق امل�ساريع اال�ستثمارية املوؤثرة على بلدة بريزيت، ال بد من االإ�سارة اإلى اأن اإن�ساء 
م�سروع روابي اأنتج كم من التاأثريات التي لعبت دور يف ازدياد اأهمية البلدة وموقعها، عززت اأي�سا من 

توقعات اأن بلدة بريزيت متثل التمدد امل�ستقبلي ملدينة رام اهلل.

-6-15 موقع بوابة اقت�ساد فل�سطني اللكرتوين - مقالة لعماد الرجبي بعنوان »ال�سقق الفارغة تثري املخاوف من تراجع ال�ستثمار«،   -34
ttp://www.palestineeconomy.ps/article/268/  - )2016/10/15  2015- )بتاريخ

دافيد هاريف، »حما�سرة يف جامعة بريزيت«، بريزيت، اأيلول 2015  -35
مقابلة مع ال�سيد اأ�سامة احلمد، م�ستثمر، اجريت املقابلة بتاريخ 2016-5-24   -36

مقابلة مع ال�سيد �سريف البياري، مالك »مول بريزيت«، اجريت املقابلة بتاريخ 2016-5-25  -37
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اأدت هذه التحولت، اإ�سافة ملا اأ�سلفنا من توقعات النمو والتمدد امل�ستقبلي ملدينة رام اهلل، اإلى ارتفاع مت�سارع 

يف اأ�سعار الأرا�سي، وتوجه مواطنني من مناطق اأخرى اإلى ا�ستمالك اأرا�سي يف بلدة بريزيت. �سبب هذا الأمر 

حتول جذري ملفهوم االر�س ك�سلعة، و�ساهم يف ازدياد عمليات االإن�ساء والبناء، التي ح�سب ما هو مالحظ، بداأت 

باإحداث تغريات منطية، وظيفية، حيزية، وتكوينية يف بلدة بريزيت. كما واأحدثت، هذه العوامل، تغيريات على 

اأن هذه  اإلى  البلدية  والتخطيط يف  التنظيم  ق�سم  رئي�سة  اأ�سارت  والجتماعية، حيث  الدميوغرافية  امل�ستويات 

التحولت �ستوؤدي اإلى اأن »ت�سبح مثل مدينة رام اهلل وحي عني اأم ال�سرايط يف البرية ذات كثافات عالية، وتغري 

يف �سريحة ال�سكان، ب�سبب قدوم الوافدين من طولكرم والتملك وال�سكن يف بريزيت، ما �سيغري يف طابع بريزيت 

الريفي«.38

2.4 التحوالت يف االأمناط العمرانية واملعمارية يف بلدة بريزيت 
�سهدت بلدة بريزيت كما اأ�سلفنا، جمموعة من املوؤثرات املختلفة، ارتبطت بع�سها بالتحولت على م�ستوى 
املنظومة القت�سادية والجتماعية، وتبني ال�سيا�سات النيوليربالية، والأمناط ال�ستهالكية املنبثقة عنها 
اإقليميا( على منظومة احلياة والنمو، وتاأثري قرب  كاأ�سلوب حياتي، وهيمنة راأ�س املال )حمليا كان اأم 
العوامل لإحداث  اأدت كل هذه  لالأرا�سي،  املالية  القيمة  تبع ذلك من حتولت يف  وما  رام اهلل،  مدينة 
تغريات خمتلفة على اأمناط احلياة يف بلدة بريزيت، وانعك�س ذلك على بنية البلدة احليزية العمرانية 

واأمناطها املعمارية، بحيث اأدى  اإلى ن�سوء تغريات ديناميكية فيزيائية ميكن اإجمالها مبا يلي:

• حتول يف البنية املراكزية للبلدة	
اأ�سهمت التحوالت التي طراأت على املراكز يف بريزيت يف فرتة االحتالل االإ�سرائيلي يف مرحلة ما قبل 
اأو�سلو، ب�سكل كبري على تهمي�س املركز القدمي، واإعادة �سياغة وت�سكيل الفراغ العام املركزي وانتقاله 
اإلى تقاطع طريق رام اهلل بريزيت الرئي�سي مع طريق بريزيت عطارة، املعروف با�سم اأبو ج�سار، واملت�سم 
اإغالق  عام 2002، حيث مت  بعد  االإ�سرائيلية  واملمار�سات  الت�سعيدات  بطابع جتاري خدماتي، عززته 
طريق البرية نابل�س، وهو ما دفع اإلى حتويل الرتباط الإقليمي/ اجلغرايف ما بني الو�سط وال�سمال عرب 
هذا املركز الوهمي، الذي نتج عن تقاطع الطرق. من جهة اأخرى عزز ذلك من البعد اخلدماتي لهذه 
وبداأت  الرابط.  املحور  هذا  طول  على  طويل  ب�سكل  تتو�سع  بداأت  التجارية  املنطقة  اأن  فرنى  املنطقة، 
تت�سكل عليه اأمناط معمارية »جتارية«، توفر العديد من امل�سارف ب�سعاراتها واألوانها املختلفة، املخابز، 
حمالت اجلزارة، والبقالت املنت�سرة على طول الطريق، لال�ستفادة الكربى من العابرين، اإ�سافة اإلى 
ال�سكان والطلبة من �ستى املناطق. هذه الظاهرة لي�ست حم�سورة على بريزيت حيث جند العديد من 
املدن والبلدات الفل�سطينية التي �سكلت واتخذت مراكز جديدة لها مثل رام اهلل والبرية، وتركت البلدة 

مقابلة مع املهند�سة مي�سون الهوديل، رئي�سة ق�سم التنظيم والتخطيط بلدية بريزيت،  اأجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/24  -38
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ويقطنه  اخرى،  عرو�س  اأو  ما  ملهرجان  فيه  النا�س  يجتمع  ثقافيا  اأو  �سياحيا  معلما  لت�سبح  القدمية، 
الطبقة الفقرية يف الغالب.

• التغريات احليزية: التو�سع العمراين وا�ستعمالت الأرا�سي	
ليتم  جتتث  باتت  التي  الزيتون،  اأ�سجار  من  وثروتها  الريفية  بنيتها  على  اأ�سا�سيا  تغريا  بريزيت  ت�سهد 
»مول  وا�ستخدام جديد، مثل  اأو مبباٍن ذات طابع معماري حديث  �سكنية منمطة،  بعمارات  ا�ستبدالها 
بريزيت«، الذي مت افتتاحه موؤخرا، والذي حل مكان ثماين دومنات من الزيتون39. ويظهر هنا اأمناط 
التمدد )الأفقي والعامودي، لك�سب اكرب م�ساحة ممكنة وا�ستغالل القيمة التجارية لالأر�س( على ح�ساب 
املناطق اخل�سراء، حيث اأن م�ساحة بريزيت )13 - 180 دومنا(  منها 8 - 130 دومنا، اأرا�ٍس �ساحلة 
واأبو  الن�ساط والنمو العمراين غربا وجنوبا باجتاه اجلامعة  40. كما  يتجه   %60 اأكرث من  اأي  للزراعة، 
ق�س ومنطقة املرج وجبل اخلربة ب�سورة مكثفة، فهي املناطق الأكرث جذبا لل�سكن وال�ستثمار التجاري. 
اأما �سرقا، ويف منطقة البلدية، فهي اقل جذبا وتاأخذ منحًى �سناعيًا بح�سب املخطط الهيكلي اجلديد. 

اأكدت املهند�سة مي�سون الهوديل، 41 اأن املخطط اجلديد )والذي هو قيد الت�سديق النهائي(، بالإ�سافة 
بناء خمازن  للنا�س  تتيح  التي  ج،  و  بت�سنيف ب  ال�سكن  رقعة منطقة  فيه  زادت  التو�سع احليزي،  اإلى 
وهذا  ال�سكان،  رغبة  على  بناء  الت�سنيفات  هذه  اأجريت  وقد  البناء،  ن�سبة  فيها  وتزيد  �سكن،  يعلوها 
يوؤثر ب�سورة كبرية على الت�سكيل احليزي، وبالتايل على زيادة يف الكثافة ال�سكانية، واأخريا على نوعية 
ال�سكن واحليز العام، التي بدورها توؤثر ب�سورة كبرية على �سعور ال�سكان باالنتماء اإلى الف�ساء امل�سرتك 
الذي اأ�سبح رهن ال�ستهالك. ويف ظل التغريات احليزية والدميوغرافية، اأ�سبح هناك نوع من العزلة 
البناء  ظل  يف  اأنه  يرون  الذين  لبريزيت42،  الأ�سليني  ال�سكان  يوؤكده  ما  وهذا  الجتماعي،  والغرتاب 
املت�سارع واتخاذ الكثريين من الوافدين بريزيت م�سكنا لهم، اأثر على طبيعة العالقات الجتماعية يف 
البلدة. من جهة اأخرى اأكدت الهوديل عدم وجود اأي �سفة ا�ستخدام زراعي اأو ما يدعو اإلى احلفاظ على 
الأرا�سي الزراعية والزيتون يف بريزيت. كما اأكدت اأن املجل�س احلايل ي�سهل عمليات البناء والإ�ستثمار 
اأ�سعار  تبني« بدوافع وطنية من جهة، ولت�سخم  النا�س  ال�سابق، بحجة »خلي  ب�سورة اكرب من املجل�س 

الأرا�سي من جهة اأخرى. 

اآتت هذه الت�سهيالت والتجاوزات باأمناطا معمارية  ت�ستغل اكرب م�ساحات ممكنة عاموديا واأفقيا، مع 
الرئي�سي  ال�سارع  التجاوزات، )التعدي على الرتدادات والتحايل على عدد الطوابق من م�ستوى  بع�س 
لك�سب اكرب عدد ممكن من الطوابق...الخ(، وميكن و�سفها بالأمناط العدائية والعائمة، كونها ل ترتبط 

مقابلة مع ال�سيد �سريف بياري، مالك »مول بريزيت«، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/25  -39
معهد االأبحاث التطبيقية-اأريج، دليل بلدة بريزيت، القد�س، 2012  -40
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مع الر�س ال من خالل املدخل الرئي�سي، فهي تبدو كما لو انها منف�سلة عن الر�س نتيجة الية البناء 
اجلديدة، التي تقتلع ما من الأ�سجار لغر�س الوحدات املنمطة لالإنتاج وال�ستهالك املكثف. بناء عليه، 
تت�سل  التي  �سردا  تت�سل مع  بدورها  والتي  اأبو ق�س،  ت�سكل وحدة عمرانية واحدة مع  اأن  تكاد بريزيت 

بدورها  مبدينتي رام اهلل والبرية، حيث يتم ت�سكيل ما ي�سبه ال�سجادة العمرانية احلجرية الواحدة.

• ظهور اأمناط معمارية وعمرانية جديدة 	
االمناط ال�ضكنية التجارية: امتازت بريزيت ولفرتة طويلة، بنمط االأبنية املنفردة والعمارات ال�سكنية 

ذات الطوابق الثالث بح�سب قانون الأبنية اآنذاك. ات�سمت هذه املنازل بطراز حداثة حملي. فكان عدد 
من هذه الأبنية ال�سكنية يوفر »فرندة« على م�ستوى ال�سارع، الذي كان يلعب دورا هاما يف تكوين عالقة 
مع الف�ساء العام )ال�سارع( واملارة. وعادة ما تكون الأبنية لأكرث من اأ�سرة من العائلة نف�سها. على الرغم 
من كون بريزيت م�سكنا لعدد كبري من الطلبة، اإل اأن كرثة الإنتاج والنمطية العمرانية كانت حمدودة حتى 
الآونة الأخرية. اأما يف الفرتة الراهنة، و بعد تعديل نظام الأبنية الفل�سطيني لي�ستوعب عدد طوابق اأكرث 
يف مناطق �سكن اأ والتي كانت يف االأ�سل ثالث طوابق، حتولت اإلى خم�س، نظرا للظروف ال�سيا�سية وقلة 

االأرا�سي املتاحة للفل�سطينيني، ومنه ظهرت �سرورة تكثيف ال�سكن والتوجه لالأبنية متعددة الطوابق. 

اأن  املحلي  احلكم  وزارة  من  ظنا  ح�سري.  هو  وما  ريفي  هو  ما  بني  الفل�سطيني  االأبنية  قانون  مييز  ال 
البلديات �ستعمل على تطويع هذه القوانني والأنظمة كل بح�سب حاجته وروؤيته. لالأ�سف، مل يتم العمل 
على قوانني خا�سة يف كل منطقة، وخدمت هذه القوانني وب�سورة كبرية امل�ستثمرين الذين �سكلوا وحدات 
لالأبنية ال�سكنية املنمطة، بطابع ي�سبه علب الكربيت املرتا�سة واملخرمة ب�سبابيك مت�ساوية نوعا ما. وقتل 
مفهوم الف�ساء العام الذي كانت ت�سكله املنازل واالأبنية ال�سكنية ال�سابقة، فاأ�سبحت تلك املباين �سبيهة 
مبع�سكرات كبرية لال�ستهالك العام. ومن اجلدير ذكره هنا اأن فكرة امل�سكن حتولت من حلم ورغبات 
�سخ�س �ساحب امل�سكن، اإلى حلم امل�ستثمر م�سروبا بالآلف ليخلق وحدة متكررة ل منتهية، ل متيز بني 
بناء منزل منفرد(  ولي�س مبقدوره  ما  نوعا  املتو�سط  الدخل  ال�ساكن )ذو  واأ�سبح  واآخر.  �سخ�س  حلم 
مبثابة م�ستهلك مغيب عن �سنع القرار فيما يرغبه لبيته امل�ستقبلي. ومن املثري لالهتمام انه عندما �سئل 
احد امل�ستثمرين عما اإذا كان من املمكن اأن يعي�س يف احد هذه ال�سقق التي يبنيها، فكان رده على النحو 
االآتي: »ال، ال، ل�ست معتادا اأن اأعي�س يف �سقق، فانا معتاد على وجود العنب/الدالية والتينة، باالإ�سافة 
اإلى اأنني ل اأحبذ م�ساركة امل�سعد واخلدمات ال�سحية مع اأحد )يف ظل غياب �سبكة بلدية....( 43. علما 
باأن الأبنية املنتجة حاليا ل توفر احلد الأدنى من املوا�سفات والف�ساءات امل�سرتكة لل�سكان، اأو اأي بناية 

خ�سراء، وهو اأمر اعرت�س عليه الكثريون خالل املقابالت وجمموعات الرتكيز.

اخلدمات التجارية وامل�سرفية: ال�سارع الرئي�سي للبلدة بات يتماوج باألوان امل�سارف التي بداأت تنت�سر 

مقابلة مع ال�سيد اأ�سامة احلمد، م�ستثمر، اجريت املقابلة بتاريخ 2016/5/24   -43
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هنا وهناك باألوانها امل�سيئة، التي تتداخل مع باقي املحال التجارية واخلدماتية، التي ترتكز على نف�س 
ال�سارع، والتي هي بدورها تتناف�س مع بع�سها البع�س من خالل الالفتات التي تت�سابق اإلى احتالل ما 
التي حتتل  التجارية  والإعالنات  الالفتات  ت�سكل مع  والتي  الر�سيف.  األ وهو  العام،  الف�ساء  تبقى من 
توؤكد املنظومة اال�ستهالكوية  اآخر،  م�سهد الطريق الرئي�سي لرام اهلل، تكوينا معماريا وحيزيا من نوع 
ب�سورة  يعتمدون  بريزيت  يف  ال�سكان  اأن  اإال  بريزيت.  اإليها  ترتكز  التي  اخلدماتية  والبيئة  ال�سائدة 
كبرية على رام اهلل، كونها ل تبعد �سوى ب�سع دقائق وتوفر اأ�سعارا ارخ�س )اأ�سعار املنتجات الغذائية 
وال�ستهالكية اليومية(، لت�سبح العالقة بني رام اهلل و بريزيت تبادلية، فرام اهلل توفر اأ�سعارا منا�سبة 

لل�سلع اليومية بينما توفر بريزيت اأ�سعارا منا�سبة من حيث ال�سكن واال�ستثمار.

اأحد ابرز ال�ستثمارات يف الآونة الأخرية هو »مول بريزيت«، الذي يعتقد مالكه انه �سي�سبح مزارا على 
اأمواله قي هذه  اأن ي�ستثمر  م�ستوى الوطن، فاملوقع ال�سرتاتيجي لبريزيت دفع بال�سيد �سريف البياري 
املدينة اجلامعية. وقد ح�سل على ا�ستثناء خا�س من املجل�س البلدي لتغيري �سفة ال�ستخدام لالأر�س، 
وطنية  وبدواعي  البياري،  �سريف  يراه  كما  الأمريكي،  الطراز  على  الت�سوق  مركز  بناء  له  يت�سنى  حتى 

تهدف اإلى خلق اأ�سباب لعودة النا�س من اخلارج اإلى الوطن، كما اأكد يف حديثه لنا44!

استثماري: . 3 وَسط  إلى  ريفي  مكون  من  بيرزيت 
تسليع الحيّز المكاني والحق المديني   

ظهرت  بحيث  عدة،  م�ستويات  على  التحولت  من  مبجموعة  الأخري  العقد  خالل  بريزيت  بلدة  مرت 
جلية من خالل قراءة التكوينات احليزية العمرانية واملعمارية والتغريات الطارئة عليها. يك�سف ذلك 
اإلى  اأدى ذلك  املنبثقة عنها، حيث  وال�سرتاتيجيات  وال�سيا�سات  املال  راأ�س  ملنظومة  الهائلة  التاأثريات 
التي  ب�سكل عام،  الريفية واحل�سرية  املناطق  العمراين  يف  والتحول  الفراغي  االإحالل  ت�سارع عمليات 

مثلت بلدة بريزيت اأحد مناذجها . 

تاأثر الريف الفل�سطيني بكم من التحولت على امل�ستوى العمراين،  بحيث خ�سعت عملية ت�سكيل الهوية 
العمرانية للمنظومة ال�ستهالكية، وبح�سب ما يراها امل�ستثمر وما متليه عليه التوقعات، ولعبت التحولت 
الر�س م�سدرا  اعتبار  الرتداد من  اإن  التحولت،  دور كبري يف هذه  الر�س  وثقافة  الهائلة يف مفهوم 
لالإنتاج ورمزا لالنتماء، اإلى اعتبارها �سلعة حتدد قيمتها العائد النقدي، اأدى اإلى تن�سيط عملية تناقل 
الأرا�سي وافرز مناذج معمارية عازلة اجتماعيا، وم�سطحة ت�سكيليا، بحيث تخ�سع ملفهوم ا�ستغالل اكرب 
الأرا�سي، بغ�س  ال�سياق، مت حتويل  الأفقية والعمودية. يف هذا  ا�ستغالله من م�ساحة الر�س  ما ميكن 
النظر عن قيمتها الزراعية، اإلى مناطق لال�ستثمار، كما مل يعد هنالك م�ساحة ملا يعرف بالفراغ العام، 
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الأمر الذي يعد اأ�سا�سيا لتعميق عالقة الفرد مع حميطه وبالتايل جمتمعه. 

من اأهم الأ�س�س لتعميق �سعور املواطنة لالأفراد، مفهوم »احلق يف )اإلى( املدينة«، والذي ح�سب هرني 
لوففر )Lefebvre( يعتمد على مبداأين اأ�سا�سيني: امل�ساركة يف �سناعة القرار املتعلق يف ت�سكيل احلّيز 
العام )Participation(، واحلق يف الو�سول واإحداث التغيري يف هذا احلّيز )Apropriation(45، واأكد 
لوففر انه ولتحقيق مفهوم »احلق يف )اإلى( املدينة«، ل بد اأن ميتلك ال�سكان حق تقرير كل ما ين�ساأ يف 
بلدة بريزيت على هذا  التحولت يف  اأّثرت  ال�ستثمارية.  امل�ساريع اخلا�سة  العام، مبا يف ذلك  حيزهم 
املفهوم من خالل قطع عالقة الأفراد باحليز العام، �سواء من خالل اإق�سائهم عن دائرة اتخاذ القرار 

املتعلق بت�سكيل حيزهم العام، اأو من خالل حتديد كل ما هو عام باحليز اال�ستثماري اخلا�س. 

 من ناحية اأخرى، ترك ذلك اأثرا عميقا على عالقات الأفراد، حيث اأن التحولت احليزية، والتي تعك�س 
ن�ساطا ا�ستثماريا، اأدت وتوؤدي، كما ذكر �سابقا، اإلى تغريات دميوغرافية واجتماعية من اأهم ظواهرها 
التنوع الجتماعي، حيث يعد احلّيز العام هام جدا يف هذه احلالت لتنظيم عالقات الأفراد، حيث يوؤكد 
املدينة«46.  )اإلى(  يف  »احلق  مفهوم  �سياغة  يف  العام  احلّيز  اأهمية  على   )Harvey( هاريف  ديفيد 
العام، يف حالة بلدة بريزيت، ويف حاالت  وتاأكيد احلّيز  العام، يف �سياغة وتعزيز  الوعي  ويوؤدي غياب 
ذلك  يوؤدي  املال،  راأ�س  تاأثري  ب�سبب  حتوالت  �سهدت  التي  الفل�سطينية،  الريفية  املناطق  من  م�سابهة 

لتاأثريات �سلبية على ال�سلوك اجلمعي و�سعور االنتماء واملواطنة. 

متثل حالة بلدة بريزيت، مثال �سريحا على التحولت التي �سهدتها املناطق الريفية الفل�سطينية يف العقد 
االأخري، حتت تاأثريات �سيا�سات اال�ستثمار احلر، لقد تاأثرت البلدة وبعمق بالتحوالت التي طراأت على 
املكانية  البنية  �سببت حتولت عميقة يف  اإلى ظهور مناذج عمرانية ومعمارية  اأّدى  ما  رام اهلل،  مدينة 
الذي �سيرتك تداعيات على  الأمر  العام،  للحيز  اإلى غياب وتغيري  واأدت  الريفي، كما  بالطابع  املت�سمة 
امل�ستوى البنيوي الجتماعي والفردي. تعد مثل هذه التحولت جزء من املنظومة القت�سادية وال�سيا�سة 
للتعاطي مع هذه  املتبنى، والتي احدثت تغريات بنيوية، حيث يعد مفهوم احلق يف )الى( املدينة هام 

التغريات.

45- Lefebvre, Henri, «La Droite a la «, 1968
46-  Harvey, D. 2003, “The Right to the City”, International Journal of Urban and Regional 

Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. Provider John Wiley & , Ltd. 



51

بيرزيت ما بين الريف والحضرنة

قائمة المراجع باللغة العربية
اخلالدي، رجا و �سمور، �سبحي، »النيوليربالية اجلديدة ب�سفتها حتررا: الدولة الفل�سطينية واعادة تكوين . 1

احلركة الوطنية«، جملة الدرا�سات الفل�سطينية، 2011.

مركز . 2 كنموذج«،  عقب-  كفر  الفل�سطيني  املجتمع  يف  اجلديدة  احل�سرية  »الت�سكيالت  اباهر،  ال�سقا، 

درا�سات التنمية، جامعة بريزيت: بريزيت، 2015.

هالل، جميل، »رام اهلل املدينة واحلكاية«، مركز درا�سات التنمية، جامعة بريزيت: بريزيت، 2015.. 3

)بتاريخ2016/2010( . 4 وفا   - الفل�سطينية  واملعلومات  الأنباء  وكالة 

-(5161=http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id

مركز حفظ الرتاث-رواق، »دليل احلفاظ على مركز املدينة التاريخي يف رام اهلل«،رواق: رام اهلل، 2014. 5

6 . ps.tabo.www )20.10.2016 املوقع االلكرتوين ل�سركة طابو )بتاريخ

7 .www.pcbs.gov.ps   -)20.10.2016 املوقع اللكرتوين ملركز الإح�ساء الفل�سطيني، )بتاريخ

الدباغ - م�سطفى، »مو�سوعة بالدنا فل�سطني«، دار الهدى: كفر قرع 1991)طبعة جديدة(.. 8

علو�س، مو�سى، - �سور من بريزيت- ، دار علو�س للن�سر: بريزيت، .2000 . 9

معهد االأبحاث التطبيقية-اأريج، دليل بلدة بريزيت، القد�س، 2012.. 10

الفارغة . 11 »ال�سقق  بعنوان  الرجبي  لعماد  مقالة   - االلكرتوين  فل�سطني  اقت�ساد  بوابة  موقع 

  -  )15.10.2016 )بتاريخ    -2015-6-15 ال�ستثمار«،  تراجع  من  املخاوف  تثري 

ttp://www.palestineeconomy.ps/article/268

دايفد هاريف، حما�سرة يف جامعة بريزيت، بريزيت، ايلول 2015.. 12



52

قائمة المراجع باللغة األجنبية 
1. Castells, M. “The Urban Question: a Marxist Approach”  ,translated by 

Alan Sheridan, Edward Arnold: London, 1977

2. Harvey, D. 2003, “The Right to the City”, International Journal of Urban 

and Regional Research, Vol. 27, issue 4, Blackwell publishing Ltd. 

Provider John Wiley & Sons, Ltd.

3. Aureli, P. V. »The Possibility of an Absolute Architecture«, The MIT 

Press: Cambridge, 2011

4. Lefebvre, Henri, »La Droite a la Ville ,«Anthopos: Paris,1968

5. Bshara,	Kh.	“Rural	Urbanization:	the	Commodification	of	Land	in	Post-

Oslo Palestine”,  in Bshara, K. & Amyri, S.  Reclaiming Space  ,Riwaq:	

Ramallah,2015 



53

ال�سكل # )1(: موقع بلدة عناتا اجلغرايف وعالقته اجليو�سيا�سية مع مدينة القد�س وحميطها

ملحق رقم )1(



54

ال�سكل # )2(: القد�س املرتوبولية املو�سعة 2000، املناطق القدمية واحلديثة ح�سب خمطط كندل،
)املجموعة الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية، »م�سروع اعادة تاأهيل القد�س العربية: �سرورة التخطيط 

الفل�سطيني للقد�س العربية )حي عناتا-م�ساريع درا�سية(«، موؤ�س�سة با�سيا، القد�س، 2000(



55

وحدود بلدية القد�س  ال�سكل #)3(: القد�س العربية ال�سرقية 1967-1966، خمطط كندل 1967 
االحادية 1967، )ال�سدر: املجموعة الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية،

“م�سروع اعادة تاأهيل القد�س العربية: �سرورة التخطيط الفل�سطيني للقد�س العربية
)حي عناتا-م�ساريع درا�سية(”، موؤ�س�سة با�سيا، القد�س، 2000(
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ال�سكل #)4(: �سورة جوية لقرية عناتا تعود لثالثينيات القرن الع�سرين
تظهر التكوين احليزي العمراين للقرية وطابعها الريفي، امل�سدر:

Palestine Remember Website- retrieved )20.10.2016(

ال�سكل#)5(: �سورة لقرية عناتا من فرتات ثالثينيات القرن الع�سرين
تظهر طبيعة التكوين املعماري للقرية يف تلك الفرتة، امل�سدر:

Palestine Remember Website- retrieved )20.10.2016(
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ال�سكل # )7(: التكوينات احليزية العمرانية لبلدة عناتا يف �سبعينيات القرن الع�سرين

ال�سكل # )6(: التكوينات احليزية العمرانية لبلدة عناتا يف �سبعينيات القرن الع�سرين



ال�سكل #)8(:  ظهور المناط املعمارية التجارية يف بلدة عناتا واأثرها على �سياغة الطابع العمراين العام 
للبلدة واأثر االإبادة العمرانية على ذلك، امل�سدر:

(http://www.timesofisrael.com/stuck-between-israel-and-the-pa-shuafat-
refugee-camp-seethes/- retrieved on 20.10.2016(

ال�سكل # )9(: طبيعة احلّيز العام يف بلدة عناتا كنتاج لتحولت الإبادة العمرانية، امل�سدر:
 http//:www.talimayer.com/anata - 0#retrieved 20.10.2016
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