الى فلسطين :البيت والطفولة ،القضية وأسباب الوجود.
الى تونس :الحماسة والتحول الجديد ،االبيض و االزرق.
الى أبي :الصديق القريب البعيد ،من علمني السرد والحكاية ،النظرية والتحليل.
الى أمي :من علمتني فنون الصبر ،وصبرت على غربتي كل هذه السنين.
الى إخوتي وبقية عائلتي.
الى المعلمين وكل من أورثني علما.
الى أصدقائي في فلسطين وتونس وكل بقعة في هذا العالم.

بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدولة التونسية التي منحتي فرصة تعلم العمارة
في هذا البلد الكريم.
واستغل هذه المناسبة ألتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى السيد نبيل ايوب
استاذي و مؤطري الذي رعى هذه التجربة البحثية بتوجيهاته وبنصحه .الشكر
موصول أيضا لألستاذة حياة البدراني التي لم تبخل علي بنصائحها وارشاداتها،
وأقول لها أنت كريمة ومعطاءة.
الشكر موصول أيضا إلى والدي الروائي الفلسطيني مشهور البطران الذي
ساعدني في عملية سرد المسار البحثي لهذه المذكرة .احترامي وتقديري أيضا
إلى الباحث المعماري إيال وايزمان الذي كان بمثابة المرجع البحثي االول في
هذا العمل ،لقد كان سخيا ومستعدا دائما لالجابة عن اسألتي واستفساراتي.
وأخير ،خالص محبتي واحترامي إلى كل من علمني في هذه الجامعة العريقة.
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ص .1مشهد من اللجوء الفلسطيني ،ثالثة اطفال الئجين في احد
المخيمات الفلسطينية اثر نكبة عام .1948
تصميم  :محمد مشهور بطران.

المقدمة
مخط ٌئ من يظن أن ماا يشايده المعمااريون يقتصار فقاط علاى المجاال األكااديمي المعمااري أو الساجاالت األدبياة ،
فالعمارة مقترنة بالشؤون السياسية والحركات االستعمارية قد تنحو منحى أعتى األسلحة أو يزيد والمعماريون هناا
مسؤولون تمام المسؤولية عما يخلقونه .
المعمار قد يكرس إلنتهاك حقوق اإلنسان أو لتغليب مصالح سياساية لطائفاة ماا او ماذهب أو «فئاة» علاى حسااب
أخرى  .في ظل وجود الصراعات الحضارية والثقافية يصبح خطر طمس الهوية وضياع الحقوق الشررعية،كما
هرو الحرال فري فلسرطين،خطرا داهمررا ملحرا ،قاد تعجاز قاارون مان العمال المضاني عاان إعرادة إثبرات الحقرائق التااي
طمسااتها أياادي المعمااار المتواطئااة مااع السياسااي والمسااتعمر .وتظاال المسااؤولية األخالقيااة والمهنيااة منوطااة برقبااة
المعماري لتحمل مسؤوليته الحضارية والثقافية بعيدا عن أبواب الملوك وصناع القرار.
سعينا مان خاالل هاذا العمال إلاى توظياف العماارة فاي أحيااء الاذاكرة الفلساطينية وتعزيزهاا ،وإذا كانات السارديات
األدبيااة والفكريااة والتاريخيااة قااد قطعاات شااوطا ال بااأس بااه فااي هااذا المضاامار عباار توثيااق تاااريخي وأدبااي للااذاكرة
الفلسطينية ،فانن العماارة علاى حاد علمناا لام تقام بادورها كماا يجاب .وهاذا راجاع لكاون األرض التاي ساتقام عليهاا
العمارة كانت خاضعة كليا للسيطرة االحتاللية اإلسرائيلية.
أما وقد غدت بعاض المسااحات الفلساطينية بحكام االتفاقياات الفلساطينية اإلسارائيلية خاضاعة للسايطرة الفلساطينية،
والذي يشمل بعض المدن واألريااف ،فقاد صاار بمقادور المعمااريين أن يقادموا مباادرات هندساية تانهض بالاذاكرة
الفلسطينية.
على سبيل المثال ساهمت «مؤسسة رواق الفلسطينية» في إعادة ترميم العديد من المباني األثرية الفلساطينية ،وقاد
شهدت العشرون سنة األخيرة أعمال تارميم هائلاة للتاراث الماادي الفلساطيني فاي مادن عديادة مثال الخليال وناابلس
وبعض القرى الفلسطينية ،حياث أحيات أعماال التارميم كاان مهادما .وعلاى الارغم مان أهمياة هاذه الخطاوة إال أنهاا
تحتاج إلى خطوات إضافية تعززها.
وهنا يطرح أسالة هامة:
هل هذا كافي؟
ماذا يمكن أن تقدم العمارة في هذا السياق؟
ضمن هذا السؤال سعينا أن نوظف العمارة في إبداع تصميمات معمارية جديدة...

) (1مركز المعمار الشعبي الفلسطيني "رواق" مؤسسة فلسطينية أهلية غير ربحية أنشئت في حزيران العام  1991ومنذ تأسيسه ،كان وما زال الهدف
الرئيسي للمركز حماية الممتلكات الثقافية والمعمارية والطبيعية في فلسطين .ومن منطلق قناعة راسخة بأهمية العمل الجماعي ،فنن رواق يسعى دائما
إلى التعاون والمشاركة مع مؤسسات محلية ودولية تعنى بحماية التراث الثقافي.
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االشكالية
النكبة الفلسطينية واحدة من أبشع النكبات التي لحقت بشعب من الشعوب اإلنسانية.
يعيش أغلب الشعب الفلسطيني الجئا مشردا في مخيمات بلدان الشتات منذ  67عاما بينما تسيطر إسرائيل
،الكيان المُغتصِ ب ،على األراضي الفلسطينية و تمارس عليها ابشع انواع التقسيم و العزل .إذ تمنع السكان
األصليين من التطور الطبيعي كما تضيق عليهم إمكانيات تطوير المجتمع من كافة الوجوه بما فيها التطوير
العمراني.
و إلى غاية عام -1994وهو العام الذي شهد ميالد السلطة الفلسطينية -لم يكن الحديث حول النكبة او التعبير
مسموحا ،ألن إسرائيل ال تعترف بهذه النكبة و ال تعترف بوجود الشعب الفلسطيني أصال.
عنها
ً
بعد التاريخ اآلنف ذكره صار من الممكن التعبير عن النكبة وتجلياتها في الواقع الفلسطيني.
وفي ظل فقدان األجيال الفلسطينية التي عايشت النكبة ونشوء أجيال جديدة ِاختبرت آثارها و لم تعشها  ،صار
لزاما على الثقافة الفلسطينية إعادة إنتاج النكبة ثقافيا كي تظل الذاكرة الفلسطينية مشتعلة ومتأهبة لهذا الحدث
الكبير.
ساهمت السينما والرواية والشعر وكافة المكونات الفنية والثقافية الفلسطينية في إعادة أحياء النكبة خاصة و
إبقاء القضية الفلسطينية الهاجس األول في حياتهم ،في حين أن الهندسة المعمارية لم تسهم بالقدر الكافي في هذا
الغرض ،ففي حدود علمنا ال يوجد في الضفة الغربية سوى متحف صغير جدا في جامعة القدس أبو ديس
يتناول ذاكرة السجن.
وضمن هذا السياق اإلشكالي ينبثق هذا السؤال المركزي :
كيف يمكن أن تساهم الهندسة المعمارية في تخليد ذاكرة الشعب الفلسطيني؟

األهداف
أهدف من خالل هذه المذكرة إلى تصميم فضاء معماري يحاكي النكبة الفلسطينية في كافة مراحلها ،ويعياد إنتااج
الرواية الفلسطينية من منظور معماري .فضاء يعكاس إساهام فان العماارة فاي عارض وتقاديم القضاية الفلساطينية
على األجيال الجديادة مان الشاباب الفلساطينيين الاراغبين فاي فهام قضايتهم بأشاكال تعبيرياة مغاايرة لماا هاو ساائد
وماألوف .كماا أساعى أن يكاون هاذا الفضاااء مازارا للنااس مان شاتى أنحاااء العاالم ،بحياث يعكاس صاورة العمااارة
المعاصرة في فلسطين ويصنع نقلة نوعية فيها.
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المنهجية البحثية
قمت بتقسيم مساري البحثي إلى عدة محاور ،أولها:
العمررارة الرمزيررة وعالقتهااا فااي تخليااد المقاومااة ،وهااو المحااور األول الااذي سيساااعدني علااى استكشاااف العمااارة
المناسبة لهذا الحدث ،قمت بدراسة الترميز وتحديدا في العمارة وأثرها في نفس اإلنسان .أيضا قمات بدراساة نشاأة
الترميز ومراحل تطوره وتطبيقه في مدراس العمارة إلي يومنا هذا.
بعد ذلك تم اختيار اثنين من النماذج البارزة في عصرنا هذا ،وهما :المتحاف اليهاودي للمعمااري دانياال ليبساكيند،
ومتحف ياد فاشيم للمعماري موشي صافدي ،اللاذين يعبااران عان قضاية مهماة تشاغل الارأي العاالمي لسانين طويلاة
وهي «الهولوكوسات» وتحليلهماا مان خاالل عملياة تقاوم علاى أسااس المقارناة مستخلصاا مان خاالل ذلاك األفكاار
والمفاهيم األولية للنماذج.
المحور الثاني وهاو فلسرطين و«القضرية الفلسرطينية» ،اعارض مان خاالل هاذا المحاور نشاأة القضاية الفلساطينية
ومراحل تطورنا من خالل تسلسل زماي ألبارز أحاداثها ،كونهاا مان أهام وأبارز القضاايا الراهناة المطروحاة علاى
الساحة السياسية الدولية.
المحور الثالث ،هاو العمرارة والمعمرار كرةداة اسرتعمارية ،أدرس مان خاللاه االحاتالل اإلسارائيلي مان وجهاة نظار
معمارية ،بادئاا بعارض العالقاة التاي تجماع العماارة والسالطة عبار التااريخ لتنفياذ مصاالح سياساية ،بعاد ذلاك أقاوم
بدراسة مراحل االحتالل اإلسرائيلي من خالل عرض البنية العمرانية والمعمارية لهاذا الكياان .بادءا بالمساتوطنات
والتي تعد النموذج األخطر في العمارة اإلسرائيلية ،حيث قمت بعرض مستوطنة «معالي اودميم» كنموذج.
ثم قمت بدراسة البنية التحتية من طرق استيطانية وعناصر أخارى والتاي تعمال كحاواجز داخال نظاام إغالقاي تاام
لشل الحركة داخل األراضي الفلسطينية وتقسيمها إلى جيوب منفصلة عن بعضها البعض.
بعد ذلك قمت بدراسة التركيبة العمرانية والمعمارية للمخيمات الفلسطينية ونشاأتها كفضااء مؤقات وقاائم علاى حلام
العودة وعرض عدة نماذج سواء داخل فلسطين أو الشتات ،بعد ذلك قمت بدراسة العمليات العسكرية التي يقوم بها
الكيااان الصااهيوني بهاادف إعااادة تصااميم هااذه التركيبااة المؤقتااة للمخيمااات وتجعاال منهااا فضاااء دائمااا ،تحاات عنااوان
تصميم عن طريق الدمار.
بعد ذلك قمت بعرض الجدار كجسم فيزيائي غريب فاي األراضاي الفلساطينية وكاأداة اساتعمارية بحتاة مان خاالل
نتائجه التخريبية ودراسة مكوناته المادية في المناطق المختلفة أيضا دراسة البعد الرمزي له.
ثاام قماات بتقااديم القاادس كنمااوذج لعمليااات التهويااد وإعااادة التشااكيل التااي يقااوم بهااا الكيااان الصااهيوني فااي التركيبااة
المعمارية والعمرانية لها وفي نفس السياق أقوم بعرض قطعة األرض المختارة للمشروع المقترح وأخيرا عرض
التحوالت في العمارة الفلسطينية و تشابها مع عمارة االحتالل.
المحور الرابع واألخير وهو المشروع المقترح اعرض من خالل هذا المحور مراحل التصميم واألفكار والمفاهيم
التي بني على اساسها التصميم .
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المحور االول:

العمارة الرمزية
وعالقتها بتخليد المقاومة والنضال
الترميز في العمارة
لحمة تاريخية

ص .2واحااد ماان ضاامن
مجموعااااة ماااان النصااااب
التذكاريااة المتواجاادة فااي
االتحاااد السااوفياتي سااابقا
تاحديااادا فاااي كورواتياااا،
يخلاااااااد اثاااااااار الحااااااارب
العالمية الثانية.
www.BEHANCE.com

الترميز في العمارة
العمارة لغة تخاطبية بين الذات المولادة للفعال المعمااري تنشاأ باين المهنادس المعمااري وباين اآلخار ،تتصاف لغاة
التخاطب بنمكانية القراءة وبلورة الفكرة أو القصد .لذا فانن عالقاة تفاعال األشاكال «التارابط  ،التاداخل ،التجااور،
الحذف ،اإلضافة» تعطي تعبيرا عن فكرة أو سبب الشكل المعماري .فنن شكلية العمارة ال تقتصر على خصائص
الشكل فحسب من حياث قايم التاوازن والتناساق والتنااظر ...بال يتعاداه إلاى طبيعاة القايم التاي يترجمهاا الشاكل إلاى
المتلقي لتحقيق نوع من التخاطب ،ويُارى جماال الشاكل المعمااري بمادى فهماه ومادى فساحة التأويال التاي يخلقهاا
المتلقي في عالقته معه .حيث أن الترميز هو أحد اإلستراتيجيات فاي اللغاة المعمارياة لتمثيال األفكاار واإلنفعااالت
التي تمثل فهم االنسان للطبيعة والذات بموجب قوانين خاصة واتفاقاات معيناة ،متناولاة فاي طياتهاا البعاد االباداعي
في التاويل والفهم .والرمزية نمط ُي َعبر عنه من خالل معاني مكانية ،زمانية ،فيزيائية أو مادية .والذي يعتمد علاى
اإلدراك ومشاركة أغلب الحواس.

ص .3جامع سامراء ،واحد من ابرز االمثلة في العمارة االسالمية ،العراق.
www.bahrainforums.com

ص .4بازيليك روما ،احد مباني عصر النهضة.
www.bahrainforums.com

يرى «كاسيرر» بأن الفن هو األكثر مباشرة وفورية ويشتمل على جميع أشكال الرمزية ،فالتشكيل الرمزي هو
فقط من يستطيع الجمع بين الحدس والفهم وبين المعرفة واإلبداع وبين الذات والهدف .وطبيعة التعبير الرمز في
العمارة عن الفكرة تختلف حسب طبيعة الثقافة والموقع والزمن واالتجاه سواء الوطني أو الجغرافي أو الديني
«كالعمارة اإلسالمية» و«الفكرية» و«عمارة النهضة» عند الغرب .وهي تعبر عن حالة معنوية تتعلق بالمجتمع
أو بما في داخل المعماري من فكر تصويري.

ص .5احد نماذج العمارة الفكرية المعاصرة ،تصميم لقصر الثقافة الجديد في مدينة البصرة ،العراق ،للمهندسة المعمارية زها حديد.
www.almydaan.net

« رنست كاسيرر» ،من مواليد  28يوليو  1874في بريسالو ،سيليزيا «اآلن فروتسواف ،بولندا» أراضي الرايخ األلماني ،وتوفي
في نيويورك  13ابريل 1945 ،اسس هذا الفيلسوف االلماني مع بول وهيرمان كوهين ،ما يسمى اآلن مدرسة ماربورغ.
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وفاااى مجاااال التحليررررل النفسررري ،تصاااور كااااال مااان «كاااارول يااااون »
و«سيجمون فرويد» بأن الرموز ليسات مان العقال ،بال نابعاة مان قادرة
العقااال علاااى اساااتيعاب المعلوماااات ،ويساااتخدم العقااال الرماااوز للتشاااكيل
والتكوين بحرية ،والتنظيم ،والربط بين الرموز .وقاد تباينات اراء ياون
وفرويااد حااول نظاام القضااية المعرفيااة الموحاادة للرمااز وعمااا إذا كاناات
توجد داخل العقل الفردي أو بين العقول األخرى ،سواء أكانت الرمزياة
المعرفياة فطرياة أو حااددتها البيئاة .تقاول «سااوزان النجار» :إن واحاادة

من األغراض الرئيسية للرموز هي لمساعدة المرء فاي التفكيار ولجعال
العالقااات صااريحة وواضااحة فماان خااالل التااذكر المرئااي يتجنااب الماارء
تذكر الخصائص بصورة مشوشة .فالرمزية تكون فاي مساتوين أحادهما
فكري يعتمد علاى قاراءة الرماز مان قبال المصامم «كيفياة تحقياق الفارد
لهويته في قرارة نفسه» واآلخر شاكلي وذلاك باتخااذ شاكل ماادي يخلاق
رمااااااااااااز تواصاااااااااااالي يحقااااااااااااق هويااااااااااااة الفاااااااااااارد والمجتمااااااااااااع.

ص .6الترميز في العقل البشري.
www.blogspot.com

والرموز المعمارية تكون إما ظاهرة برموز مجردة أو بتجسيدات مادية ،وتعتمد رمزية المبنى على مدى إدراك
عمارته وفهمها.

ص .7التصميم الجديد لمبنى االمانة العامة للمهندس المعماري العراقي منهل الحبوبي ،حيث ارتبط تصميم هذا المبنى في المخزون التاريخي للمكان،
بالد ما بين النهرين  ، ...يقوم هذا التصميم على رمز االبدية المجرد الذي يبرز من خالل الفراغ االوسط للمبنى ،والذي استوحاه من التتابع
الحضاري في بالد ما بين النهرين.
www.palmoon.net

وتتصف العمارة الرمزية بما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5

يرتبط الرمز بالعمق التاريخي لبنية المجتمع ويتفاعالن معا بصورة إيجابية.
فعل معين يرتبط بالصورة الذاكرية للمجتمع.
يعبار الرمز عن حدث ما أو ٍ
ال يرتبط الرمز والمرموز بعالقة سببية محددة وإنما عالقة معللة إجتماعيا.
يرتبط الرمز بالفكر الذهني للمتلقي على مستوى الفرد أو المجتمع الذي يحمل المعنى في نفسه.
ال يتطااابق الرمااز والمرمااوز ماان حيااث الهيئااة أو الشااكل ،وإنمااا التطااابق ماان حيااث المعنااى المحمااول فااي
الرمز باتجاه المرموز .عدم التالزم بالحضور بين الرماز والمرماوز ،وإنماا يرتبطاان بفكارة الحضاور للرماز
وتأويل المعنى إلى ما يحمله ذهن المتلقي.
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لمحة تاريخية
ظهرت الرمزية في فرنسا في القرن التاسع عشر كرد فعل للمدرسة الواقعية وهدفت إلى التعبير عن سر الوجود
عبر الرمز .وهي مدرسة فنية وأدبية في الشعر وسائر الفنون.

العمارات الكالسيكية
ما قبل 1890

تااأثر الرمزيااون أكثاار مااا تااأثروا بأعمااال بودليرالرمزيااة
مقتصاارة علاااى الزخاااارف والنساااب الجميلاااة دون اعتمررراد
أسررلوب الومررول والتضررمين فااي التشااكيل المعماااري كمااا
فااي «العمااارة اإلغريقيااة» والطاارز الخاصااة بهااا وغيرهااا
من «العمارات الكالسيكية» و «الكالسيكية الجديادة» كماا
ظهاارت العمااارة الرمزيااة فااي مباااني خاصااة ذات وظيفااة
مميزة مثل« :العمارة اإلسالمية» التي اتخذت مان المئذناة
والقبة رمزا للمساجد .و«العماارة المسايحية» فاي كنائساها
التي كان الشكل العاام لهاا وتوزياع مسااقطها يعطاي طابعاا
خاصاااا بهاااا يرماااز إلاااى أهميتهرررا الدينيرررة ويشرررعر الزائرررر
بالرهبة والقدسية.
وكااان تصااميم المباااني الدفاعيااة بطريقااة ترمااز إلااى القرروة
والمتانرررة مثااال تصاااميم القاااالع والحصاااون الدفاعياااة .فاااي
النصااف األول ماان القاارن التاسااع عشاار ركاازت تحلاايالت
النقد المعماري حصريا على أهمية التمثيال والزخرفاة فاي
المبنى على اعتبار أنها أهم عنصر فيه.

ص .8كاتدرائية نوتردام ،اشهر
كاتيدرائيات فرنسا وتتوسط بارس .احد
امثلة على العمارة المسيحية التي ترمز
للرهبة والقداسة في طرازها.
www.wikimapia.org

عمارة الحداثة
1945-1890

قااام المؤرخااون بفهرسااة رمااوز العناصاار الزخرفيااة فااي المباااني القديمااة لتوثيااق التطااور الرماازي
للزخارف عبار التااريخ مماا سااهم بحادوث نقلاة نوعياة فاي عماارة الحداثاة وبعاد الحارب العالمياة
الثانية خضعت «عمارة الحداثة»  1945-1890لرغباات الصاناعة والكفااءة الوظيفياة والتقنياات
الحديثة مما خلق بنية جديادة تعتماد فاي أساساها علاى الساياق الحضاري ،وظهارت حركاات جديادة
تأكد إنفصالها عن التقاليد الماضية لذا نالحظ أن هذه الفترة تمثلت بخصوصية العالقاة باين الشاكل
والوظيفة وتبسيط األشكال ونباذ الزخرفاة حياث رمازت إلاى البسراطة والنقراء ،مان رواد الحداثاة:
ميز فان ديروه ،لوكوربوزية ،وولتر جروبوس . ...

ص .9منزل فرانس بورث ،للمعماري الحداثي ميز فان ديل روه ،وهو احد االمثلة البارزة في عمارة الحداثة والتي
ترمز الي البساطة ونبذ الزخرفة والتعقيد في استعمال العناصر الشكلية.
blog.ricecracker.net



شارل بودلير 1867-1821شاعر وناقد فني فرنسي.



ملخص عن:
االغا دانية« ،العمارة الرمزية في وجه الكوارث» ،العدد الثاني والعشرين من مجلة « 31 ،»22ايار .2014
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عمارة التكنولوجيا المتقدمة
 1960الي يومنا هذا وظهرت
كجسر بين الحداثة والمعاصرة

عمارة التكنولوجيا المتقدمة أو تسمى بالحداثة المتأخرة
استجابة ألحدث التطورات التكنولوجية حيث أعطت
حرية معمارية أكبر بالتعبير عن األفكار وسمحت
للمعماري بالتحليق في خياله وتنفيذ ما يريد ليوصل
فكرته ورؤيته المعمارية من خالل الرموز التي
يتضمنها المبنى .وترتبط أشكال العمارة هنا
بتصورات جسم اإلنسان ومكونات الطبيعة ،واستخدام
أشكال نحتية .من رواد هذه العمارة :سانتياجو
كاالترافا ،نورمان فوستير ،كينزو تان . ...
Turning Torso
ص .10احد االمثلة على عمارة التكنولوجيا
المتقدمة واحد االبراج التي قام بتصميمها
المعماري كاالترافا ،في مدينة مالمو السويدية،
مستوحى من جذع الدوران عند االنسان .
Architectural projets/ 12th issu/page43.

 1971الى يومنا هذا

عمارة ما بعد الحداثة
«العمارة المعاصرة»
من أهم أنواع العمارة التاي تميازت بجاناب الرمزياة
هاااي عماااارة ماااا بعاااد الحداثاااة وخصوصاااا العماااارة
التفكيكيااة عااام 1971م التااي دفعاات بعمااارة الحداثااة
بهادف الاتخلص مان الملاال فهاي حالاة إبداعياة تخلااق
آفاق جديدة من األشكال المساتحدثة ،تعارض ماا هاو
غرياااب بأسااالوب التشاااويه والتجزئاااة التاااي اتبعااات
منهجية التصادم اللفظي بدل اللباقة في اإلقناع وهاي
عمااارة مليئااة بالمفاجاايت الغياار متوقعااة وانحصاارت
القيمااة الجماليااة للمبنااى بمااا تبديااه العالقااات الشااكلية
للحجااوم والكتاال والفراغااات كمااا تبرزهااا المعطيااات
اإلنشاااائية .حياااث تظهااار فياااه الرمزياااة بقاااوة تعبيااار
الخطااوط واألشااكال الصااريحة وحتااى مااواد اإلكساااء
المستخدمة كالمعدن والزجاج وإبراز حالاة التنااقض
القصوى مع الطبيعة والتجريدية من خالل استحداث
أشااكال نقيااة واسااتخدام تشااكيالت عضااوية ونحتيااة.
وظهر توجه آخر وظف وسائل بصرية فاي التكاوين
بهدف الوصول إلى حالة الالنظاام مان خاالل عملياة
الخااداع البصااري والوصااول ألشااكال مبهمااة تعبياارا
عن فكر المصامم والتواصال ماع المتلقاي مان خاالل
عاادة تااأويالت .ماان رواد هااذه العمااارة :زهااا حديااد،
ريااام كاااوالس ،فراناااك جاااري ،وبيتااار ايزماااان . ...

ص .11برج سويس ري ،لندن ،نورمان
فوستير ،احد االمثلة على العمارة المعاصرة
الخضراء والتي تحاكي توربينات الهواء في
تصميمها .
Architectural projets/ 12th issu/page43

ص .12متحف رويال اونتاريو ،ليبسكند ،كندا.
Case study/ jewish musuem/ stephen
andenmatten/page 70.
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نماذج من العمارة الرمزية المعاصرة

ص .13تمازج بين فضاءات مختلقة من المتحف اليهودي في برلين.
تصميم :محمد مشهور بطران.

النماذج المختارة
 موشي صفدي
نشةته ودراسته
معماااري ،ومخطااط ماادن ،ماادرس ،منظاار ،وكاتااب ،ولااد فااي
حيفا« ،اسرائيل»  1938ثم انتقل الي كندا مع عائلته.
حصل على شهادة الباكالوريوس في الهندساة المعمارياة مان
جامعة «ام سي غيل» عام  1961ثم تدرب لدى المعماري
المعروف «لويس كان» في فيالديلفيا ،بعد ذلك عاد الي كندا
ليشااارف علاااى التخطااايط الرئيساااي للمعااارض العاااالمي لعاااام
 ، 1967انتقل الي القدس من اجال العمال ،ثام قاام بالتادريس
عااااام  1978فااااي جامعااااة «يااااال غياااال» وجامعااااة «باااان
غيريون» ،نقل صفدي مكتبة الرئيسي الاى بوساطن واصابح
ماادير برنااام التصااميم الحضااري فااي «جامعااة هارفااارد»
للدراسات العليا في التصميم عام .1984

ص .14المعماري موشي

صفدي.

تصميم :محمد مشهور بطران.

نظرياته وفكره المرتبط بالفلسفة
يحتضن موشي صفدي تصميم انساني شامل وفلسفي ،اذ يدعم الهندسة المعززة للمشاريع المبرمجة ،التاي تتطلاع
في تصميمها كل من العناصر الجغرافية والثقافية للمكاان المحادد والتاي تساتجيب الحتياجاات االنساان وتطلعاتاه،
تعاارف تصااماميمه بالمنحنيااات والفراغااات الضااخمة ايضااا المساااحات الخضااراء ،اذ تثباات كتاباتااه الااى الحاجااة
لمساحات حيوية من أجل تعزيز المجتمع.

متحف ياد فاشيم

اختيار متحف يااد فاشايم كمرجاع عمراناي معاصار فاي العماارة
الرمزيااة يرجااع لكونااه جاازء ماان مكااان ذو اهميااة رمزيااة كبياارة
وعالميااااة ،وهااااو مدينااااة القاااادس ،و«جباااال الااااذكرى او جباااال
هيرتزل» خاصة .ايضا نوعية التمازج التي خلقها ياد فاشيم مع
البيئااة المحيطااة وخصوصاايتها دون المساااس بهااا او احااداث اي
فعل عمارني او معماري دخيل على المكان.
ولكونااة جاازء ماان روايااة المشااروع المقتاارح وأحااد المكونااات
المجااورة ذات االهميااة لموقاع البناااء والتاي ساايتم طرحهاا الحقااا
في المذكرة.

ص .15ياد فاشيم ،قاعة االسماء.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.
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 دانيال ليبسكند
نشةته ودراسته
ولد في بولندا عام 1949وهو طفل ألبوين نجا من المحرقة ،ذهبوا
للعيش في «اسارائيل» ثام انتقلاوا الاي الوالياات المتحادة فاي الثالثاة
عشر من عمره .كان عاشقا للموسيقى ثم شجعته أمه بعد أن أحست
شااغفه فااي الرساام والفاان الااى دخااول العمااارة ،اذ كااان عازفااا اللااة
«االوركوديون» ولكنه لم يعد يكتسب منها تقنية جديادة فقارنهاا ماع
العمااارة التااي رأى ان تقنيتهااا ابسااط ماان الموساايقى فهااي ال تنفااذ.
حصل على شهادته الجامعية في العمارة من
"«The Cooper Union Advancement of Science and Art
ص .16المعماري دانيال

ليبسكيند.

www.jersemar.org

عااام  ، 1970ثاام حصاال علااى دبلااوم فااي الدراسااات العليااا لتاااريخ و نظريااات الهندسااة المعماريااة ماان «جامعااة
ايزيكس» عام  ،1972قام بالتدريس بعد ذلك في عدة جامعات منها« :اكادمية كرانبورك للفن وجامعة يال».

نظرياته وافكاره
ابتدأ ليبسكيند مهنته في العمارة كمنظر واستاذ جامعي ،يمضي وقتا كبيرا في الكتابة ودراسة االبحااث ،حياث كاان
يفضاال استكشاااف االفكااار المعماريااة التجريديااة عباار الرسااومات فقااط .وصااف «بالمعماااري التفكيكااي» فااي عااام
 1980اذ كاان يعشاق تفكياك االشاكال المعمارياة التقليدياة واعاادة تركيبهاا بطريقاة مختلفاة ،فهاو ياؤمن باسااتعمال
االستعارات والتجزئة حتى يظهر معنى اعمق للعمارة ،كما يؤثر كل مان الفلسافة واالدب والموسايقى علاى طريقاة
تواصله مع تصاميمه .اذ يمكن ان يستوحي افكاره من مقطع موسيقى او قصائدي .فهاو ال يركاز فقاط علاى شاكليه
تصاميمه ،بل ايضا على احساسنا بداخلها.

المتحف اليهودي
دانيال ليبسكينك
سبب اختيار المتحف اليهودي كونه احد ابرز
التجارب الفريدة في العمارة الرمزية المعاصرة
والتي تجسد محنة «الهولوكوست» او
المحرقة اليهودية في اوروبا .وهو
المثال االبرز لعملية ترجمة فريدة
من نوعها الحاسيس مفعمة بالعنف
والمعاناة . ...
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مستويات التحليل
.I

االهداف

 ياد فاشيم :االنتقال بذكرى المحرقة اليهودية «الهولوكوست» إلى القرن الواحد والعشرين .ايضا عرض
رواية الهولوكوست من وجهة نظر يهودية فريدة ،مشددا على تجارب الضحايا كأفراد من خالل
المصنوعات اليدوية وشهادات الناجين والممتلكات الشخصية.

ص .17نجمة داوود ،الشارة التي كانت النازية تفرض
على اليهود ارتداءها «المييز العنصري».

ص .18برلين 1962م.
Khayma.com

Khayma.com

 المتحف اليهودي :اظهار للعالم معاناة اليهود اثناء الحكم النازي الوروبا وتأثيرها على جميع مناحي
حياتهم السياسية و االقتصادية و االجتماعية في تلك الفترة من خالل عدة مفاهيم :اهمية دم قضية
«الهولوكست» كواقع مادي وروحي في وعي وذاكرة برلين ،لصنع مستقبل انساني افضل ،اتسحالة فهم
التاريخ االلماني بدون فهم الحجم الهائل من الثقافة واالقتصاد الذي اسهم به المواطنين اليهود في المانيا.

ص .19سجناء من اليهود لدى النازيين ابان الحرب العالمية الثانية.

ص.20النازية.

Khayma.com

Khayma.com

 بالرجوع الى:
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Washington University Concepts and Principles Fall 2013.
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.II

سيناريو المبنى ،وعالقتة مع البيئة والموقع

 .1اختيار الموقع ما بين الريفي و المدني
 ياد فاشيم :احد اهم المباني اليهودية التي تتواجد في
الجزء المحتل من االراضي الفلسطينية  ،1948تحديدا
في الجزء الغربي من القدس المحتلة «القدس الغربية»،
على احد مرتفعاتها «جبل هيرتزل» او في تسمية اخرى
«جبل الذكرى» مطال على غابات القدس المحيطة ،حيث
يتراوح هذا المكان ما بين الريفي «غابة» والمدني.
ص .21مشهد علوي لمتحف ومؤسسة ياد فاشيم.
يبين مدى التمازج الذي يجمع المتحف مع محيطه
موقع ياد فاشيم االلكتروني

ص .22مشهد علوي لمتحف ومؤسسة ياد فاشيم ،حيث يتوسط المتحف الجزء الغربي من جبل «هيرتزل».
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

 المتحرررررف اليهرررررودي :يتواجاااااد هاااااذا
المتحااف فااي منطقااة مدنيااة ونقطااة هامااة
فااي خريطااة العاصاامة االلمانيااة باارلين،
تحدياادا فااي الجاازء الغربااي منهااا ،اذ يقااع
فااااااي نقطااااااة تقاااااااطع بااااااين شااااااارعي
«»MARKGRAFENSTRASSE
و«.»LINDENSTRASSE

ص .23مشهد كلي للمتحف اليهودي ،يظهر فيه الجزء القديم و الجديد منه
شكبة فلسطين للحوار.

ص .24مشهد يظهر موقع المتحف ،وتموضعىه في نقطة تقاطع شارعين
مهمين في برلين.
Google maps

 بالرجوع الى:
 .1موقع ياد فاشيم االلكتروني {  .2015 ، }www.yadvashem.orgو موقع موشي صفدي االلكتروني .}www.msafdie.com{Safdie Architects ،
Andenmatten Stephen, « Case Study - Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind », A semester long case
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2.
3.

16

.2

رمزية المكان

 ياد فاشيم :تمتد رمزية المكان كونه جزء من اقدم مدن
العالم ،وهي القدس التي تتصف بقداستها واهميتها الكبيرة
للديانات السمواية الثالث ،االسالمية المسيحية واليهودية.
ايضا تمتد رمزية المكان من اهميته التاريخية للكيان
الصهيوني« ،جبل هرتزل» ،أيضا «جبل الذاكرة» تلك
التلة غرب مدينة القدس ،التي تضم المقبرة الوطنية في
«إسرائيل» .والتي تضم قبر «ديوديور هيرتزل» مؤسس
الصهيونية السياسية الحديثة الذي يوجد في اعلى نقطة من
هذه التلة .إلى جانبه على وجه الخصوص قبور «فالديمير
جابوتنسكي» ،زعيم الصهيونية الرجعية ،وعدد من
رؤساء وزراء «اسرائيل» «ليفي اشكول»« ،غولدا
مائير» و«اسحق رابين» .حيث يقع ياد فاشيم في الجزء
الغربي من جبل هرتزل .كما يتميز هذا المكان بتتوجيه و
ارتفاعه في مدينة القدس 834 ،متر فوق مستوى سطح
البحر .باالضافة الى احتواءه العديد من النصب التذكارية
المتعلقة بالمحرقة والتاريخ اليهودي.

ص .25نصب تذكاري ضمن موقع ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

ص .26نصب تذكاري ضمن موقع ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

 المتحف اليهودي  :ارتبط وجود المتحف ،بقيمة المكان الرمزية والتاريخية ،برلين لب االحداث النازية
و منشأها ،اخيار المكان يعني دمجا لتاريخ اليهود و تقاليدها مع ذاكرة برلين ،فهو يتواجد في نقطة تقاطع
شارعين مهمين يؤديين الي مقر ملكي سابق ،وقربة من جدار برلين قديما .ايضا المبنى القديم للمتحف
الذي كان محكمة اثناء الحكم النازي الوروبا.

منزل اتحاد
العمال االلماني

المتحف
اليهودي
مقر فيكتوريا
للتةمين

ص .27المتحف اليهودي ،المبنى القديم من
المتحف الذي يرجع في تصميمه وطرازه الي
الباروك ،حيث كان محكمة اثناء الحكم النازي
اللمانيا.
تصميم :محمد مشهور بطران.

مكتب براءات
االختراع االوروبي
ص .28رسم يوضح المباني المهمة في موقع المتحف اليهودي.
Google maps.

 بالرجوع الى:
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.II

تشكل المبنى

 .1الطراز العمراني
 ياد فاشيم :يعد المتحف فريد من نوعه تبعا لعمارته ،اذ يعد
حاد الطباع ،و منشور الشكل.

ص .29مدخل متحف ياد فاشم والذي يظهر بارزا ويحمل
شكل المنشهور المثلثي .

ص .30الممر الرئيسي ،متحف ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

موقع ياد فاشيم االلكتروني.

 المتحف اليهودي :يختلف عما يجاوره من مباني ترجع في نمطها لطراز الباروك ،شكلة عنيف
وعدواني ،فهو يفتقر الى الزوايا المستقيمة.

ص .31مشهد يوضح التباين بين جزأي المتحف.
www.Beheance.com

ص .32مشهد يظهر الطراز المعماري العنيف للمتحف.
www.Beheance.com

 بالرجوع الى:
 .1موقع ياد فاشيم االلكتروني {  .2015 ، }www.yadvashem.orgو موقع موشي صفدي االلكتروني .}www.msafdie.com{Safdie Architects ،
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 .2الخيارات الشكلية و الرمزية
 يرراد فاشرريم :بنيااة خطيااة ،تمثاال المسااار التاااريخي
لليهود في اوروبا ،سلسة من صاالت العارض علاى
جانبيه ،ويعمل المحيط والخلفية والفضااءات متبايناة
األطااوال ودرجااات اإلضاااءة المتغياارة علااى إبااراز
النقاط المفصلية للرواية التي تسرد وقائعها الواحدة
تلو األخرى.

ص .33رسم اولي لمتحف ياد فاشيم ،للمعاري موشي صفدي،
حيث تظهر فيه البنية الخطية التي تخترق الجبل.
Safdie architects

ص .34مشهد داخلي للممر الرئيسي لمتحف ياد
فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

ص .35مشهد علوي لمتحف ياد فاشيم تظهر فيه البنية الخطية
واضحة وبارزة في طرفي الجبل.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

عند نهاية الرواية التأريخية للمتحف تنجلي قاعة األساماء ،مخاروطين ،االول معلاق ويختارق الجبال مان االعلاى
اما الثاني فهو محفور الي االسفل يعكس صوره المخاروط االول العلاوي .وهاي المكاان الاذي أودعات فياه وثاائق
الشهادة لماليين من ضحايا الهولوكوست ،وتمثل مكانا لتخليد ذكرى الذين هلكوا فيه.

ص .36قاعة االسماء ،ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

ص .37مخطط الطابق االرضي ،ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

المدخل

صالة عرض

البنية الخطية

مسار الحركة داخل البنية الخطية

 بالرجوع الى:
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 المتحف اليهودي:
إن تصميم الجزء الجديد من المتحف ناجم عن احساس بوجود مصفوفة مجردة متشعبة تربط العالقات بين المانيا
وصور اليهود من عمال كاتبين فنانين علماء شعراء ،والتي تربط تقاليد اليهود بالثقافة االلمانية ،ومن خالل هذا
االتصال تمكن ليبسكيند من وضع االنطباع االول لتصميم المتحف عن طريق وضع قالب غير منطقي منبثق
ونات عن انشقاق نجمة داوود اليهودية .ايضا موسيقى شنوبيرغ بالتحديد موسيقى موشي وارون المكونة في
برلين ،التي لم تكتمل.

ص .38رسومات اولية للتحف اليهودي ،ليبسكيند ،والتي تظهر انشقاق نجمة داوود.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 7.
ص .39القالب الذي وضعة ليبسكيند لتصميم المتحف اليهودي.
Case study/ jewish musuem/ stephen andenmatten/page 70.

ص .40رسومات اولية للمتحف اليهودي ،ليبسكيند ،تظهر فيها التركيبة االولية للمتحف ،حيث تكون الشكل النهائي نتيجة العالقة بين سطران.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 14.

راى ليبسكيند ان التصميم الجديد للمتحف هاو الجازء المكمال لهاذه المقطوعاة الموسايقية .ساطران ،االول مساتقيما
لكنة متكسر لعدة قطع ،والثاني متعرج لكنة متواصل ،يخلق لنا تقاطع السطران حوارا صامتا بينهماا ،يادعونا الاى
تخيل االمور الغير مرئية في هذا الفضاء الهندسي.

طبيعة الفضاء
العاطفة المنقولة

فضاء بضوء ضئيل
الوحدة واالمل

فضاء متسع
االستصغار واالستحقار

فضاء ضيق

ممر طويل

صعود

االختناق

التعب والطريق الطويل

الحذر

ص .41الخيارات الشكلية والرمزية للفضاءات الداخلية.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 29.

 بالرجوع الى:
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 .3عالقة الشكل بالمحيط
 ياد فاشريم  :يقاع متحاف يااد فاشايم علاى مسااحة تزياد
عن  4200متار مرباع ،معظمهاا تحات ساطح األرض.
للمحافظاااة علاااى اهمياااة المكاااان التاريخياااة وعناصاااره
القديماااة دون احاااداث اي عناصااار دخيلاااة تشاااوه صاااور
المكاااان ،بنيتاااة خطياااة تحمااال شاااكل الساااهم وتبلااا مااان
الطول  180مترا تخترق الجبل لتنتهي إلى مناور نااتئ
من طرف الجبل .وقد اختيار الشاكل المثلثاي لكاي يادعم
حمل التربة التي تغطي المنشور ويتفرع عن هذا الممر
األشبه بالسهم الي فضاءات داخلياة علاى شاكل صااالت
عاارض  ،فيمااا تباارز فتحااة الخااروج بشااكل درامااي ماان
جانااب الجباال ،لتساامح بنلقاااء نظاارة علااى الااوادي الممتااد
من أسفل .نقطة النهاية ،الشارفة التاي تطال علاى مشاهد
بانورامي لمدينة القدس.

ص .44مقطع منشور الشكل للمرر الرئيسي ،ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

جبل «هيرتزل».
البنية الخطية للمتحف.
ص .42رسم اولي لمتحف ياد فاشيم يظهر التمازج بين بنية المتحف
والمكان ،موشي صفدي.
Safdie architects.

ص .43البنية الخصية للمتحف ،تخترق جبل «هيرتزل».
موقع ياد فاشم االلكتروني.

 المتحف اليهودي  :إن الشكل العام للمتحف هو متصل بشكل قوي مع محيطة من فراغات ابنية و طرق،
شكلة المتعرج يخلق بين أجزاءه مساحات خارجية على شكل باحات ،فللمبنى قابلية االحتواء على فضاءات
ضمن حدوده مشابه في ذلك مباني الباروك المجاورة .على سبيل المثال :باحة بول كلين ،وهو الفضاء
الناشىء بين المبنى القديم و المتحف الجديد حيث يطابق في ابعاده و ارتفاعه باحات المباني القديمة المجاورة
من عهد الباروك.

ص .46باحة بول كلين ،المتحف اليهودي،
وهي الباحة االكبر من حيث مساحتها
واتساعها.
الباحات.

Between the lines/ margot shafran + corey
stimson/ page 32.

مبنى المتحف.
ص .45العالقة بين المتحف والفضاءات الخارجية.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 16.

 بالرجوع الى:
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 .2مسار الحركة
 ياد فاشيم :ممر تتفرع من جانبيه معارض تفصل بينها فجوات غير
قابلة للمرور تمتد على أرضية الموشور ،لتشكل هذه الفجوات عائقا
ماديا يوجه الزائر إلى المعارض المجاورة ،ويسمح في الوقت نفسه
باالتصال البصري للزائر بطرفي الموشور ،مسار متعرج بين
الصاالت يعطي احساسا بالسفر.

ص .48مخطط يوضح مسار حركة الزائر المتعرج في المرر الرئيسي وصاالت
العرض لمتحف ياد فاشيم.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

حاجز مادي

مدخل صالة عرض

ص .47المرر الرئيسي لمتحف ياد فاشيم
حيث يظهر فيها الحواجز المادية ومسا
الحركة المتعرج.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

مسار الحركة داخل البنية الخطية

البنية الخطية

المدخل

ص .49صور لبعض صاالت العرض الداخلية للمتحف.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

 المتحف اليهودي :أهم ما يميز مسار الحركة للمتحف انه بال مداخل وأن مدخله الوحيد هو المبنى المجاور.
يمر الزائر من ردهه تحت االرض للوصول الى مبنى المتحف ،فقد أوجد ليبسكند ما يمكن تسميته بالطرق
السفلية «تحت األرضية».

ص .50المسارات االرضية التي اوجدها ليبسكيند ،وحركة الزائر داخل المتحف.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 26 .
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.IV

التقنية البنائية المستعملة ورمزيتها

 ياد فاشيم :صنع هيكل المتحف بأكمله ،أي
األرضيات والجدران والمسطحات الخارجية،
من الخرسانة المسلحة ،مختلفا عما يجاوره من
ابنية مصنوعة من الحجر الجيري ،حتى يكون
هذا المبنى مختلفا ،كون الطابع الغالب في
المواد المستعملة هو الحجر في مدينه القدس.
هذا يعطي قيمة بالغة للمتحف عما يجاوره،
ايضا كان سبب اختيار الخرسانة المسلحة
كمادة بناء رئيسية هو اللون القاتم و الصلب
الذي يعكس الوظيفة االساسية للمبنى وهو نقل
معاناة اليهود اثناء الحكم النازي الروربا.
ص .58مشهد داخلي في الممر الرئيسي للمتحف ،ويظهر هيكلة المصنوع
من الواح الخرسانة المسلحة.
موقع ياد فاشيم االلكتروني.

 المتحف اليهودي:
يعد المتحف اليهودي واحد من االنماط البناءية الجديدة ،هيكل مصنوع بشكل كامل من الواح الخرسانة
المسلحة مغطى بالشرائح المعدنية ،تحديدا الواح الزنك ،حيث كان سبب اختيار ليبسكيند للزنك كطبقة خارجية
للمتحف ،هو الرجوع عبر الزمان الي «الهولوكوست» ،من خالل انعكاس الضوء عليها حيث ينت من هذا
االنعكاس االلوان القاتمة «االسود واالزرق القاتم» على عكس شرائح التيتانيوم العاكسة والمبهرة .ايضا يعطي
الوقار والتميز للمبنى في محيطة.

ص .59مشهد عام للمتحف في طور البناء والتي تظهر فيها التركيبة البناءية للمتحف بالواح الخرسانة المسلحة.
. Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 33

ص .60جزء من واجهة المتحف اليهودي.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 12

ص :61الواح الزنك.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/
page 12

 بالرجوع الى:
 .1موقع ياد فاشيم االلكتروني {  .2015 ، }www.yadvashem.orgو موقع موشي صفدي االلكتروني .}www.msafdie.com{Safdie Architects ،
Andenmatten Stephen, « Case Study - Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind », A semester long case
study of Daniel Libeskind's 1999 ground-breaking design for the Jewish Museum in Berlin, 2011.
Shafran Margot and Stinson Corey, « Between the lines, Daniel Liebskind »,
Washington University Concepts and Principles Fall 2013.
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 .2االضاءة و االنارة و الكثافة
 ياد فاشيم  :ممر طويل ينحدر شيئا فشيئا في
اعماق الجبل ،اذ نرى الضوء القادم في اخر
الممر ،ولكن هنالك مكافحة للوصول اليه ،بسبب
المسار المتعرج بين الصاالت.

ص .62الضوء الخطي الذي يمر من خالل شق علوي في المرر يقود
الي نهاية المرر وهي الشرفة االوسع واالكثر اضاءة.

ص .63اخر مشهد في المرر ،االطاللة على غابات
القدس ،الوصول الي الضوء.

موقع ياد فاشيم االلكتروني.



موقع ياد فاشيم االلكتروني.

المتحف اليهودي:

شرائح خطية تمر من خالل المبنى بأكمله ،كألجروح .ونوافذ مصفوفة بشكل غير منتظم في جميع االتجاهات عبر
واجهات المبنى التي تعد اكثر الواجهات تعقيدا.

ص .64تركيبة الشرائح الخطية في الواجهة الرئيسية للمتحف.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 36.

ص.65مشاهد داخلية النواع الفتحات في المتحف.
Between the lines/ margot shafran + corey stimson/ page 36.

ص .66جزء من الواجهة
الرئيسية للمتحف.

 بالرجوع الى:
 .1موقع ياد فاشيم االلكتروني {  .2015 ، }www.yadvashem.orgو موقع موشي صفدي االلكتروني .}www.msafdie.com{Safdie Architects ،
Andenmatten Stephen, « Case Study - Jewish Museum Berlin by Daniel Libeskind », A semester long case
study of Daniel Libeskind's 1999 ground-breaking design for the Jewish Museum in Berlin, 2011.
Shafran Margot and Stinson Corey, « Between the lines, Daniel Liebskind »,
Washington University Concepts and Principles Fall 2013.

2.
3.
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خالصــــــة
المتحف في «العمارة الرمزية» هو المكان الذي يازوره النااس و يتأمال فياه تجرباة معيناة،
والمتحف ايضا يحكي قصة من خالل العمارة وعناصرها .المكاان الاذي يوجاد فياه عناصار
العمارة تتحدث بصوت أعلى من الكلمات والذكريات والمشااعر الصاريحة .والمتحاف أيضاا
يتكون من ثالثة عناصر رئيساية ال يمكان فصالها عان بعضاها الابعض وال يمكان الكاالم عان
احاداهما دون ذكار االخاارى ،الرمزيرة ،الموقرع ،والشرركل ،تجتماع معاا لتكااون الشاكل النهااائي
للقصة.

الرمزية

الموقع

الشكل

ص .شكل توضيحي يبين العالقة التكاملية التي تجمع بين
الموقع والرمزية والموقع في تصميم المتحف كفضاء.



الموقع

المتحف يستمد أهميته من خالل تواجده في مكان ذو حدث او قيمية رمزية كبيرة متناغمة
بشكل رئيسي مع الوظيفية التي يؤديها المتحف ،حيث يروي المتحف قصة المكان فيصبح
المبنى هو جزء ال يتجزء من الموقع.



الشكل

اختيار الطراز المعماري للمتحف يجب أن يعكس بشكل رئيسي البعد الرمزي للرواية،
وأن يصنع ذلك تناغما مع الموقع والبيئة المحيطة دون إحداث أي تغيرات دخلية على
المكان ،عملية تشكل المظهر العام للمتحف تأخذ بعين االعتبار الخيارات الشكلية و
الرمزية في كل من الموقع والوظيفة التي تؤديها.



الترتيب الوظيفي ومسارات الحركة

توزع الفضاءات الداخلية بطريقة معينة بحيث تضع الزائر في مسار يكون له بداية،
وسط ،ونهاية ،ويعطي هذا المسار انطباعا لدى الزائر باالحداث الرئيسية للرواية التي
تنقلها الفضاءات وابعادها وكيفية تشكليها.تترتب الفضاءات الداخلية للمتحف بشكل رمزي
يعبر عن القضية التي يمثلها المتحف.



مادة البناء

اختيار مادة البناء يعني اعطاء الخصوصية للمبنى عمن يجاروة من مباني اخرى ،وااليحاء
الذي تمنحه سواء في المظهر العام او في الفضاءات الداخلية للمتحف والتي تعطينا
احساس بالسفر والرجوع من خاللها الى الذاكرة وتنقلنا اليها .وتعكس الرمزية الوظيفية
التي يؤديها المتحف.



االضاءة واالنارة والكثافة

داخل فضاءات المتحف ،يشكل الضوء مادة محسوسة .وجزئية ذات أهمية بالغة قابلة
للتحييد والتصميم ،فالضوء هو احد العناصر المهمة التي تلعب دورا رئيسا في رواية
احداث القصة ومجرياتها  ،...والضوء هو معنى الحياة او النجاة داخل الفضاءات المغلقة،
وهو االمل الذي نحارب ونكافح من اجل الوصول اليه.

ص.67مشاهد من متحفي ياد
فاشيم والمتحف اليهودي.
www.Beheance.com
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المحور الثاني:

فلسطين

نموذجا

تعريف
الموقع الجورافي
«القضية الفلسطينية»

ص .68الصراع الفلسطيني االسرائيلي.
تصميم :محمد مشهور بطران.

فلسطين
تعريف
هي أرض تشغل الجزء الجنوبي مان السااحل الشارقي للبحار المتوساط حتاى نهار األردن .تقاع فاي مركاز الشارق
األوسط حيث تشكل الجزء الجنوبي الغربي من بالد الشام ،وتصل بين غربي آسيا وشمالي أفريقياا بوقوعهاا وشابه
جزياارة ساايناء عنااد نقطااة التقاااء القااارتين .تحتااوي فلسااطين علااى عاادد كبياار ماان الماادن الهامااة تاريخيااا ودينيااا
أهمها القدس

ص .69فلسطين ،الموقع الجغرافي العالمي.
Colonialism as urban labo / Bruno costa.

ص .70فلسطين ،اراضي السلطة
الفلسطينية ،الضفة الغربية وقطاع غزة.
Colonialism as urban labo / Bruno costa.

جغرافيا مساحتها  26,990كم ،²بما في ذلك بحيرة طبريا ونصف البحر
الميت .يحدها من الغرب البحر األبيض المتوسط بساحل طوله  224كم،
ومن الشرق سورية واألردن ،ومن الشمال لبنان ،ومن الجنوب مصر وخلي
العقبة .وفلسطين مستطيلة الشكل طولها من الشمال إلى الجنوب  430كم ،أما
عرضها ففي الشمال يراوح بين  70 - 51كم ،وفي الوسط  95 -72كم
عند القدس ،أما في الجنوب فنن العرض يتسع ليصل إلى  117كم
عند رفح وخان يونس حتى البحر الميت .وتمتلك المنطقة أرضا متنوعة جدا،
وتقسم جغرافيا إلى أربع مناطق ،وهي من الغرب إلى الشرق السهل
الساحلي ،والتالل ،والجبال «جبال الجليل وجبال نابلس وجبال القدس وجبال
الخليل» واألغوار «غور األردن».
في أقصى الجنوب هناك صحراء النقب .بين جبال نابلس وجبال
الجليل يقع مرج بن عامر ويقطع جبل الكرمل ،الذي يمتد من جبال نابلس
شماال غربا ،السهل الساحلي .تتراوح االرتفاعات من  417مترا تحت
مستوى البحر في البحر الميت «وهي أخفض نقطة على سطح اليابسة في
العالم» إلى  1204مترا فوق مستوى البحر في قمة جبل الجرمق «جبل
ميرون كما يسمى في إسرائيل»(1).


مأخوذ عن:
الرهبان عبد الرؤوف« ،فلسطين» ،هيئة الموسوعة العربية السورية  ،دمشق.2011،

ص .71فلسطين التاريخية.
ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
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القضية الفلسطينية «الصراع الفلسطيني االسرائيلي»
تعتبر القضية الفلسطينية من أهم القضايا الراهنة المطروحة على الساحة السياسية الدولية ،وقد برزت هاته
القضية منذ القرن  19على أثر نشأة الحركة الصهيونية.

نشةة المنظمة الصهيونية
الصهيونية حركة سياسية عالمية استهدفت إنشاء وطن قومي لليهود .ويعتبر «تيودور هيرتزل» مؤساس الحركاة
الصاااهيونية وقاااد دعاااا إلاااى ضااارورة تكاااوين وطااان قاااومي لليهاااود .وهكاااذا ،وخاااالل سااانة  ،1897انعقاااد بمديناااة
بال بسويسرا المؤتمر الصهيوني األول الذي انبثقت عنه المنظمة الصهيونية العالمية ،التي اعتمدت على مجموعة
من األجهزة لتحقيق حلمها الرامي الى تأسايس وطان قاومي لليهاود باأرض فلساطين ،فأنشاأت «الوكالاة اليهودياة»
التي تشرف على تنظيم الهجرة إلى فلسطين واستيطانهم لها ،ثم «الصاندوق القاومي اليهاودي» الاذي يقاوم بشاراء
األراضااي فااي فلسااطين ،كمااا تاام تأساايس فاارق عسااكرية مساالحة تسااتعمل العنااف ضااد الفلسااطينيين ماان أبرزهااا
«الهاغانا».

ص .72وعد بلفور.
www.khayma.com

ص .73عصابات «الهاغنا» الصهيونية تقوم ببتشريد
الفلسطينيين.
www.khayma.com

التحالف الصهيوني البريطاني الستعمار فلسطين
أصدرت بريطانيا في  1917وعد «بلفور» ( نسبة إلى وزير الخارجية البريطاني ) الذي التزمت من خالله ببذل
الجهود من أجل تأسايس وطان قاومي للشاعب اليهاودي فاي فلساطين مقابال مسااعدة اليهاود البريطانياا فاي الحارب
العالمية االولى .ومن جهة ثانية منح االنتداب البريطاني الموقع سانة  1920للصاهاينة عادة امتياازات مان أهمهاا
ضمان إنشاء الوطن القومي اليهودي  ،وتسهيل هجرة اليهود.

التمركز الصهيوني في فلسطين
تصاعدت الهجرة اليهودية نحو فلسطين خالل الثالثينات بسبب اضطهاد اليهود من طرف النظاام الناازي األلمااني
بقيادة هتلر ,وقد حصل اليهود على عدة امتيازات فاي فلساطين مان بينهاا :إقاماة المساتوطنات الزراعياة ،وتأسايس
صااناعات جدياادة ،وحمايااة هااذه الصااناعات ماان المنافسااة األجنبيااة ،وتشااجيع االسااتثمارات اليهوديااة فااي مختلااف
المجاالت ،باإلضافة إلى احتكار اليهود لعمليات التصدير واالستيراد.

نشةة وتطور المقاومة الفلسطينية
يمكن تصنيف المقاومة الفلسطينية في فترة ما بين الحربين إلاى قسامين هماا :مقاوماة سالمية مناهضاة لالساتيطان
اليهودي تمثلت فاي :تأسايس بعاض الجمعياات الفلساطينية .والمقاوماة مسالحة التاي تميازت بمناهضاتها لالساتيطان
اليهااودي ولالنتااداب البريطاااني وتمثلاات فااي عاادة ثااورات ماان أبرزهااا «ثااورة البااراق» لساانة  1929و«ثااورة
القسام» سانة  ، 1935والثاورة الكبارى حياث قاام الفلساطينيون بنضارابات عاماة وقااطعوا المنتوجاات الصاهيونية
واإلنجليزية وقد كان رد فعل بريطانيا خالل هذه المرحلة هو تقديم مشروع تقسيم فلسطين سنة .1937
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ص .74مراحل و تتالي احتالل االراضي الفلسطينية منذ  1947الي .2010
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page34.
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تمهيد تقسيم فلسطين لقيام إسرائيل
في سنة  1947أصدرت هيأة األمم المتحدة مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين األولى عربية فلسطينية والثانية
يهودية صهيونية مع وضع القدس تحت النفوذ الدولي .و قد رفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية هذا
المشروع الذي قبله الصهاينة  .وبمجرد انتهاء االنتداب البريطاني على فلسطين في منتصف ماي  1948أعلن
الصهاينة عن تأسيس دولة إسرائيل في الجزء المخصص لليهود حسب تقسيم  ،1947و يعتبر «بن
غوريون» المؤسس الفعلي لدولة إسرائيل التي اعترفت بها الدول الغربية التي التزمت بدعمها اقتصاديا
وعسكريا ودبلوماسيا ،ومنذ التأسيس قامت دولة إسرائيل على ثالث أسس :العنصرية واإلرهاب والتوسع.

ص .75الهجرة اليهودية الي فلسطين.

ص .76الثورة الفلسطينية .1936

www.Khayma.com

www.Khayma.com

قيام عدة حروب بين العرب وإسرائيل في الفترة 1973-1948
حارب « 1949-1948نكباة أو نكساة فلساطين» :أعلنات بعاض الادول العربياة (مصار – األردن – ساوريا -
العراق ولبنان) الحرب على إسرائيل غير أن هذه األخيرة حظيت بدعم أمريكاي ،وبالتاالي تمكنات مان الخاروج
منتصرة من هذه الحرب و وسعت حدودها ومساحتها .العدوان الثالثي «االنجليزي الفرنسي اإلسارائيلي» علاى
مصر سنة  1956بعد تأميم «جمال عباد الناصار» لقنااة الساويس .حارب « 1967حارب الساتة أياام – حارب
يونيو» :في يونيو  1967قامت الحرب بين دول الطوق ( مصر  ،سوريا ) وإسرائيل التي حققت نصرا كاسحا
حيث استكملت سيطرتها على األراضي الفلسطينية باستيالئها على الضفة الغربية وقطااع غازة  ,باإلضاافة إلاى
احتالل منطقة سيناء في مصر وهضابة الجاوالن بساوريا .و فاي أعقااب هاذه الحارب أقار مجلاس األمان القارار
 242القاضي بعودة األطراف المتنازعاة الاى حالاة ماقبال الحارب .حارب أكتاوبر « 1973حارب رمضاان»:
التاي شااهدت نوعااا مان التفااوق العربااي  ,حياث عباارت القااوات المصارية قناااة السااويس متجااوزة الخااط الاادفاعي
الصهيوني «خط بارليف».

تةسيس منظمة التحرير الفلسطيني لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي
تأسست منظمة التحرير الفلسطيني سنة  1964التاي عملات علاى تعبئاة الشاعب الفلساطيني وإشاراكه فاي الثاورة
المسلحة ضد االحتالل اإلسرائيلي ،والتي تولى رئاستها منذ سنة  1969ياسر عرفات .وقد ضمت هذه المنظمة
حينئذ بعض الفصائل و التيارات منها حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

االعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني
عقدت الدول العربية عدة مؤتمرات لمساندة القضية الفلسطينية :حيث أصادرت قارارات مان أبرزهاا االعتاراف
بمنظمة التحرير الفلسطيني كممثل شرعي ووحياد للشاعب الفلساطيني ومواجهاة التوساع االساتيطاني اإلسارائيلي
والمطالبة بانسحاب إسرائيل مان األراضاي التاي احتلتهاا فاي حارب  .1967وعلاى ضاوء ذلاك ،أصادرت هياأة
األمم المتحدة قرارا حول قضية فلسطين يؤكد علاى حاق الشاعب الفلساطيني فاي تقريار مصايره وفاي االساتقالل
والسيادة وحق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم .

اتفاقية كامب ديفيد بين مصر واسرائيل
فاي شاتنبر  1978تاام التوقياع علاى اتفاقيااة الساالم باين اساارائيل و مصار «اتفاقياة كامااب ديفياد» التاي تضاامنت
انسااحاب إساارائيل ماان ساايناء المصاارية وحااق ماارور الساافن اإلساارائيلية فااي المماارات البحريااة الدوليااة «كقناااة
السويس» وتطبيع العالقات بين مصر وإسرائيل.
 بالرجوع الى:
 .1الدكتور حمايمي رشيد « ،القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني االسرائيلي» ،موقع الخيمة .2007،
 .2ويكيبديا الموسوعة الحرة« ،والصراع الفلسطيني االسرائيلي».
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ص .77مراحل احتالل االراضي الفلسطينية بين عامي  1947و .1949
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page 36-37.

تعزيز انتفاضة أطفال الحجارة بإعالن قيام الدولة الفلسطينية
اندلعت في دجنبر « 1987انتفاضة أطفال الحجارة» في قطاع غزة والضفة الغربية ،حيث تمت مواجهاات باين
الفلسطينيين وقوات األمن والجيش اإلسرائيلي .وقد أدت هذه االنتفاضة إلى تأسيس حركة حمااس بزعاماة الشايخ
أحمد ياسين  ،و اإلعالن (في نونبر )1988عن قيام دولة فلسطينية رفضت الدول الغربية االعتراف بها.

انطالق مفاوضات األرل مقابل السالم في مؤتمر مدريد 1991
انطالق عملية السالم في باين الفلساطينيين و االسارائيليين الساباب ،وهاي تطبياع العالقاات المصارية اإلسارائيلية
وخااروج المقاومااة الفلسااطينية ماان لبنااان ساانة  .1982حاارب الخلااي الثانيااة التااي أدت إلااى إضااعاف العااراق بعااد
غزوها من طارف الحلفااء سانة  .1991باروز نظاام القطبياة الواحادة بعاد انهياار الكتلاة الشارقية وتفكاك االتحااد
السوفياتي ،والضغوط األمريكية إليجاد حل سلمي للصراع العربي اإلسارائيلي .وهكاذا انعقاد ماؤتمر مدرياد سانة
 1991تحت رعاية الواليات المتحدة األمريكياة بمشااركة أطاراف الصاراع (فلساطين واألردن وساوريا ولبناان
وإسرائيل).

 بالرجوع الى:
 .1الدكتور حمايمي رشيد « ،القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني االسرائيلي» ،موقع الخيمة .2007،
 .2ويكيبديا الموسوعة الحرة« ،والصراع الفلسطيني االسرائيلي».
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. 2010  حتى1918  تغيرات الكثافة السكانية داخل فلسطين في الفترة ما بين.78ص
TERRITORIA , Illustrations of the Israeli Palestinian Conflict, Malkit Shoshan and Vitala Tauz /page 30.
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عقد اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل (سنة )1993
تضمن هذا االتفاق مشروع الحكم الذاتي في جزء من الضفة الغربية وقطااع غازة ،ونقال بعاض االختصاصاات
االجتماعية والمالية للمجلس الوطني الفلسطيني (برلمان) ،وتكوين شرطة فلسطينية تعمل على مواجهاة ماا سامي
بالعنف واإلرهاب ،مع تأجيل التفاوض بشأن القدس والالجئين الفلسطينيين والمستوطنات.

ص .79اتفاقية اوسلو بواشنطن بين ياسر عرفات واسحاق رابين برعاية
كلينتون .1993

ص .80اتفاقية السالم كامب ديفيد ،انور السادات ،بيغن ،وجيمي كارتر.
www.khayma.com

www.khayma.com

في سنتي  1999- 1998عقد اتفاقان بين الفلسطينيين وإسرائيل
اتفاق واي ريفر ،نص على تنفيذ اتفاق لوقف العمليات الفدائية وإلغاء أحد بناود الميثااق الاوطني الفلساطيني الاذي
يدعوإلى القضااء علاى دولاة إسارائيل .اتفااق شارم الشايخ ( شاتنتبر  ،) 1999تضامن تساهيل التنقال باين الضافة
الغربية وقطاع غزة.

اندالع انتفاضة األقصى ،وانهيار مسيرة السالم
ارتبطات انتفاضااة األقصاى بتعثاار مسايرة السااالم أماام عاادم تنفياذ إساارائيل التزاماتهاا وقيامهااا بعملياة االسااتيطان
والقماع وإغاالق الضافة الغربيااة وقطااع غازة ومعارضااتها إلقاماة دولاة فلساطينية مسااتقلة .فقاد انادلعت انتفاضااة
األقصى سنة  2000بعد الزيارة التي قام بها ألاير شارون للمسجد األقصى .ومن نتائ انتفاضة األقصى :فقدان
إسرائيل ألزيد من  1500شخص بين عسكري ومدني ،باإلضافة إلى آالف الجرحى وإلحااق خساائر باالقتصااد
اإلسرائيلي  ,الشيء الذي جعل إسرائيل تفكر في االنسحاب من قطاع غزة .وقد ساهمت عدة عوامل فاي انهياار
مساايرة السااالم ماان أبرزهااا :وصااول «حاازب الليكااود» إلااى الحكاام ،وانطااالق الحملااة الدوليااة ضااد اإلرهاااب بعااد
أحداث  11شتنبر  2001في الواليات المتحدة األمريكية ،باإلضافة إلى الصراعات الداخلية بين فلساطينيين بعاد
فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية لسنة .2006

الحروب المتتالية على قطاع غزة
أتت الحرب الثالثة على قطاع خالل الفترة من  2014-7-7حتى  2014-8-26واستمرت على مدار  51يوم
متواصلة في ظل أوضاع اقتصادية و إنسانية كارثية تمر على قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خالل العقود االخيرة
وذلك بعد حصار ظالم و خانق استمر لمدة  8سنوات ،كما أنها اتت و قطاع غزة مازال يعاني من أثار الحرب
االولى في عامي  2009 – 2008والحرب الثانية في عام  2012ومازالت مناظر الدمار والخراب والتشريد و
المجازر الذي خلفتها تلك الحروب في االذهان هذا باإلضافة إلى آالف الشهداء والجرحى ،واآلثار السلبية على
كافة مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية و الصحية والنفسية والبيئية.

 بالرجوع الى:
 .1الدكتور حمايمي رشيد « ،القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني االسرائيلي» ،موقع الخيمة .2007،
 .2ويكيبديا الموسوعة الحرة« ،والصراع الفلسطيني االسرائيلي».
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المحور الثالث:

العمارة والمعمار أداة
استعمارية للكيان الصهيوني

العمارة والسياسة
المستوطنات
البنية التحتية
«جدار الفصل العنصري»
المخيمات
القدس :التهويد العمراني والحضاري
التحوالت في العمارة الفلسطينية
خالصة

ص .81الجدار.
تصميم :محمد مشهور بطران.

العمارة و السياسة
ثمـة عالقـة وطيـدة بـين المعمـار وسـلطة الحكـم .وهـي عالقـة تاريخيـة قديمـة متجـددة تنبعـث بالعديـد مـن
الصـور واألشـكال ،وهـي عالقـة براغماتيـة مصلحيـة تعمـل باتجاهـين .فالعمارة كفـن تطبيقـي وكمنحـى رئيسـي
مـن مناحـي الحضارة والثقافة كانت من الفنون التي الزمـت بـالط النفـوذ وصناعـة القـرار بالدولة.

ص .82متحف بول كلي ،رينزو بيانو ،احد نماذج العمارة البيئية او العمارة الخضراء في سويسرا.
www.upload.wikimedia.org

وبالرغـم مـن أطروحـات «العمـارة البيئيـة» و «العمـارة الفطريـة دون معماريـين» و «عمـارة الفقراء» المثالية
التي تنـادي بأن العمارة ينبغي أن توظـف لخدمة كافـة فئات المجتمع وبوسـائل متوفـرة فـي البيئـة وليسـت دخيلـة
عليهـا ،إال ان مثـل هـذه األطروحـات والمسـاجالت الفكرية النظرية منها تؤكد وبشـكل غير مباشر حقيقة أن
العمارة كانت تاريخيا وما تزال «نخبوية» تخدم فئـات معينة بالمجتمع وتلتصـق بالطبقة البورجوازيـة وصناع
القـرار.

ص .83القصور في الجنوب التونسي ،واحدة من نماذج العمارة دون معماريين.

ص .84نموذج من عمارة الفقراء ،حسن فتحي ،مصر.

www.archive.aawsat.com

www.archive.aawsat.com

فالتاريخ يدل علـى أن غالبيـة مبدعـي العمـارة وحتـى وقتنـا الحاضـر كان لهم حضور قـوي وعالقة مصلحية
«ببـالط» الملـوك والسـالطين واألمـراء وكبـار التجـار واألثريـاء .ومـا نـراه اليـوم مـن ميثـر عمرانيـة في
مختلـف الحضـارت والثقافات إنما هي نتائ «تالقح» تزلف المعمار واستنفاعه على باب السـالطين واألمراء
ونظرة سياسـية لطبقة الحكـم في توظيف العمارة ،والتي كان ينبغي أن تكون فنا انسـانيا مجردا يعكس قيم
المجتمعات ،لتصبـح بـدال مـن ذلـك وسـيلة سياسـية تكرس ايديولوجية «قهر» داخلية في اسـتبداد الحكم أو
خارجية في االستعمار .وفي مقابل هذا السعي االرتزافي من قبل المعمار ،كانت هناك نظرة سياسية من قبل
الحاكم والدوائر المشورة في بالطه بنفعية استخدام المعمار في توظيفه كوسيلة تخدم أهدافا سياسية وعلى
مستويات متعددة.
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فهناك مستوى في تكريس هيمنة الدولة على الفرد بتقديم مفهوم الضخمة «الصنمية» في العمارة المسجدية
والمضخمة التي تشعر الفرد بالضيلة في مقابل سطوة الحكم ،وهو مفهوم قديم تاريخيا عكسته سطوة رجال معابد
الفراعنة التي كرست الدين والكهنة الذين كانت لهم حظوة وسطوة سياسية كطبقة مسيطرة وحاكمة.

ص .85مسجد السلطان حسن في القاهرة.

ص .86اهرامات الجيزة.

www.planete-revelations.com

www.planete-revelations.com

فكان مقياس «الضخمة» في هذه المعابد «المصغر» االنسان يكافئ الواحد للمئة ويزيد .وهناك نوع آخر من
التوظيف السياسي يكمن في قمع الفكر المضاد للدولة من خالل المعمار بشكل مباشر أو غير مباشر .والقمع
المباشر عكسه نابليون أثناء الثورة الفرنسية بتوظيفه للمعماري هاوسمان إلعادة تخطيط مدينة باريس وبحيث
تكون الشوارع عريضة ومستقيمة .فقام بنيجاد النمط التخطيطي الشعاعي للشوارع وهي شوارع عريضة جدا
تنطلق بشكل شعاعي من ميدان ،بحيث يشرف الميدان على هذه الشوارع جميعا .وهذا النمط التخطيطي يسهل
ببساطة نصب المدافع في الميدان باتجاه الشوارع المستقيمة التي تنطلق منه لقمع الثورات مما ال تتيحه شوارع
العصور الوسطى المتعرجه .وببساطة عكست هذه العمارة والتخطيط اقصى نتيجه ممكنة بأقل عدد من المدافع
بدال من مطاردة الثوار في حرب شوارع شطرنجية أو عنكبوتية او في حرب شوارع متعرجة.أما القمع الخفي
وغير المباشر في توظيف المعمار لخدمة مصالح الدولة فقد عكسه تاريخيا إنشاء مدرسة ومسجد السلطان حسن
بالقاهرة كنموذج للمبنى ذي اإليوانات األربعة لتكريس وتدريس الفقه السني بمذاهبه األربعة ،وبخاصة مع انتشار
المذهب الشيعي المتنامي في شمال إفريقيا آنذاك مما شكل خطرا على مصالح دولة المماليك السنية.

ص .87مشهد علوي لمدينة
باريس ،الشوارع الشعاعية
المصممة من قبل المعامري
هوسمان.
Colonialism as urban labo/ Bruno
costa/ page16.

ص .88تخطيط لمدينة باريس الشعاعي لخدمة مصالح قمع الثورة بنصب المدافع في الميدان
لمواجهة شوارع البوليفارد المصممة من قبل المعماري هوسمان.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page16.
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وفي عالم اليوم تتبدى مظاهر هذا القمع الغير مباشر في سياسات التطوير واالستيطان واالسكان ومشاريع التنمية
اﻟﻤﺨتلفة التي تعطي المقربين واألعوان  -ومن يخدم مصالح الحاكم وبدوائر متباعدة  -حظوة في مشاريع معمارية
وتخطيطية على حساب مصالح اﻟﻤﺠموع وحقوقهم ،وبحيث تعكس رؤى استراتيجية فئوية باﻟﻤﺠتمع من خالل
توزيعات مناطق التطويراالستراتيجية في األقاليم تبعا لنظرة سياسية.

ص .89القاهرة ،الخيديوي اسماعيل.

ص .90العاصمة الجزائرية.

www.planete-revelations.com

www.planete-revelations.com

وفااي مقاباال هااذه العالقااات المتبادلااة المصاالحية االرتزاقيااة للمعمااار وتكااريس رؤى ديمومااة نظااام الحكاام وآليااات
سيطرته ،ال تظل هذه العالقة محلية وطنية داخلية .بياد أن هنااك نموذجاا آخار أخطار فاي توظياف المعماار لخدماة
السياسة ضد اآلخر وبطرق قمعية ،وهو نموذج استعماري خبيث ،مارساه االساتعمار الفرنساي فاي شامال إفريقياا،
حيث قام الفرنسيون بنيجاد فكرة المدن البديلة التي أقامها جنبا إلى جنب مع المدن التقليدية بهدف خلق عدم توازن
استراتيجي يصب في غاية طمس معالم الهوياة التراثياة للشاعوب المقهاورة مان جهاة ،وإلعاالء شاأن القايم الغربياة
الدخيلة وعمارتها المستوردة من جهة ثانية.
ولاام تكاان هااذه سياسااة اسااتعمارية فحسااب ،باال كرسااها عمااالء االسااتعمار واالمبرياليااة وماان بهرتااه أضااواء حداثااة
الغرب .فالخديوي اسماعيل كان مغرما بمدينة هاوسمان «بوليفاردز» باريس لدرجة أنه نقل إلاى عماارة وتخطايط
مدينااة القاااهرة وبحيااث غاادت القاااهرة ذات وجهااين متناقضااين أحاادهما يعااود للقاارن الثالااث عشاار تجسااده عمااارة
المماليك وشوارع القاهرة الفاطمية وقصبة المعز لدين هللا الفاطمي ،والثاني يمثل الشوارع العريضة المتسعة التاي
تنتهي بالميدان ،كميدان التحرير أو طلعت حرب ،ونمط العمارة القوطية التي تعلو نصف وجه القاهرة اآلخر.
وهكذا لم تكن العمارة علما فنيا جميال بريئا فحسب ،بل كانت على الدوام أداة طيعة على مرمى حجر من سياسات
الطبقة الحاكمة واالستعمار بأشكاله اﻟﻤﺨتلفة.
وليس أدل على ذلك من العمارة االسرائيلية التي تعكس سياسيات إسرائيلية أبعد ما تكون عن العمارة
بمفهومها الحضاري ،فما هي إال تنفيذ لسياسيات ورؤى استيطانية تهويدية لألرل والشعب الفلسطيني.
كيف ذلك؟
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نشةت المستوطنات
مستوطنة
«معالي ادوميم» نموذج

المستوطنات

ص.91المستوطنات
تصميم :محمد مشهور بطران

نشةة المستوطنات
فكرة االستيطان الصهيوني في فلسطين قديمة بدأت في ثمانينيات القرن التاسع عشر ،وقد سميت آنذاك
بـ(الكيبوتسات) أي القرى التعاونية .حيث أقيمت على أراضي فلسطينيين تم تهجيرهم قسرا .وأحيطت بأسوار
منيعة وأبراج مراقبة.
المستوطنات عبارة عن تجمعات سكنية ،تضم وحدات سكنية تسكنها عائالت
إسرائيلية باإلضافة إلى مرافق خدماتية أخرى صحية وتعليمية واقتصادية،
تأسست المستوطنات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة وقطاع
غزة .وتم ربط المستوطنات بشبكة طرق التفافية قطعت أوصال األراضي
الفلسطينية.
تحمل المستوطنات في ظاهرها وظيفة مدنية ولكنها تنطوي على وظيفة
عسكرية ،وهي أحد أخطر وسائل االحتالل اإلسرائيلي .إن المستوطنات في
الضفة الغربية ال تسمح فقط باحتالل األراضي ،وإنما تحول األراضي
الفلسطينية إلي جزر صغيرة محاصرة أو جيوب معزولة ،ما يسهل الرقابة
والسيطرة على الفلسطينيين.
يحيط بكل مستوطنة سياج مكهرب لغرض الحماية كما يوجد فيها برج عالي
مزودا بأجهزة اإلنذار وكاميرات التصوير تتم من خالله أعمال المراقبة.

ص .92نظرية السور والبرج االمنية التي
بنيت على اساها المستوطنات االسرائيلية
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page25.

ص .93مستوطنة اسرائيلية.
lhvnews.com

ص .94اسطح المستوطنات االسرائيلية
المصنوعة من القرميد االحمر.
lhvnews.com

ويتم توجيه البيوت داخل المستوطنة على أن تكون غرف النوم في الجزء األقرب إلى قلب المستوطنة أما صاالت
المعيشة والجلوس فتوجه على المحيط الخارجي الموازي للسور ،وبذلك يتكامل الدور العسكري والمعماري في
احتالل األرض .وعند تخطيط المستوطنة فالبد للمعماري من مراعاة مجموعة المعايير لقبول المخطط لدى
المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية ومن بين هذه األهداف أو المعايير:
 .1التهام أكبر مساحة ممكنة من األراضي الفلسطينية.
 .2إقامة المستوطنة على مرتفعات جبلية تعلو القرى والمدن الفلسطينية المحيطة ،ما يمنح هذه المستوطنات
أفضلية أمنية في السيطرة العسكرية وكذا تقطيع أوصال األراضي الفلسطينية بما يحقق مشروع الوزير آلون
في الـسبعينات والذي يقضي بتحويـل المدن والقرى الفلسطينية إلى «كنتونات» معزولة بحيث يستحيل إقامة
دولة فلسطينية مستقبال.
 .3وغالبا ما يعمد المخططـون اإلسـرائيليون إلـى اختيـار مواقـع المستوطنات فوق خزانات المياه الجوفية بما
يؤمن السيطرة عليها وتحويل مياهها إلى داخل الخط األخضر.
 .4تصريف مياه الصرف الصحي نحو القرى والمدن الفلسطينية.
 .5تغيبة اسقف الوحدات السكنية بالقرميد االحمر ،لتمييزها عن البيوت الفلسطينية واعطاء الفروقات بين
المعمار الفلسطيني و معمار المستوطنات هذا يساعد المالحة الجوية االسرائيلية في تمييز االمكنة و تعيين
مكان القسف.



مقتبس عن:
Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
jerusalem, 2 sept. 2014.
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مدينة فلسطنية

مستوطنة اسرائيلية

ص .95رسومات توضيحية اليلة عمل المستوطانت االسرائيلية كوحدات سكنية عسكرية ومدنية في نفس الوقت .
al Jazeera channel/ Rebel architecture/ Eyal weizman.
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تضمنت اتفاقية اوسلو عام  1994تجميد عمليات االستيطان في الضفة الغربية ،وبنااء علياه اكتسابت المساتوطنات
القائمة اسم المستوطنات الشرعية ،وقد تحايلت إسرائيل على قرار تجميد االستيطان بطريقتين:
تشجيع غالة المستوطنين على وضع اليد على أراضي الفلسطينيين وبناء مستوطنات أطلق عليها اسم مساتوطنات
غير شرعية ،وتحمل هذه المستوطنات الطابع المؤقت مدى الحياة مع المحافظة على تطويرها وحمايتها.
نظريااة التطااور الطبيعااي للمسااتوطنات ،والتااي تاانص علااى ضاارورة توساايع المسااتوطنات الشاارعية نتيجااة الزيااادة
الطبيعية لسكانها ،وهذا يتطلب زيادة مساحة المستوطنة لتلبية الطلب الداخلي لسكانها.
إن النمو والتطور الساريع لابعض المساتوطنات جعال منهاا مادنا اساتيطانية ضاخمة ،علاى سابيل المثاال مساتوطنة
«معااالي ادوماايم» قضاااء القاادس ،التااي تسااعى إساارائيل حاليااا إلااى ضاامها فااي مخطااط القاادس الكباارى وضااواحيها
ومستوطنة «كريات أربع» في قلب مدينة الخليل ومستوطنة «الون مورية» في محافظة نابلس.

مستوطنات اسرائيلية
اقليم فلسطيني

ص .96الضفة الغربية .2014
al Jazeera channel/ Rebel architecture/ Eyal weizman



مقتبس عن:
Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
jerusalem, 2 sept. 2014.
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مستوطنة «معالي ادوميم» نموذج
مستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية .مقامة على أراضي بلدتي «أبوديس والعيزرية» ،تقع على بعد  7كيلومترات
شرق مدينة القدس .بل عدد سكانها سنة  2005ثالثة وعشرين ألف ساكن.أسست هذه مستوطنة سنة 1976
ويعتبرها الصهاينة اليوم ضاحية إسرائيلية للقدس ،ويعمل أغلب سكانها في مدينة القدس.

ص .97مستوطنة «معالي ادوميم».
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another infrastructre in the west bank .
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 26.

تقع هذه المستوطنة في الجزء الشرقي من مدينة القدس ،على طول الخط
الواصل الي الحدود االردنية الفلسطينية  ،بجانب مستوطنة صناعية
اخرى قديمة تطلق عليها اسم«ميشور ادوميم» التي تصنف كمنطقة
صناعية اسرائيلية .تكون هذه المستوطنات مع مجاوراتها في المقطع
شرق غرب ،نظام اغالق يقسم الضفة الغربية الي قطعتين كبيرتين
شمال وجنوب .مع التوسع المستمر لهذه المستوطنة ادى ذلك الي تيكل
بشكل تدريجي الراضي«عرب الجهالين» وهي بلدة فلسطينية محاذية
للمستوطنة.

ص .98لوحة تعريف بمستوطنة معالي ادوميم.
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans
another infrastructre in the west bank .
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 26.

2014

ص .99مستوطنة «معالي ادوميم»على الخارطة الفلسطينية.
ويكيبيديا الموسوعة الحرة

1995

1975

ص .100خط زمني يظهر تطور مستوطنة معالي ادوميم بين  1976و .2014
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another infrastructre in the west bank .
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 27.

 مقتبس عن:
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA), « The humanitarian impact on palestinians of israeli
settlements and another infrastructre in the west bank », july 2007, page 26.
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مساحة مبنية

عرب الجهالين

حدود
مساحة مبنية
حدود
تجمع فلسطيني

.2005 و1987  تطور مستوطنة «معالي ادوميم» بين.101ص
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another infrastructre in the west bank
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 26, 27.

تطور مستوطنة «معالي ادوميم» في المساحة وعدد السكان
الزياد المطلقة
المساحة
عدد السكان
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: مقتبس عن
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA), « The humanitarian impact on palestinians of israeli
settlements and another infrastructre in the west bank », july 2007, page 27.

البنية التحتية

شبكة الطرق االستيطانية
الطرق الرئيسية
الطرق الثانوية

الحواجز كعناصر معمارية داخل نظام االغالق
نقاط التفتيش
االسوار المشيكة للطرق
الجدران الطبيعية

البوابات
مكعبات االسمنت
الحفر
ص.102البنية التحتية.
تصميم :محمد مشهور بطران

البنية التحتية
إن المستوطنات وعنصار البنية التحتية للكيان الصهيوني من
طرق عريضة ،شوارع و حواجز وضعت لتقسيم و تضييق
الفضاءات التي يعيش فيها الفلسطينيين ،علما ان ما يزيد عن
 83بالمئة من اراضي الضفة الغربية فعليا تحت سيطرة
االحتالل والمستوطنات .ان وجود بنية تحتيه متكاملة وشبكة
من الطرق لها عدة تاثيرات على الفضاء الفلسطيني ،قطع
الحركة و تقييدها بين التجمعات السكانية المتمثلة في القرى
والمدن والبلدات ،وتحمل هذه الطرق صفة عسكرية ايضا انها
تعمل كحدود تمنع اجتياز الفلسطينيين من خاللها التنقل من
مكان الي اخر .هذه االثار جميعا تصنع من الفضاء الفلسطيني
مقسم الي اشبه بجيوب صغيرة مفركة معزولة وغير متالسقة.

شبكة الطرق االستيطانية
تعتمد المستوطنات في وجودها على االتصال مع باقي
المستوطنات األخرى في الضفة الغربية ومع الكيان
الصهيوني بشكل مباشر ،ومن دون هذا التواصل تفقد هذه
المستوطنات وجودها وتصبح معزولة .وقد التهمت الطرق
االلتفافية ما مساحته  1661كلم من الطرق التي تربط القواعد
العسكرية والمستوطنات ،وجهزت هذه الطرق الحقا-في
االنتفاضة الثانية-لتصبح أفضل وأسرع للحركة والتموضع
واالنتشار.
بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي حدثت في عام 2002م
صاامم االحااتال ُل اإلساارائيلي شاابكة طاارق التفافيااة بديلااة عاان
الطرق السابقة ،ساعدت هذه الطرق علاى تطاوير نظاام إغاالق
تام للمدن والقرى الفلسطينية ،وعزز هذا النظاام بنقااط التفتايش
والحواجز المنتشرة علاى طاول الضافة الغربياة ،هاذه الحاواجز
بهااادف تقياااد حيااااة الفلساااطيني اليومياااة وحركتاااه داخااال نسااايجة
الحضري إضافة إلى الحد من هجمات المقاومة الفلسطينية.

ص .103الطرق الرئيسية 60التي توصل بين القدس
ومستوطنات جنوب الضفة الغربية ،تحديدا الخليل ،وتقطع
بيت لحم وقراها.
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans
another infrastructre in the west bank
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 62.

فضاء الكيان الصهيوني

فضاء فلسطيني

فضاء الكيان الصهيوني
فضاء فلسطيني

ص .104الطريق  60التي تقطع اراضي بيت لحم.
al Jazeera channel/ Rebel architecture/ Eyal weizman



مقتبس عن:
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA), « The humanitarian impact on palestinians of
israeli settlements and another infrastructre in the west bank », july 2007, page 62.
Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
jerusalem, 2 sept. 2014.
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الطرق الثانوية )(Rypass roads networks
ثمة شوارع أخرى ثانوية تربط المستوطنات بالطرق الرئيسية أو مراكز أخرى إسرائيلية ،وقد تقطع هذه الشوارع
المدن والبلدات الفلسطينية بشكل مباشر ،على سبيل المثال ،هنالك جزء مان طرياق  60يقطاع الضافة الغربياة مان
شمالها إلى جنوبها ،مارا من رام هللا وبيت لحم وصوال إلي الخليل.
الحواجز كعناصر معمارية داخل نظام اإلغالق )(Physicals components of the closure rgime
بعد االنتفاضة الفلسطينية الثانية زاد عدد الحواجز العسكرية حيث يوجد اكثر من  85نقطة تفتيش رئيسية و 460
ماان الحااواجز اإلساامنتية فااي الضاافة الغربيااة إلعاقااة دخااول وخااروج الفلسااطينيين إلااي هااذه الطاارق و التحاارك ماان
خاللها ،حيث ارتفعت نسبة هذه الحواجز إلي  45بالمئة منذ .2005

ص .105نقطة تفتيش راس الجورة،
طريق  ،35الخليل.

ص .106نقطة تفتيش الرام ،محافظة
القدس.

Google Earth

Google Earth

ص .107بوابة تمنع الدخول الي
الطريق  60بالقرب من بتين ،رام هللا.
Google Earth

نقاط التفتيش )(Check points
وهو عبارة عن نقاط تفتيش ثابتة تدار من قبل قوات الجيش اإلسرائيلي أو الشرطة أو حتى شركات األمن الخاصة
اإلسرائيلية ،يتكون من حواجز إسمنتية مكعبة وبوابات حديدية تكون موضوعة بشكل يعيق المسار الطبيعي
للسيارات و المركبات المارة ،وبرج مراقبة مهمته التحكم و مشاهدة المارة من الفلسطينيين.
األسوار المشيكة للطرق )(Road barrier
أسوار من الشيك توضع على طاول الطارق اإلسارائيلية الممتادة فاي أراضاي الضافة الغربياة لمناع وصاول الماارة
الفلسطينيين اليها كنوع من الحماية لهذه الطرق والمستوطنين الذين يتنقلون فيها.

ص .108حفرة لتدمير انانبيت المياه،
الخليل.
Google Earth

ص .109معكبات اسمنية على الطريق
 ،60الخليل.

ص .110االسوار المشيكة على الطريق
 505في محافظة سلفيت.

Google Earth

Google Earth

الجدران الطبيعية )(Earth wall
سالسل ترابية وصخور طبيعية ترتب على شاكل حاواجز علاى أجنااب الطارق عان طرياق الجرافاات والماكناات
اإلسرائيلي لمنع تجاوزها.
البوابات )(Road gate
بوابة من المعدن توضع من قبل عناصر الجيش اإلسرائيلي لقطع حركة الفلسطينيين عبر الطرق.
مكعبات اإلسمنت )(Road black
مكعبات من الحجر الطبيعي أو مصنوعة من اإلسمنت توضع في منتصف الطرق كشكل من أشكال إعاقة حركة
المركبات واألفراد.
الحفر )(Trench
احد األساليب التي يستعملها الكيان الصهيوني لقطع طرقات الفضاء الفلسطينيين ،هاي ناوع مان الحفار تحفار فاي
منتصف الطرق لقطعها بشكل كامل ومنع الحركة من خاللها.
 مقتبس عن:
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA), « The humanitarian impact on palestinians of israeli
settlements and another infrastructre in the west bank », july 2007, page 62.
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البنية التحتية االسرائيلية في الضفة الوربية

.2014 ،  البنية التحتية للكيان الصهيوني في الضفة الغربية.111ص
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another
infrastructre in the west bank
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 58.
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البنية التحتية في جنوب وشرق الضفة الوربية نموذج

اتفاقية اوسلو

البنية التحتية العسكرية

طرق مخطط لها

منطقة A & B

قواعد عسكرية

حالة خاصة
محمية طبيعية

مناطق عسكرية مغلقة

طريق سريع
طريق اقليمي

مناطق فلسطينية

مستوطنات

شبكة الطرق الرئيسية
طريق سريع
طريق اقليمي
طرق فعلية

طريق رئيسي
طريق اقليمي
طريق محلي

ص .112تركيبة البنية التحتية في جنوب الضفة.
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another infrastructre in the west bankUN, Office for coordination
of humanitarian affairs (OCHA)/page 60, 61.

ص .113الطريق  443القادمة من القدس الي «تل ابيب» مرورا
بالضفة الغربية ،محاطة باالسوار المشيكة تحد من دخول و مرور
الفلسطينيين عبره ويشكل حاجز يقسم الضفة الي جهتين.
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another
infrastructre in the west bank
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 60, 61.

ص .114طريق تستعمل من قبل «اسرائيل» والتي تقود بشكل
مباشر الي مستوطنة ايالن ماريه في محافظة نابلس .ويشكل هذا
الطريق حاجر يغلق على قرية بيت دجن التي تظهر في خلفية
الصورة المرور من خاللة بذلك بضطر سكانها الي المرور اجبارا
عبر نقطة تفتيش في قرية اخرى مجاورة.
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans
another infrastructre in the west bank UN, Office for coordination of
humanitarian affairs (OCHA)/page 60, 61.
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«جدار الفصل العنصري»
تعريفه
نتائجه التخريبية
مكوناته في المناطق الحساسة
رمزية الجدار

تصميم :محمد مشهور بطران
العنصري»
ص« .115جدار الفصل
www.Behaence .com

«جدار الفصل العنصري»

ص .116رسم لجدار الفصل العنصري في محافظة القدس.
رسم :محمد مشهور بطران.

حاجز طويل يبنيه العدو الصهيوني في الضفة الغربية قارب
الخاااط األخضااار بحجاااة حماياااة دولاااة االحاااتالل ومواطنيهاااا
ومسااتوطناتها ماان المقاااومين المتسااللين ،حيااث يتشااكل هااذا
الحاجز المادي من سياجات وطرق دوريات على طول هاذه
السااياجات ،يتباادل شااكل هااذا الجاادار المااادي فااي المناااطق
المأهولة بكثافة كالقدس مثال الى أسوار بدال من السياجات.
باادأ بناااء الجاادار عااام  2002فااي عهااد حكومااة شااارون فااي
ظل انتفاضة األقصى التي اندلعت سنة  .2000حيث كانات
تلااك هااي الحجااة التااي تمكناات ماان خاللهااا حكومااة شااارون
فرض وجود الجدر قانونيا .في نهاية عام  2006بل طولاه
 402كاام ماان أصاال  700كاام مخطااط بناااءه .يماار الجاادار
بمساار متعارج حياث يحايط معظام أراضاي الضافة الغربياة،
وفااي أماااكن معينااة ،مثاال قلقيليااة ،يشااكل معااازل او جيااوب
معزولاااة ،أي مديناااة أو مجموعاااة بلااادات محاطاااة مااان كااال
أطرافهااا تقريبااا بالجاادار .مااا زال مشااروع بناااء الجاادار قيااد
التنفياذ حتاى اآلن ومخططاتاه قياد التعاديل المساتمر .إال أنااه
بسبب حرب تماوز عاام  2006وحارب غازه عاام -2008
 2009وتحوياااال الميزانيااااه ماااان الجاااادار إلااااى الحااااروب
باإلضااافة إال أن هجمااات المقاومااة ماان الضاافة إلااى أراضااي
 48قلت ،كل هذا أدى إلى الفتور في تكملة بنائه.
يتكااون الجاادار ماان  14مقطااع يعاازل  64تجمااع فلسااطيني
يقطنها أكثر من 107ألف فلسطيني .و يضم 107مساتوطنة
إسرائيلية يقطنها قرابة ال  400ألف مستوطن اسرائيلي.

مناطق معزولة
مستوطنات اسرائيلية
محميات طبيعية فلسطينية
تجمعات اسرائيلية

ص .117المناطق المعزولة التي احدثها الجدار في الضفة
الغربية.2010،
The humanitarian impact on palestinians of israeli settlements ans another
infrastructre in the west bank
UN, Office for coordination of humanitarian affairs (OCHA)/page 51.

 مقتبس عن:
 .1جمال جمعة والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري« ،جدار الفصل العنصري ،حقائق و ارقام» ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.
2. Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
jerusalem, 2 sept. 2014.
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نتائجه التخريبية
من خالل بناء الجدار يسعى إلكيان الصهيوني إلى إعالن حدودها الشرقية مع الضفة الغربية المحتلة و ذلك
باقتطاع حوالي  %13من مساحة الضفة الغربية بادعاء أن المنطقة المذكورة فيها أغلبية سكانية صهيونية .إن ما
تقوم به دولة االحتالل هو أشبه بالتالعب السكاني في المناطق المعزولة حيث تسعى إلى تهجير الفلسطينيين
طوعيا من المناطق المعزولة و تعزيز التواجد الصهيوني هناك.

مكوناته في المناطق الحساسة

ص .118مقارنة «جدار الفصل العنصري ب«جدار برلين» سابقا .
ism-france.org

ص .119المناطق المعزولة كليا بسبب الجدار في الضفة
الغربية.
thrivalroom.com

أسالك شائكة لولبية وهو أول عائق في الجدارخندق بعرض  4أمتار وعمق  5أمتار يأتي مباشرة بعد األسالك.
شارع مزفت باالسفلت بعرض  12مترا وهو شارع عسكري لادوريات المراقباة االساتطالع .يلياه شاارع مغطاى
بالتراب والرمل الناعم بعرض  4أمتار ،لكشف آثار المتسللين حسبما يزعم االحتالل ،ويمشط هاذا المقطاع مارتين
يوميا صباحا ومساء .ويلي الشارع الجادار هاو عباارة عان جادار إسامنتي بارتفااع  8امتاار ونصاف المتار ويعلاوه
سااياج معاادني الكترونااي بارتفاااع أكثاار ماان ثالثااة أمتااار ،ركااب عليااه معاادات إنااذار إلكترونيااة وكاااميرات وأضااواء
كاشاافة وغيرهااا ماان عناصاار البنيااة التحتيااة األمنيااة .كمااا عمااد جاايش االحااتالل إلااى تثبياات رشاشااات بالجاادار ذات
مناظير عبارة عن كاميرات تليفزيونية صغيرة يمكن التحكم فيها من مواقع للمراقبة عن بعد.

اراضي الضفة الوربية
الجدار االسمنتي
أسالك شائكة لولبية
الطريق االسفلتي
طريق التراب او الرمل
سياج معدني الكتروني

ص .120صورة تبين عناصر ومكونات الجدار الحساسة.
thrivalroom.com

 مقتبس عن:
 .1جمال جمعة والحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري« ،جدار الفصل العنصري ،حقائق و ارقام» ،مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات.
2. Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
jerusalem, 2 sept. 2014.
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تختلف بنية الجدار وفقا لخصائص و تركيبة المنطقة الحضرية والعمرانية التي يتواجد فيها ،ما بين المناطق
الريفية المفتوحة ،والتجمعات المدنية والقرى والبلدات.

ص .121رسم توضيحي لبنية الجدار في المناطق الريفية
المفتوحة.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page92 .

ص .122رسم توضيحي لبنية الجدار في المناطق المدنية التي يشقها الجدار كالقدس.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page92 .

ص .123رسم توضيحي لبنية الجدار في المناطق والتجمعات البلدية كالقرى و البلدات التي يمر الجدار على حدودها و يمنع البناء ضمن حد ال يقل
عن  30متر.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page92 .
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رمزية الجدار
لطالما سكن الحائط مخيلة الشعوب .فمن برلين الى فلسطين ،تعددت
الرمزيات والمعاني المرتبطة بالحائط .إنما الحائط هو نفسه ،هو
تلك الهوة التي تفرق بين الشعوب والناس .إنما بالنسبة للبعض،
يرمز الحائط للحماية ،إنه حائط البيت ،حائط الغرفة الذي يسمح لنا
بأن نختلي بأنفسنا .وقد يشكل الحائط في هذه الحالة وسيلة تفصل
بين الفرد والمجتمع ،هو إذا يحمي بشكل من األشكال مساحة الفرد.
إنما البعد الجماعي والتاريخي للجدار هو األهم ،إذ أنه يرتبط
بقضايا سياسية وعقائدية وأيديولوجية .وغالبا ما يكون انهياره في
هذه السياق إشارة لتحوالت جذرية في تاريخ البشرية.

ص .124رسم كاريكاتير عن «جدار الفصل
العنصري».
موقع مبدعون فلسطينيون.

ص« .125جدار الفصل العنصري» في
القدس
الشرقية ،فلسطين.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page30.

ص .126الجدار الذي يفصل بين المكسيك
واالمم
المتحدة االمريكية.

ص .127جدار برلين.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page30.

Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page30.

انهار جدار برلين ،فهل ينهار الجدار العازل في فلسطين؟ لكل جدار قصته وحقبته التاريخية ومصيره الخاص.
فالصراعات تختلف ،والحقبات السياسية والتاريخية تتبدل ،إنما رمزية الجدار تبقى هي نفسها .الجدار بشكل عام
مرفوض من الشعوب ،يولد حالة غضب وثورة في قلوب الجماهير ،إذ أنه نوع من الحدود التي نعشق أن نتخطاها
وندمرها .الجدار يجسد بوجوده حالة من التحدي ،إذ أنه جامد ال يتزحزح .الجدار عنيد .لذلك ،غالبا ما تترافق
لحظة تدميره بمشاعر حماسية تحرك الشعوب ،إذ أنها تعبر عن نشوة االنتصار على هذه الصالبة التي تفرض
نفسها بطولها وعرضها على المشهد العام.

ص« .128جدار الفصل العنصري»،فلسطين.
Bruno costa

ص .129مجموعة من
الشبان الفلسطينيين في
محاولة لتخطي «جدار
الفصل العنصري».
Bruno costa
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للجدار العازل في فلسطين قصته وتاريخه .يرمز هذا الحائط بوضوح للتفرقة بين الشعوب ،كما أنه يقترن بالعنف
والموت .وبالفعل ،حين تنفصل «األنا» عن «اآلخر» بهذا الشكل الجذري ،يصبح القتل أسهل .إذ أناه مان الساهل
جدا أن نقتل إنسانا ال نراه يفصلنا عنه الحائط .إنه اآلخر ،اآلخر بشكل مطلق .في هذا السياق ،يفصل الحاائط باين
الهويات المختلفة ،كما أنه يرسخ التمسك بالهوياات التاي تتجاذر بشاكل عمياق ،مماا ياؤدي الاى التميياز العنصاري.
يعبار تاااريخ بلااورة الجادار فااي فلسااطين عاان ديناميكياة علااى مسااتوى السياساة والساايكولوجيا الجماعيااة .عارضاات
السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء الجدار ،فسموه «جدار الفصل العنصري» أو «جدار الضم
والتوسع العنصاري» ،تعبيارا عماا تاراه كمحاولاة إسارائيلية إلعاقاة حيااة الساكان الفلساطينيين أو ضام مان أراض
الضفة الغربية الى «إسرائيل» .يندرج الحائط ضمن الرمزية المرتبطة بالتجزئة والحماية.

ص .130رسم كاريكاتير يجسد الفصل الذي يولدة الجدار بين االنا و االخر.
رسم :محمد مشهور بطران.

الحائط يقسم ،إنما هو يحمي كذلك .ويربط دوران الحائط بالمنزل الذي يحتضن سكانه .وهو يضيف أن الحائط
هو الذي يفصل المريض عن العالم الخارجي على المستوى النفسي .إذ أن خيال المريض مسكون بحائط يشعره
أنه غريب عن محيطه .وبالفعل ،غالبا ما ترتبط االضطرابات النفسية بشعور أن حائط ما يعيق التواصل مع
المجتمع .أما حسب «قاموس الرموز» فتكمن مساوئ الحائط في أنه يحد الكيان الذي يحيط به وال يسمح له
بالتوسع ،إنما إيجابياته تكمن في أنه يحمي هذا الكيان .وعلى المستوى النفسي ،يجسد الحائط حالة انقطاع
التواصل مع اآلخر ،إذ أنه يولد شعورا بالحماية من جهة ،وشعور باالختناق واألسر من جهة أخرى.

56

 1بناء المخيمات كفضاء معماري مؤقت.

 2نماذج من المخيمات الفلسطينية.

المخيمات

 4تصميم عن طريق الدمار.

ص .131كهل وحفيدة ،في مخيم لالجئيين الفلسطينيين .النكية الفلسطينية .1948

تصميم :محمد مشهور بطران

بناء المخيم كفضاء معماري مؤقت
ظهرت إشكالية الالجئين الفلسطينيين بدءا من نكبة 1948م ،عندما اغتصب الكيان الصهيوني أرضهم ،ونفاهم
إلى أماكن اللجوء ،حيث لجأ جزء منهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ،فيما لجأت الغالبية العظمى منهم إلى
دول الشتات كاألردن ،سوريا ،لبناء ومصر .وحتى اآلن يعيش أكثر من  5ماليين الجئ فلسطيني في مخيمات
في دول الشتات.

ص .132صورة الحد مخيامات اللجوء الفلسطينية بعد النكبة .1948
تظهر نشأة التركيبة الحضرية والمعمارية االولية للمخيم
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page48.

تنهض فكرة المخيم في أصولها على
اجتماع مؤقت وعابر لفضاء التخييم،
تتصف
التي
المدينة
بعكس
بــ«الديمومة» والثبات .وبالتالي فنن
الناس الذي يسكنون المخيم يصبحوا
مسكونين بهاجس العودة إلى ديارهم
األصليةَ .تر َح َل مصطلحا التخييم
والمخيم من حقل الرياضة الكشفية،
وفي حالة اللجوء السياسي .ينصب
الالجئون خيامهم داخل فضاء مفرغ
بشكل شبه عشوائي ،مع ترك مسافات
بسيطة بين الخيام للحفاظ على نوع من
الخصوصية من جهة واكتساب صفة
الجماعة كدرع أمني .تتحول هذه
الخيام مع الزمن إلي وحدات سكنية من
حجرة واحدة مبنية من مواد أولية،
تبنى جدرانها من «البلوك» وتغطى
سقوفها بألواح «ازينكو» مائلة .مع
الزمن يتطور المخيم بشكل طبيعي،
حيث تزداد الحاجة إلى فضاء أوسع
يلبي حاجاتهم من السكن والمأوى
للوالدات الجديدة.

ص .133رسم توضيحي لعملية التطور الطبيعي للمخيمات.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page47.
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على هذا األساس يبدأ التطور العمراني للحجرات بشكل أفقي ،حيث تضاف حجرات أخرى على الجوانب ،لكن
مع التقارب المتزايد تضيق الشوارع ،و تصبح مساحات الضوء قليلة وتتضاءل خصوصية الفرد ،وعندما تنعدم
إمكانية التوسع األفقي يبدأ التوسع العمودي وشبة العشوائي .كل هذه التطورات المستمرة سواء في عدد الحجرات
أو في عدد الوحدات السكنية تكون الشكل النهائي للنسي الحضري للمخيم .وكما أسلفنا فنن اللجوء ينطوي في
صيرورته على االرتحال والتوطن المؤقت والعابر في الزمن ،ولكن في الحالة الفلسطينية طال اللجوء واكتسب
صفة الديمومة ،ومعه اصبح الفضاء القديم بمثابة ذاكرة لتوطين الحلم بالعودة يتم توريثها جيال بعد جيل.

ص .134صورة الحد مخيمات اللجوء الفلسطينية.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page47.

حجرات مبنية
شوارع رئيسية
ص .135مخطط عام للنسي الحضري والمعماري الحد مخيمات اللجوء الفلسطينية.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page47.
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الضفة الوربية
ديموغرافية 2010

قطاع غزة

مخيمات فلسطينية

مستوطنات اسرائيلية

مدن وتجمعات فلسطينة

ص .136رسم تبين ديموغرافية وتمركز كل من التجمعات الفلسيطينة من المدن والمخيمات في باالضافة الي التجمعات االسرائيلية في كل
من الضفة و القطاع للعام .2010
TERRITORIA/ Malkit Shoshan and Vitala Tauz, 2002/ page 62.
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نماذج من المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج
 .2مخيمي جباليا والشاطئ  /غزة.

 .1مخيم جنين  /جنين.

 .3مخيمي جرمانة واليرموك  /دمشق.

 .4مخيميات الزرقا ،مركة ،البقعة ،جبل الحسين،
والوحدات  /عمان.

ص .137امثلة من المخيمات الفلسطينية من الداخل والشتات واماكن وجودها بالنسبة للمدينة
decolonizing.ps

ككل.
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التصميم عن طريق الدمار
اعادة تفكيك المخيم كفضاء معماري مؤقت وتحويلة إلى مدينة
يواجه الجيش اإلسرائيلي تعقيدات عديدة وصعوبات في القتال داخل مناطق النسي الحضري للمدن والمخيمات
الفلسطينية .في مخيم جنين مثال سيخسر الجيش اإلسرائيلي العديد من مقاتليه في حرب شوارع داخل
المخيم .ولذا قام اإلسرائيليون بتدمير البيوت وفتح شوارع فسيحة قطعت أوصال المخيم ،ومن ثم تم تدمير وسط
المخيم الذي يضم  350منزال وحوا ل إلى ساحة رئيسيه تجمع تلك الشوارع العريضة .من وجهة النظر
اإلسرائيلية يعتبر هذا الفعل بمثابة «إعادة تشكيل ساحة المعركة» ،وإعادة تنظيم المدينة لخلق ظروف مواتية
للحركة والمناورة بشكل يخدم قوة المهاجم .وفي الوقت نفسه تضمن هذه العملية تدمير البنية التحتية وحرمان
السكان من المياه ،والكهرباء وغيرها من نظم الدفاع  .وهذا ينسجم مع تصريح لرئيس الوزراء اإلسرائيلي الذي
قال  :لقد كانت عمليات الهدم تلك شكال من أشكال إعادة تصميم النسي الحضري «التصميم عن طريق
الدمار»؟

ص .138نماذج من الطرق التي يقوم الكيان الصهيوني بحلها بواسطة الجرافات الضخمة «بيلدوزر» داخل المناطق السكنية في مخيم جنين .لسماح
دخول الدبابات في عمق المخيم.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page53.

من خالل النظر في التصميم المادي للمكان في جنين استخدم الجيش اإلسرائيلي الجرافات المدرعة لكسر
المسارات واألزقة الضيقة والمتعرجة لتمكين اآلليات العسكرية الختراق عمق المخيم .فهذا عسكريا يسهل
السيطرة على المخيم دون الحاجة إلي تدميره بشكل كامل  .الصور التي التقطت بعد المعارك ونشرت في أماكن
مختلفة تسمح برؤية قريبة من نماذج الدمار  .عدد المنازل وحجم المنطقة التي تم تدميرها ،و هنا تكمن النوايا
العسكرية من إعادة التصميم وهي إعادة تنظيم جذرية ووحشية للشكل والنسي الحضري.
إن اشد ما يخيف الكيان الصهيوني هو حق العودة وتقرير المصير ،إن وجود المخيمات كفضاء معماري بمثابة
تذكير دائم بهذا الحق ،ولذا أصبح تغيير شكل التوطن المعماري من المخيم إلى أشكال أخرى كالقرى والمدن
واحد من أهداف إسرائيل االستراتيجية .وعليه فنن عملية تفكيك مخيمات الالجئين بهدف مسح ذاكرة اللجوء
والعودة هي جزء من المعركة .وقد يكون التفكيك عن طريق الحرب كما حدث في مخيم جنين ،أو عن طريق
التوطين كما يحدث في مخيمات الفلسطينيين الضفة الغربية وقطاع غزة واألردن .من المهم أن نفهم رمزية
المخيمات في الوعي الفلسطيني .المخيم بالنسبة للفلسطيني ال ينبغي أبدا أن يصير مدينة؛ ألن المدينة توصف
بالديمومة والثبات وهذا يقوض حق العودة.



مقتبس عن:
Al Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), Eyal Wiezman ,
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ص .139مخيم بالطة ،نابلس ،قبل عملية االجتياح في العام .2002
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page57.

ص .140مخيم بالطة ،نابلس ،بعد عملية االجتياح في العام .2002
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page57.
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تقويل الفضاء المعماري :البلدة القديمة ،نابلس نموذج
في العام  2002اردات اسرائيل دخول البلدة
القديماااة لمديناااة ناااابلس و السااايطرة عليهاااا،
كونها تشكل خطر علاى االمان االسارائيلي و
مكان لترعرع المقاومة بين ازقتها ،لكن احاد
العوائق التي واجهت القوات االسرائيلية هاي
التركيبة الحضرية المعقدة للمدينة ،حياث مان
المهاام اعااادة دراسااة التركيبااة الحضاارية لهااذا
الفضاء المعقد.
اساااتطاعت اسااارائيل مااان خاااالل معمااااريين،
لاايس فقااط بدراسااة التركيبااة العامااة للفضاااء
داخال المديناة ،ايضاا منهجياة عمال المديناة
ككل  ،من خالل الوظائف و الحركة الداخلية
للسكان الفلسطينيين بين اجزاءها.
ص .140نابلس ،آلية ومسارات دخول الجيش االسرائيلي الي عمق
المدينة.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page57.

ص .141نابلس ،الفتحات التي كان يحدثها الجيش االسرائيلي في جدران منازل المدينة.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page58.

كانت من نتائ هذه الدراسة انه ال تستطيح اسرائيل دخول المدينة الي العمق ،اال عان طرياق خلاق ناوع
من الحركة الجديدة بين فضاءاتها الدخلية ،من خالل فتحات في جدران منازلهاا ،تارك الشاوارع مفرغاه
و التنقل بين الفضاءات الخاصة في المنازل ،وصوال الي اهدافها ،ما تهدف اليه «اسارائيل» مان خاالل
هذه النشاط هو قلب التركيبة الحضرية للمدينة من خاالل قلاب نظرياة الفضااءات العاماة والخاصاة فاي
الفضاءات الحضرية .بحيث تصابح الفضااءات الخاصاة هاي فضااءات حركاة ،والشاوارع او الفضااءات
العامة هي فضاء للمواجهة واطالق النار ،وهاذا يشاكل نقطاة قاوة ويجعال مان المقاوماة الفلساطينية اكثار
ضعفا في الفضاءات العامة ،وصوال الي عمق المدينة.

ص .142المشاهد التي يخلفها االحتالل بعد العملية.
تصميم :محمد مشهور بطران.



يصرح قائد العملية كولونيل «شيمعون نافية»  :لو اردنا قتال المقاومة في الشوارع العامه و ازقة المدينة ،ستبلى اسرائيل بهزيمة شنعاء ،و سيتم
وضع الجنود على طبق من ذهب ،في مرمى المقاومة ،لكن ادركنا ان حربنا معمارية اكثر منها عسكرية ،و اردنا من خالل ذلك تلقين المقاومة
درسنا لن ينسوه.



مقتبس عنAl Jazeera channel english, « Rebel Architecture - The architecture of violence » (video), :
Eyal Wiezman , jerusalem, 2 sept. 2014. 
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القدس
التهويد العمراني و الحضاري

ص .143قبة الصخرة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

التهويد العمراني والحضاري في القدس
ثمااة عالقااة عميقااة بااين الهويااة المعماريااة للمدينااة العربيااة اإلسااالمية والجوانااب المعرفيااة لبنيتهااا الفكريااة ،وهااي
الجوانب التي تجتماع فيهاا مجموعاة القايم المفاهيمياة النظرياة والفكرياة للفكار اإلنسااني .تادين القادس فاي اكتسااب
هويتهااا المعماريااة الحضاارية إلااى مكااون تاااريخي ماان الاانظم المعرفيااة الفكريااة  .فالعالقااة التكامليااة بااين الجااانبين
المعماري والمعرفي هي محور النظرية التي يطلق عليها عالم االجتماع «هيلير» نظرياة تركياب الفضااء وهاي
النظرياااة التاااي تاااربط بقاااوة باااين المكاااون الماااادي العمراناااي للمديناااة ومدلوالتاااه الحضاااارية القيمياااة والفكرياااة.

ص .144صورة تؤكد التالزم العماري للمسجد االقصى وقبة الصخرة مع المدينة.
www.foraqsa.com

على ضوء هذه النظرية ،كانت للقدس ،شأنها شأن سائر المدن العربية اإلسالمية المتماثلة معها من حيث تشكلها
التاريخي ،خصوصيتها العمرانية المتالزمة مع اإلسالم العربي وأيضا مع المسيحية العربية كمدلولين قيميين
منطلقين من أصول بيئية جغرافية وتاريخية وإجتماعية واحدة .فجوامع المدينة ،والتي تفوق المئة ،تؤكد بشكل
قاطع على تالزم الشكل الهندسي المعماري للجامع من جهة ،ووظيفته االجتماعية والتربوية من جهة أخرى.
فالمسجد الجامع هو األساس الذي حفظ شكل المدينة العربية اإلسالمية كخصوصية معمارية تواصلت على مدى
أربعة عشر قرنا.
ومن معالم المخزون العمراني اإلسالمي في المدينة المقدساة:
المساااجد األقصاااى قبلاااة المسااالمين االولاااى ،قباااة الصاااخرة،
المساااجد (أكثاار ماان مئااة) ،الزوايااا ،التكايااا ،األربطااة ،السااور
المحيط بالمدينة ،األبراج ،األباواب المفتوحاة ،المايذن والقباب
إلى آخره .وإذا كانت القدس قد شكلت مخزونا تراثياا إساالميا
ألكثر من أربعة عشر قرنا ،فننها أيضا أكتسابت قبال اإلساالم
وبعده ،خصوصيتها المسيحية منذ أن تحولات مسارحا للحادث
المساايحي فااي التاااريخ ،أي منااذ ظهااور الساايد المساايح وتبلااور
تعاليمااه فااي الرسااالة المساايحية ،وكااذلك مساايرته علااى درب
اآلالم التي أنتهت على شكل مأسااة الصالب .فالقادس ،بالنسابة
إلى المسيحين وعلى أختالف أطياافهم الكنساية ،تبقاى راساخة
في وعيهم الديني ،فهاي مهاد المسايحية ،وهاي «المكاان الاذي
أعلن فيه المسيح رسالته وصلب ،»..كماا أن المديناة «ترماز
في العهد الجديد إلاى شاعب هللا الجدياد الاذي افتاداه المسايح».
تض ُّم القدس مقامات العاالم المسايحي المقدساة ،ومنهاا :كنيساة
القبر المقدس ،علية العشاء السري ،كنيسة القديساة حناة ،قبار
مريم العذارء ،الحديقة الجثمانية «التاي أعتقال فيهاا المساي»،
محبسااااااااااااااااااة الصااااااااااااااااااعود وجباااااااااااااااااال الزيتااااااااااااااااااون.

ص .145المسجد االقصى ،القدس
www.foraqsa.com

ص .146كنيسة القيامة ،القدس.
www.foraqsa.com

ص .147قبة الصخرة ،القدس.
www.foraqsa.com
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لذلك أدركت الهيئات اإلسرائيلية من حكومية ومدنياة أهمياة الخاصاة المعمارياة األركيولوجياة للقادس التاي تعتبار،
بحااد ذاتهااا ،بمنزلااة الحجااة التاريخيااة ،ال باال الحااق التاااريخي الااذي ياادحض ادعاااءات الصااهيونية المزعومااة تجاااه
«يهودية» المدينة الدينية والتاريخية .من هنا ،راحت السلطات اإلسرائيلية ،منذ احتالل المدينة فاي حرباي 1948
و ،1967تعد المخططاات الهيكلياة الكفيلاة بتهوياد القادس عبار إنتااج فضااء تركيباي عمراناي ومعمااري حضاري
جديااااد لهااااا يلغااااي هويتهااااا التاريخيااااة العربيااااة اإلسااااالمية ويحوا لهااااا إلااااى مدينااااة مهااااودة معماريااااا وحضاااااريا.

«الجدار» في مناطق غير موافق عليها

«الجدار» قيد االنشاء

« ,الجدار» الجزء المبني

الخط االخضر
القدس المحتلة «مناطق اسرائيلية»

البلدة القديمة «القدس»

مناطق فلسطينية

حدود محافظة القدس

ص .148التقسيمة الحالية التي وضعها الكيان الصهيوني لمحافظة

القدس.

Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page128.

تمثلاات اسااتراتيجية الجاارف التاااريخي للقاادس بلجااوء إساارائيل إلااى اعتماااد مخطااط التهويااد الفضااائي العمرانااي و
المعماااري للمدينااة ،وذلااك بتغيياار وطمااس معااالم الفضاااء العربااي اإلسااالمي الااذي طبااع المدينااة بطابعااه المعماااري
والثقافي والحضاري وصوال إلى تلبيسها فضاء استعماريا يلغي معالمها األركيولوجياة ويجعلهاا معلماا مختلفاا كلياا
بنبراز الطابع اليهودي االستعماري باصاول غربياة الوافاد إلاى المديناة .وفاي هاذا الساياق عملات الصاهيونية علاى
إعادة اختراع «فلسطين من جديد» اعادة تصميم بتشويه ما يزيد عن ألفي سنة من التطور الحضااري واإلنسااني
فيها تارة ،وبطمس أجزاء منه تارات أخرى .وما فعلت الصهيونية تقتلع وتخترع ،وتمحي ثم تبني على أنقااض ماا
محت لتحقيق غرضها .وفي خضم هذا السيل الجارف الماحي تلمح رغباة صاهيونية حثيثاة إلعاادة كتاباة التااريخ،
وذلك لكي يتكامل جرف األرض مع جرف تاريخها.
عرفات القادس ماارحلتين مان التخطايط الغريااب عان بيئتهاا العمرانيااة والثقافياة ،المرحلاة األولااى فاي ظال االنتااداب
البريطاني ( )1948-1920والتي كانت بمنزلة مرحلة تأسيسية أو باألحرى تمهيدية لمرحلة التخطيط الصاهيوني
الذي بدأ مع إحتالل المدينة العامين  1948و .1967وخالل هاتين المرحلتين تم إحداث قطاع فاي تواصال تطاور
المدينة التدريجي واإلنسيابي الاذي تميازت باه بعاد انهياار الحكام الصاليبي لهاا علاى ياد صاالح الادين األياوبي فاي
موقعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة حطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين العااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  1187للماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايالد.
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العام  1972وضعت إسرائيل خطة متكاملة تحت إسم «خطة التنمية الخاصة» إلعادة تخطيط المدينة بما يتالءم
مع إضفاء الطابع اليهودي عليها بعد طمس معالمها المعمارية والطوبوغرافية والجغرافية والديموغرافية
وصوال إلى معالمها االقتصادية واالجتماعية والثقافية .فالهدف المركزي الستراتيجية تهويد المدينة تمثل بنلغاء
طابعها الحضاري الشامل وإضفاء طابع الحضارة الصهيونية مكانه من أجل تدعيم وجهة النظر اإلسرائيلية في
خلق تاريخ مزيف لليهود .بعد سقوط القدس العربية «القدس الشرقية» في قبضة االحتالل على أثر حرب
 ،1967باشرت السلطات العسكرية اإلسرائيلية على الفور بتغيير العديد من معالم المدينة العمرانية وبخاصة
بعد عمليات الهدم التي قامت بها لألحياء العربية في البلدة القديمة والتي يأتي في مقدماها حي المغاربة الذي
أزيلت معالمه جرفا كليا ليحل مكانه الحي اليهودي كبديل معماري أركيولوجي ينسجم مع أركيولوجية التهويد
الصهيونية المعتمدة كاستراتيجية تهويدية ليس للقدس وحسب ،وإنما لسائر الفضاء الفلسطيني ايضا المتمثل في
الخارطة الفلسطينية التاريخية.

ص .149واحدة من مظاهر اعادة البناء في حي المغاربة «الحي اليهودي» في السبعينات.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page117.

لقد تحقق االنقسام بين شطري المدينة «الغربي
والعربي» بالمعنى الجغرافي والحضاري ،ولم يعد
مستغربا بين الناس مسألة التداول بمصطلحي
«القدس الغربية والقدس الشرقية» في المدينة
الواحدة للتعبير عن اختالف موقعهما الجغرافي،
واألهم من هذا اختالف المعايير والقيم التي يعبر
عنهما اختالف التخطيط والطرز المعمارية السائدة
فيهما .وال يخفى القطع المتحقق في مسيرة المدينة
على اإلنسان العادي الذي يزورها .فالخط الفاصل
بينهما غير مرسوم على األرض بالمعنى الحرفي
للكلمة ،ولكنه مرسوم بشكل واضح في اختالف
التخطيط والمعمار والثقافة واللغة والتوجهات.

القدس الوربية

القدس الشرقية

ص .150مشهد عام للقدس يظهر كل من الجزء الشرقي والغربي االسرائيلي لها.
www.khayma.com
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مناقطق الضفة الوربية
تحت الحكم االردني

حدود محافظة القدس

الخط االخضر

البلدة القديمة «القدس»

القدس المحتلة «مناطق اسرائيلية»

مناطق غير مبنية

«جدار الفصل العنصري»

ص .151التغييرات في حدود القدس في الفترة بين  1949الي 2007

.

Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page127.
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ص .152واحد من مشاهد الهدم واعادة البناء في الحرم القدسي ،حائط المبكة ،القدس.
Colonialism as urban labo/ Bruno costa/ page117.

في الواقع ،حولت الموجات الكثيفاة مان الهجارة االساتيطانية الوافادة مان غيار مجتماع غرباي إضاافة إلاى المجتماع
الروسي ،المدينة إلى مجتمع فسيفسائي بسبب تنوع المعتقدات الدينية والثقافية وتعدد الشرائح االجتماعية من طبقية
واقتصادية وفكرية .فقد ساعد هذا التنوع على ترسيخ التشكيل الفسيفسائي للمدينة ،وهو تشكيل قلق ،وقابل للتشاقق
عند الخطوط الفاصلة بين إثنيات المدينة في ما لو تراخت القبضة األمنية الكابحة له.

ص .153مشاهد من احياء الحريديم في القدس.
www.Behance.com

لقد عزز إلحاق المدينة الشرقية بالمدينة الغربية ،بعد حرب حزيران/يونيو  ،1967التشكيل الفسيفسائي لمجتمع
مدينة القدس ،ال سيما بعد زرع الشطر الشرقي من المدينة بأكثر من أربعاين مساتوطنة يقايم فيهاا جماعاات مان
المستوطنين مختلفين كليا من حيث البيئات االجتماعياة واالقتصاادية والثقافياة التاي أتاوا منهاا .تمياز باين هاؤالء
مستوطنو الحرديم ،وهم جماعات من اليهود المتش اددين فاي تطبياق الشاريعة اليهودياة ،غيار أنهام ينادرجون فاي
أسفل الهرم االجتماعي من حيث موقعهم الطبقي كشريحة اجتماعية من الفقراء والمعوزين .شكل هؤالء حوالى
 %27من إجماالي مساتوطني القادس الشارقية ،وتميازوا بتكااثرهم لدرجاة أنهام بلغاوا ضاعفي العلماانيين وبااقي
المستوطنين من حيث معدالت النمو الديموغرافي .ويصاف «عااموس إلاون» أحاد أحيااء اليهاود الحارديم :أناه

عالم قروسطي من الفقر واإليمان المتماسك عالم من عدم التسامح مع عوالم الفكر وطرق العيش األخرى ،عالم
يعاايش خااارج إطااار الزمااان والمكااان ...وكاال مظاااهر الحياااة العاديااة فيهاألكاال والجوانااب الصااحية ،والعبااادة،
واللباس ،والتعلم ،والنوم محكومة بنصوص واضحة ترقى إلى مصااف الطقاوس التاي تتمتاع بالتقاديس .ويعازز
«كوستلر» ماا قالاه إلاون بالتنبياه إلاى أنهام يفرضاون العزلاة االختيارياة علاى أنفساهم ،ويبتعادون عان المجتماع
األوسع ،بنصرارهم على تبني نمط حياة ال يمت إلى البيئة والتطورات السياساية بصالة .فضاال عان ذلاك تغياب
فاااااي هاااااذه األحيااااااء مناقشاااااة الحاضااااار والمساااااتقبل ،لتفساااااح المجاااااال للحاااااديث عااااان الماضاااااي فحساااااب.
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ماان الناحيااة التخطيطيااة والمعماريااة تختلااف أحياااء الحاارديم عاان بقيااة األحياااء فااي القاادس .تتميااز أبنيتهااا بصاافوف
متصلة حول طرق ضايقة ومياادين محادودة المسااحة .ولاوال الحجاارة وشاجر الزيتاون والصانوبر وضاوء القادس
المتميااااااااز لظنناااااااات نفسااااااااك ،وأناااااااات تعبرهااااااااا ،أنااااااااك فااااااااي حااااااااي يهااااااااودي فااااااااي أوروبااااااااا الشاااااااارقية.
طالت التغييرات األركيولوجية التي فرضتها السالطات اإلسارائيلية فاي القادس بشاكل أساساي ،األوقااف اإلساالمية
والمسيحية على السواء .فالحفريات التي تقوم بها إسرائيل في المسجد األقصاى بحثاا عان هيكال مزعاوم ،وأعماال
الهدم المستمرة في غير معلم من المعالم الوقفية من جوامع ومقامات وكناائس ومادارس وبياوت أثرياة قديماة ،كال
ذلك يندرج في سياسة التهويد األركيولوجي لفضاء المدينة المقدسة بهدف اقتالع خصوصايتها الحضاارية العربياة
اإلسالمية وجرفها ،واصطناع معالم حضارية استعمارية ودخيلاة مكانهاا .ففاي داخال أساوار المديناة أقيمات أديارة
وكنائس ومدارس وبيوت سكن في الزاوية الجنوبية الغربية من البلدة القديماة .ونشاأت فاي ضاواحي القادس أحيااء
والكولونية اليونانية وااللمانية في منطقة البقعاة إلاى الجناوب مان القادس ،والكولونياة األميركياة فاي منطقاة الشايخ
جااراح ،ودياار وناازل النااوتردام ،والمستشاافى الفرنسااي والمستشاافى اإليطااالي والمستشاافى األلماااني والمستشاافى
اإلنكليزي ومستشفى سان جون إلى الغرب وإلى الجنوب الغربي من المدينة.

ص .154عمليات الحفل االسرائيلية تحت حرم المسجد االقصى.
www.kenanaonline.com

إن التوحيد الفيزيائي لشطري المدينة بعد حرب 1967
تحت إسم «أورشليم القدس» ،واإلكثار من المخططات
الهيكلية المتالحقة للمدينة «الموحدة» ،كل ذلك كان
يسير في سياق استراتيجية التهويد الصهيونية للقدس
بدءا بتحقيق غلبة واضحة للعنصر اليهودي يتجاوز
ثلثي مجموع عدد السكان فيها ،مرورا بنلغاء
المؤسسات العربية االجتماعية والثقافية وإلحاق
نشاطات السكان بالمؤسسات اليهودية في غرب المدينة
وصوال إلى تهويد الفضاء التركيبي لها ،األمر الذي
يعني خاتمة لتاريخها العربي اإلسالمي الذي طبع هوية
القدس الحضارية ألكثر من ألفي سنة خلت.

ص«.155هيكل سليمان» المزعوم وتموضعه بالنسبة لحرم المسجد االقصى.
www.hurras.org
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أثار النشاط األركيولوجي إلسرائيل فاي القادس المحتلاة ،الخاوف والقلاق فاي أوسااط الهيئاات والمؤسساات المعنياة
باالتراث اإلنساااني .وتعازز هااذا الخاوف فااي الارفض السااافر إلسارائيل فااي اساتجابتها لا رادة الدولياة .فقااد أصاادر
ماؤتمر اليونساكو  13قارارا  ،وأصادر مجلساه التنفياذي  26قارارا خاالل فتارة أرباع ساانوات ()1991 - 1987
تاادين عبااث إساارائيل فااي القاادس واألراضااي الفلسااطينية المحتلااة ،وتاادعوها إلااى التوقااف عاان نشاااطها العابااث.

ص .156بوابة العامود احد بوابات سور البلدة القديمة بالقدس ومسرح لعدة مذابح صهيونية ضد العرب.
www.foraqsa.com

ولم تلبث اليونسكو ،أمام تعنت إسرائيل وضربها بعرض الحائط اإلرادة الدولية ،أن أدرجت البلدة القديمة
(التاريخية) وسورها العام  1981على قائمة التراث العالمي .والعام  1982أضيفت القدس إلى قائمة التراث
المهدد بالخطر .وتم اتخاذ هذين القرارين في ظل معارضة فاضحة من قبل كل من الواليات المتحدة وإسرائيل.
ويرى "بول دي فارت" في صدور القرارين المذكورين أهمية بالغة ،ذلك أن مهمة المحافظة على التراث الثقافي
في وقت السلم والحرب هي "من مهمات المجتمع الدولي مجتمعا .وهي تعطي الحق لكل عضو في المجتمع
الدولي ،بل وتفرض عليه واجب العمل من أجل ذلك ...وبموجب هذين القرارين ،وبموجب القانون الدولي ،فنن
المجتمع الدولي بمجموعه ،وخصوصا الهيئة العامة لألمم المتحدة ،مسؤولة ،اآلن وفي المستقبل ،عن المدينة
وأهلها .ويضيف دي فارت ،أنه باإلضافة إلى كون القدس كيانا خاصا بموجب القانون الدولي ،هي في رأي
المجتمع اإلنساني ذات قيمة كونية.

ص .158مشهد علوي للبلدة القديمة
في القدس وسورها ،قبة الصخرة
والمسجد االقصى.
foraqsa.com

ص .157القدس ،النسي الحضري.
foraqsa.com
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التحوالت في العمارة
الفلسطينية
التحوالت المدنية في الفضاء الفلسطيني
التشابة الذي تخلقه انماط البناء الجديدة مع
عمارة االحتالل

ص .159مشهد على مدينة ليبرالية
فقدت منطق الفراغ فيها ،حيث
تظهر كانها ميتة بال حياة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

التحوالت المدنية في الفضاء الفلسطيني
العمران والتمدن هما شكالن متميزان من النتاج الثقافي ،بمعنى أنهما يعكسان بيانات العالقات االجتماعية
االقتصادية في المجتمعات وسلطاتها البنيانية .االختبار اليومي ألشكال التمدن ونوعية تجربته المرئية تصنعان
للعمارة والتمدن أهمية خاصة تتجذر يوميا في حياة الناس .لهذا السبب فنن انتاج المساحات المشغولة في مدينة
ما هو انعكاس للتفاعل بين السائد المحلي والمهيمن عالميا ،وهذا مما ينت صراعا ال ينتهي ،يكون من شأنه
تشكيل صورة المدينة العامة .من المهم أن نفهم عالقات السلطة بين الفاعلين المتعددين الذين يشكلون المساحات
المشغولة .منذ اتفاق أوسلو شهدنا تحوالت مدنية يمكن مالحظتها في فلسطين ،وقد دفعنا العطب الذي أصاب
التطور الطبيعي لألمكنة ،إلى إعادة قراءة لبنيان السلطات التي أنتجتها موجة جديدة من السياسات والتشكيالت
السياسية التي اعتلت المسرح منذ ذلك الحين.
استفقنا على حين غرة ،بعد ما يقارب العقد من توقيع اتفاق أوسلو لنكتشف أن العمارة تحولت من حقل تمديني
إلى نوع من رصف المستوعبات ،حاشرة الناس والمنازل واألعمال والشركات بعضها فوق بعض ،كما أنها
رسمت المدينة بمعيار قوى السوق الليبرالية ،وهو الخيار الوحيد الذي كان متاحا دون غيره .التي أرست تبادل
المنفعة كقيمة أولى ،وأمدت بالقوة هذه الحال الثابتة من التدمير واإلشاحة وإنشاء الجديد.
سيطرة قيمة تبادل المنفعة على ما عداها جعلت المدينة متحركة ،متحركة ومتغيرة مثل حاوية على رصيف
مرفأ ،إنما على نحو أبطأ .عندما يفقد مجتمع ما صالته العضوية بتاريخه ،جغرافيته ،مناخه ،تراثه ،لغته وقيمه،
تتحول األحياز المدينية إلى مجرد أحياز وظيفية ،تماما مثل الحاويات ،التي تنشأ أساسا على افتراض أنها قابلة
للنسخ والتصدير والنقل من مكان إلى آخر .هذا الضرب من االستيعاب للحيز المديني ،وهذا التفتيت لالعتبارات
اإلنسانية ،التي هي في صلب أي منت مديني ،له جذوره في تاريخ سياسات االستعمار الذي فتت وقسم
الفلسطينيين وحال بينهم وبين جغرافيتهم ،اجتماعهم ،ثقافتهم ومحيطهم .هذه المرحلة التي أدعوها مرحلة
االستعمار المتجدد والتي صادفت تسيد القيم الليبرالية ،يمكن تحديدها بهذا التفتيت الممنه لكل ما يمت إلى
فلسطين بصلة .إنها تلغي التاريخ الطويل للمقاومة والصراع ضد االحتالل ،من خالل مشاريعها الليبرالية
والجديدة ،إلى حد أنها تقدم نفسها كمشروع وحيد لتحقيق الحلم الفلسطيني.

ص .160مشهد الحد االحياء السكنية الجديدة في مدينة رام هللا.
artterritories.net

ص .161علب النقل «الكونتينارات».
Google image
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فالمصارف تزدهر في فلسطين .والحال ،هناك الكثير من المشاريع األجنبية في فلسطين .مشاريع ممولة بأموال
خليجية ،أو أميركية أو من قبل مانحين ال نعرف هوياتهم .رام هللا طافحة بالالفتات اإلعالنية عن مشاريع كهذه،
وهي تؤشر إلى أي فلسطين ستقوم في المستقبل .إذا ألقينا نظرة على أحد مشاريع الصناديق االستثمارية ،فقد
نحسب ،للوهلة األولى ،كما لو أننا خلقنا دبي أخرى ،ما نشهده اآلن هو أن المشاريع األجنبية تجتاح فضاءاتنا
رغم أنها ال نملك القدرة على تحديد مستقبلها (أي الفضاءات) .لقد اقتحمت مدننا من دون أن تسألنا إن كنا
موافقين أم ال ،وقررت كيف يجب أن يكون فضاؤنا العام في المستقبل.

ص .162احد المشاريع الجديدة الممولة خليجيا في رام هللا.
www.artterritories.net

ص .162مبنى اقتصادي جديد في رام هلل.
www.artterritories.net

التشابه في انماط البناء الجديدة مع عمارة االحتالل
هناك تشابه الفت للنظر بين مشاريع اإلسكان وانماط البناء السائدة في المستوطنات .حين نجري مقارنة بين
مستوطنة بسغوت ومدينة الروابي الفلسطينية التي نشأت حديثا ،سنالحظ كيف تتشاركان الصفات نفسها من عدة
زوايا .هناك تشابه قوي في طريقة النظر إلى األحياز ،وتقسيمها ،وفي حمى السيطرة على المرتفعات ،وإنشاء
بوابات خاصة للمجمعات السكنية ،وتربية التميز الواضحة المعالم في مخططات هذه المشاريع السكنية .هناك
تناظر ال يخفى بينهما ،على أي حال ،يبدو أن أمر إنشاء أحياء سكنية في هذه الحقبة الكولونيالية غير مسلم به.

ص .163مستوطنة بسغوت قضاء القدس.
www.artterritories.net

ص .164مشروع الروابي االسكاني رام هللا.
www.artterritories.net
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عند معاينة مشروع اإلسكان الدبلوماسي .وبمقارنته مع مستعمرة بيتار أيلليت ،نساتطيع أن نلحاظ التشاابه الكبيار فاي
تقنية إنتاج االحياز .نحن نخاطر في أن نخسار كال عالقاة لناا ماع أرثناا .فاي فلساطين ،ثماة ميال إلاى تادمير كال ماا
ورثناه من الماضي ،وبناء جديد ما مكانه .وبدال من االستثمار في المناطق الريفية وتحضير القرى لتصبح ضواحي
للمدن التي تتمدد ،نبني مستوطنات جديدة وندمر المشاهد البكر.

ص .165مستوطنة بيتير ليت.
www.artterritories.net

ص .167مشروع االسكان الديبلوماسي الفلسطيني.
www.artterritories.net

نحن ال نحافظ على تاريخنا العمراني وال نهتم بعناصره .حين حاولت أن أفهم سبب هذا التقارب المقلق بين
العمارة واالستعمار ،اكتشفت أن خسارة العناصر المعمارية تؤدي إلى نشوء عالقات اجتماعية سطحية
و”مشتركة” كتلك التي تنشأ في المراكز التجارية الصغيرة ،حدائق داخلية ،ممرات بين كتل المباني ،أحواش،
أروقة وأدراج تصل بين المباني .مشاريعنا اإلسكانية تعتمد مثل هذه العناصر المعمارية العامة والمشتركة .إنها
تشبه مستوعبات يصطف واحدها إلى جانب اآلخر ،ثم يتم حشر الناس فيها .العمارة تحولت إلى شكل من
أشكال االستيعاب ،معيدة إنتاج استراتيجيات االستعمار نفسها.

ص .168مقارنه بين عمارة مراكز السلطة الفلسطينية و العمارة االستعمارية الفلسطينية.
www.artterritories.net

ثمة أيضا ملمح آخر مقلق في عمارة اليوم ،وهو يتصل بنعادة إنتاج المبنى «الثكنة» .المقر الرئيسي للسلطة
الفلسطينية في المقاطعة برام هللا ،يشكل حالة خاصة بطبيعة الحال ،لكن خصوصيته عممت على مجمل
فلسطين .هذه العمارة تقترح علينا الظن أن أهل السياسية يخافون من شعبهم .قد يندهش المرء حين يرى السلطة
تستخدم عناصر دفاعية في عمارتها ،كما لو أنهم يخشون العابرين من مواطنيهم.
من وجه آخر ،ثمة سعي ال يكل نحو تدمير العمارة القديمة .شهدنا أول موجات هذه الظاهرة مع توقيع اتفاق
أوسلو ،كما لو أن فلسطين ولدت مع توقيعه ،كما لو أن رام هللا لم تنوجد أبدا من قبل .تراثنا القديم بما فيها دور
السينما التي كانت منتشرة في األربعينات والخمسينات من القرن الماضي صار منسيا تماما اليوم .كما لو أن
اتفاق أوسلو أتى ليحثنا على تجديد كل شيء .هذا الميل نحو ابتداء كل شيء من المحو يكرر نفسه اليوم.
إسرائيل تدعي أن األرض كانت خالية حين وطأها المستوطنون .بالنسبة لهم ،أي المستوطنين ،كانت أرض
العقارب والحصى .نحن نفعل تقريبا األمر نفسه .نمحو أنفسنا من ماضينا .بدال من االستئناف من تراثنا الغني
والتعمير عليه ،نحن نمحو كل شيء ونبدأ من الالشيء .وهذا النحو بدأ يجد له موطئا في المشهد الثقافي ،فضال
عن كون االقتصاد يحث بقوة على اعتماده كاتجاه اساسي.
 مقتبس عن:
غنام يزيد« ،اكاديميا ،وجه المرآة» {فيدو} ،مساحات لحوار مدني ،جامعة بير زيت ،فلسطين.
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الخالصــــة
«العمارة اإلسرائيلية» أداة سياسية لتنفيذ سياسات استيطانية ومخططات صهيونية محضة للكيان الصهيوني في احتالل
االراضااي الفلسااطينية وتفتيهااا ماان قباال معماااريين االحااتالل ويعااد هااذا السااالح اكثرهااا خطااورة وضاارر فااي الفضاااء
الفلسااطيني ،حيااث تشااكل العمااارة وتفاعلهااا مااع البيئااة المبنيااة والموضااوعة ماان قباال االحااتالل نوعااا ماان القتاال البطاايء
والعنف الممنه .
إن المستوطنات في الضفة الغربية هي الشكل األكثر تأثيرا في العمارة اإلسرائيلية والتي يمكن أن تمثال بحاق وبصادق
مظاهر العمارة فاي إسارائيل .والتاي ايضاا تمثال أبشاع أناواع انتهاكاات حقاوق اإلنساان والتميياز العنصاري واغتصااب
األرض وحقوق الشعب الفلسطيني.

تتمثل عناصر وأساليب «العمارة اإلسرائيلية» في كل من :

الحواجز ونقاط التفتيش

المستوطنات

تجمع فلسطيني

«جدار الفصل العنصري»

برج مراقبة

مستوطنة اسرائيلية
كشافات

خطوط
تفتيش

اراضي
فلسطينية بين
الخط االخضر
والجدار
الضفة
الوربية

التدمير

البنية التحتية

وضع الحدود
بيت فلسطيني

جرافة
اسرائيلية
خطوط سريعة
إسرائيلة

تجمع
فلسطيني

شارع
فلسطيني

ص .187جدول يوضح اساليب االحتالل المعمارية للكيان الصهويني.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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تعمل هذه العناصر معا على شكل نظام اغالق يطبق على التجمعات الفلسطينية و يقسمها الى
جيوب منفصلة

«إسرائيل»
فلسطين المحتلة

مستوطنة اسرائيلية

«جدار الفصل العنصري»

الضفة الوربية

منطقة حظر دخول

نقطة تفتيش حدودية

شبكة طرق استيطانية

مدينة فلسطينة

نقطة تفتيش داخلية

اسالك شائكة

قرية فلسطينية

ص .188نظام االغالق.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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موقع البناء

ص .189رسم علوي يوضح التركيبة الحضرية لمدينة القدس ،ايضا تقاطع المحاور التي تجمع بين كل من :قطعة االرض
المخصصة للمشروع ،قبة الصخرة ،ومتحف ياد فاشيم.
تصميم :محمد مشهور بطران.

موقع البناء :مدينة القدس
األبعاد الجورافية
تقع مدينة القدس في قلب فلسطين فوق تل صخري وقد بنيت المدينة علاى
عدة مرتفعاات تحايط بهاا مجموعاة ودياان ،منهاا :جبال مورُياا القاائم علياه
الحرم القدسي الشريف ،وجبل أكرا حيث توجد كنيسة القيامة ،وجبل بزيتا
باااالقرب مااان بااااب السااااهرة ،وتحااايط بالمديناااة عااادة جباااال منهاااا :جبااال
رأس أبو عمار ،وجبل الزيتون ،وترتفاع المديناة ( )291متارا عان ساطح
البحاار ،تتوسااط مدينااة القاادس فلسااطين  ،وتحاادها ماان جهااة الشاارق مدينااة
أريحاا ومان الغارب مادينتي الرملاة واللاد ومان جهاة الشامال رام هللا وماان
الجناااوب بيااات لحااام والخليااال ،وتااارتبط القااادس بطااارق رئيساااة تختااارق
المرتفعات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

ص .190خارطة
فلسطين والضفة الغربية.
تصميم :محمد مشهور بطران

ص .191خارطة الضفة الغربية
حيث نالحظ أن القدس تحتل قلب
الضفة الغربية والجزء االوسط
منها.

ص .192النسي الحضري للجزء المحتل من محافظة
القدس حيث يتوسط حرم االقصى قلب المدينة.

www.wikipedia.org

www.aqsa.com
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عناصر الموقع ذات االهمية الكبرى
قطعة االرض

متحف
ياد فاشم

المسجد االقصى و قبة الصخرة

جامعة القدس ابوديس

«جدار الفصل
العنصري»

ص .193مقطع من محافظة القدس.
تصميم :محمد مشهور بطران.
Google maps

قطعة االرل المخصصة للبناء
تتواجد قطعة االرض تماما على احد النقاط
الحدودية «جدار الفصل العنصري» التي تفصل
الضفة الغربية عن باقي االراضي الفلسطينية
المحتلة ما بعد  ،1967تحديدا في المنطقة بين
ابو ديس الشرقية ،عرب السواحرة وجبل المكبر،
التي تتبع محافظة القدس وضواحيها .وما يميز
هذا المكان ،قربه من احد الجامعات الكبرى في
فلسطين ،وهي جامعة القدس.

حرم المسجد االقصى
الموقع «السواحرة الشرقية»
حدود محافظة القدس
الخط االخضر

يتوسط الهضبة االعلى ارتفاعا في المنطقة ويطل
على كل من :المسجد واالقصى وقبة الصخرة
والبلدة القديمة للقدس ،ايضا متحف ومؤسسة ياد
فاشيم الذي يخلد ذكرى «الهولوكست» وضحايا
المحرقة ،والذي يتوسط قمة جبل هيرتسل اعلى
جبال القدس .وهو المكان الوحيد الذي نستطيع
من خاللة رؤية قبة الصخرة من من وراء
الجدار.
ص .194رسم توضيحي للموقع ،وقطعة االرض.
رسم :محمد مشهور بطران
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السواحرة الشرقية بلدة تقاع فاي
الجناااااااااااااااااااااااااااوب الشااااااااااااااااااااااااااارقي
لمديناااااااة القااااااادس وتتباااااااع محافظاااااااة
القدس وتبعد عنها حاوالي  3كام ،يبلا
عدد سكانها  5000نسمة سميت بذلك
االسم نسبة إلى عرب السواحرة الاذين
يقطنونااه ،يحاادها ماان الشاامال بلاادة أبااو
دياااااااس ومااااااان الغااااااارب الساااااااواحرة
الغربياااااااة (جبااااااال المكبااااااار) ومااااااان
الشااااارق العيزرياااااة ومااااان الجناااااوب
بلدة العبيدية وعرب التعامرة.

القدس الشرقية

•

جامعرررة القررردس هاااي جامعاااة فلساااطينية تقاااع فاااي
مدينااة القاادس وضااواحيها ،وتتااوزع فااي الحاارم الرئيسااي
فااي أبااوديس كاناات فكاارة إنشااائها عااام  1931لتواجااه
صاااعوبات فاااي زمااان االنتاااداب البريطااااني ،حتاااى أمااار
الملااك الحسااين باان طااالل ببنائهااا وافتتحهااا بنفسااه عااام
 1966عندما كانت القدس تحت السيطرة األردنية.

 قطعة االرل

 عرب السواحرة
 السواحرة الوربية

 جبل المكبر

ص .195الموقع واالحياء باالضافة الي الوظائف المهمة المحيطة به .
تصميم :محمد مشهور بطران
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المشروع المقترح
ومراحل التصميم

ص.196االنسان والعمارة.
رسم :محمد مشهور بطران.

بــدايــة
تكمن اللمحة االولى من المشروع في إيجاد مسار زمني للزائر يحمل شكل الدواماة ،ويقطاع فضااءات متفرقاة مان
خالل فراغات ،كل فضاء منها يحمل حدث او نقطة مهمة في مسار القضية او الرواية الفلسطينية.
ينبثق االنطاع االول للمشروع من خارطة فلسطين وعمليات التقسيم المتتالية التي جرت عليها من النكبة الى
يومنا هذا  ،...ويظهر ذلك واضحا في الرسم االولي «.»1
في الرسم االولي « »2قمت بنستعمال «نجمة داوود» في هذا السياق كرمز سياسي يعبر عن المحتل االسرائيلي،
فالمحاور الستة التي يصنعها شكل النجمة هي الحدود التي قامات تقسايم الشاكلي الكلاي لخارطاة فلساطين الاي عادة
اجزاء متباعدة.

مسار الزائر

فضاءات متفرقة

فراغات وسطية

ص .197الرسم االولي «.»1
رسم :محمد مشهور بطران

ص .198الرسم االولي «.»2
رسم :محمد مشهور بطران
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االفكار والمفاهيم
إن عملية تصميم فضاء يحاكي النكبة والرواية الفلسطينية في المقاومة والمعانراة .ويجعرل فري نفرس الوقرت مرن
العمارة مصدر مشراركة وتوييرر فري مسارالقضرية الفلسرطينية لتصربج الهراجس االول فري مخيلرة كرل فلسرطيني
يعنرري ايجرراد الرمزيررة الترري تجمررع بررين أبعرراد القضررية الفلسررطينية كررروح وجسررد ،وتكررون ذو عالقررة متةصررلة فرري
االرل و ثقافة المجتمع الفلسطينية ،والتي يتفق في فهمها االفراد سواء على مستوى السياق الفلسطيني نفسه
او المستوى العالمي.
الحجارة في السياق الفلسطيني
ان للحجارة ذات البعد الملحمي أهمية رمزية مناذ زمان طويال
الرتباطهااا الوثيااق باالنتفاضااة فااي باادايتها .سااميت االنتفاضااة
الفلسطينية األولاى بانتفاضاة الحجاارة ألن الحجاارة هاي األداة
الرئيسية فيها ،كما عُارف الصاغار مان رمااة الحجاارة بأطفاال
الحجاااارة .واالنتفاضاااة شاااكل مااان أشاااكال االحتجااااج العفاااوي
الشعبي الفلسطيني على الوضع المزري فاي المخيماات وعلاى
انتشااار البطالااة وإهانااة الشااعور القااومي والقمااع اليااومي الااذي
تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضاد الفلساطينيين،رمزية
الحجارة التي لطالما ارتبطت بالصراع الغيار متكاافئ ،إذ أنهاا
مجرد حجارة في مواجهة السالح اإلسرائيلي.

ص .199احد اكثر المشاهد الراسخة التي بقيت من
االنتفاضة االولى ،الشهيد الطفل فارس عودة في مواجهه
الية االحتالل االسرائيلي.
khayma.com

وبحسااب «قاااموس الرماااوز» ،تاارتبط الحجااارة بالصاااواعق ،الباارق واألمطاااار
المتساااقطة ماان السااماء ،فتصاابح كأنهااا عاصاافة ماان الحجااارة ذات قااوة سااحرية
ومقدسة ،إذ إن الحجاارة التاي تمطار مان الساماء تنادرج حساب األسااطير ضامن
مختلااف العواماال الطبيعيااة التااي ُتعتباار تجلااي إلهااي« :العاصاافة ،هااؤالء الااذين،
بالعمل السريع ،أهانوا الثرثارة السياساية العربياة التافهاة فاي الصاميم وأظهروهاا
كماااا هاااي فاااي تعتيرهاااا ،العاصااافة أحاااد الحلاااول الواقعياااة لماااا يسااامونه قضاااية
فلسطين».
ص .200حجارة في يد طفل فلسطيني.
khayma.com.

ص .201احد المشاهد او الرسومات االولية للمشروع ،والتي تظهر مدى اقتباس الشكل العام من الحجارة في تناثرها وحدتها واندثارها.
رسم :محمد مشهور بطران.
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االبعاد االخرى للحجارة
للحجارة أبعاد أخرى ال تمت بصالة للقضاية الفلساطينية .ال باد لناا مان أن نالحاظ التارابط باين الحجاارة والبعاد
الروحاااني فااي مختلااف الثقافااات وعباار القاارون .بحسااب «قاااموس الرمااوز» ،لطالمااا كاناات هناااك صاالة وثيقااة بااين
الحجارة والروح .إذ إن الهيكل يجب أن يبنى بالحجرارة الخامرة كإشرارة الرى طهارتره .إذا كانات الحجاارة منحوتاة
فهي تفقد قدسيتها وتصبح دنيوية ،اذ دخل اإلنسان بها يفقد النقاء الذي وهبة إياه هللا ،كما أن الحجارة الخامة ترمرز
الى الحرية ،بعكس الحجارة المنحوتة التي تشير الى العبودية .ولطالما لعبت الحجارة دورا هاما في العالقرة برين
السماء واألرل ،من خالل الحجارة التي تقع من السماء أو الحجرارة المنتصربة .فاي هاذا الساياق تصابح الحجاارة
مصدرا للحياة األبدية ،وما عادت ترتبط بالموت أو االستشاهاد علاى اإلطاالق .باإلضاافة الاى ذلاك ،الحجاارة التاي
كانت تجسد القوة ،الحماية تلك الحجارة منتصبة بشكل عمودي و ذات راس بارز.

ص .202احد المشاهد او الرسومات االولية للمشروع ،والتي تظهر مدى اقتباس الشكل العام من الحجارة الخامة في تناثرها وحدتها ،وفي
بروزها باتجاه السماء كانها جزء طبيعي من االرض او مسقطة بشكل عفوي من السماء .
رسم :محمد مشهور بطران.

وعلى المستوى األسطوري ،ال بد من أن نذكر
حجارة سيزيف التي قد ترتبط رمزيا باالنتفاضة
الفلسطينية ،إذ ان تلك الحجرة الكبرى تشير
بتدحرجها المتواصل الى المعاناة األبدية .وقد تحدى
سيزيف اآللهة لذلك عاقبوه وجعلوه يدفع بالصخرة
الى أعلى الجبل ،ثم تتدحرج عليه ،فيعود ليدفع بها
مجددا الى األعلى ،وذلك الى األبد .ويمكننا كذلك في
هذا السياق ذكر الحجارة التي رُشقت بها مريم
المجدلية في اإلنجيل .كأنها نوع من العقاب .هكذا،
نالحظ أن الحجارة ترتبط رمزيا بالعقاب بالنسبة
لمريم المجدلية ،كما على مستوى أسطورة سيزيف.
وفي بدايات القرن العشرين ،اكتسبت الحجارة أبعادا
جديدة غير مرتبطة بالبعد الروحاني ،الديني أو
الملحمي .ترمز الحجارة الى الجماد ،الصالبة
والكثافة  ،كما ارتبطت صورة الحصى بغياب
الحركة ،وجماد الجسد النات من المرض.

ص .203اسطورة سيزيف.
khayma.com
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بات من الواضح أن الحجارة تترابط مع رموز وأجواء مخلفة بحسب الثقافات واألدياان .إنماا بعادها الروحاي يبادو
راسخا حتى قبل االنتفاضة الفلساطينية .وال باد مان أن نعتارف باأن صاورة أطفاال الحجاارة هاي جازء مان مخيلتناا
الشرقية وذات ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية ،وهي تترسخ أكثر فأكثر مع صور األطفال المستشهدين المتكاررة
معاان
على شاشات التلفزيونات .إنما الحجارة موجودة منذ بداية التاريخ ،وستبقى موجودة بعد قرون ،وستكون لها
ٍ
ومدلوالت كثيرة.

مراجع فنية في السياق الفلسطيني


الحجر في الشعر الفلسطيني :محمود درويش
نموذج

الشااااعر هااااو إنتاااااج مفعاااام بااااالرموز والاااادالالت والطقااااوس
واالسااتعارات واألساااليب الفنيااة األُخاارى ،وهااو لغااة خاصااة،
حية وغنية بالمعاني والمفاهيم ،وكل هذه وغيرهاا تجعال مان
الشعر انتاجا ابداعيا وخالقا للشااعر .وهاو يساتعمل كال هاذه
األساليب من أجل التعبير عن فكرة معينة.
ساااأحاول تفساااير ظااااهرة تحاااول الحجااار فاااي شاااعر محماااود
درويااش ماان مفهااوم ياادل علااى القسرروة وحقلهااا الااداللي إلااى
مفهاااوم مضااااد يااادل علاااى الحنيرررة والرقرررة وحقلهاااا الاااداللي
مستعينا بمرور الحجر بطقوس انتقاليه.

ص .204محمود درويش.
mahmoddarwish.com

يشااكل «الحجاار» ومشااتقاته فااي شااعر محمااود درويااش موتيفااا أساساايا ويتكاارر عشاارات الماارات فااي قصااائده وذو
دالالت عامة عديدة :يرمز الحجر إلى القسوة التي صلب عليها الفلسطيني من جهة ،كما يرماز إلاى أداتاه البدائياة
في فعل المقاومة.
والحجر مكون بدئي في الحيراة ،أحاال إلياه الشااعر بداللرة الحنرين أحيانرا وداللرة الررجم أحيانرا أخارى .وقاد جعال
درويش داللة جديدة للحجر بعد أن تناص في مقولته «ليتني حجر» إذ قلب داللة الانص األصالي ،التاي تشاير إلاى
رغبة اإلنسان في الخلود والثبات مقابل كل ما يتغير أماام العرباي فاي الصاحراء .إلاى داللاة التحررر والحرث علرى
الفعرل ،وإعااادة تشااكيل الااذات .وياادل الحجار تااارة علااى الفعررل واالختررراق .وتاارة علااى الصااليب ،وتااارة علررى فعررل
الكتابة والتوثيق لتاريخ الضحية على هذه األرل.

“ليتني حجر
ال أَحنُّ إلي أيا شي ٍء
مس يمضي ،وال َ
الغ ُد يأتي
فال أَ ِ
يتراجعُ
وال حاضري يتقد ُم أَو
َ
ال شيء يحدث لي!
ليتني َح َجرٌ ـ قُل ُ
ت ـ يا ليتني
َح َجرٌ ما ليصقُلَني الما ُء
وضعُ في حُ ج َر ٍة
أَخضرُّ  ،أَص َفرُّ  ...أ ُ َ
تماريـن في النحت...
مث َل َمنحُ وتةٍ ،أَو
َ
أو مادة النبثاق الضروريا
من عبث الالضروري ...
يا ليتني حجرٌ
كي أَحن إلي أيا شيء!”
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الحجر وناجي العلي

لم يكن ناجي العلي مُحايدا أبدا ،كان يعيش تناقضات الواقع الفلسطيني
والعربي بوعي إباداعي جاريء ،وظال يفكاك تلاك التناقضاات وينقلهاا
إلى لوحاته باألبيض واألسود تاريخا ضديدا للتاريخ الرسمي الملاون،
ذلك أنه آمان باأن ال توساط فاي الرؤياة ،وال مهادناة فاي الموقاف ،وال
مناورات في الفن.
لام يقاام الحجار بوظيفااة فااي التااريخ البشااري كالوظيفااة التاي أداهااا فااي
االنتفاضااة الفلسااطينية وبخاصااة االنتفاضااة األولااى( .)1987إذ كااان
سااالحا باادائيا فاااعال أعاااد مؤشاار ساااعة الحاادث الاادولي إلااى القضااية
الفلسطينية.

ص .206رسم كاريكاتير لناجي العلي.
thaqafat.com

ص .205ناجي العلي.
thaqafat.com

ص .207رسم كاريكاتير لناجي العلي.
thaqafat.com

نجد الحجر هو احد الرماوز الباارزة فاي رساومات نااجي العلاي ،حياث يرماز الاي القروة الهائلرة التاي تكسار قياود
االحتالل ،وما كسر القيد أو السالسل إال تجسيد للمواجهة بين الحجر وآلة الحرب اإلسرائيلية ..الخ ،ونجاد الحجار
رمزا مقترنا بالصرمود والشرموو واإلبراء فاي إباداع الاال شاعور ،فالرساومات تجماع باين الحجار الرماز واإلنساان
الفلسطيني الذي تحول إلى شجرة تضرب جذورها في أعماق األرض  ،غير آبه بالقنابل التاي تنهمار علياه ولساان
حاله يصرخ ":عش حرا أو مت كاألشجار وقوفا".

ص .208رسم كاريكاتير لناجي العلي.
najialai.com

ص .209رسم كاريكاتير لناجي العلي.
najialai.com

ويمكن تصنيف الحجر الرمز الذي بدا في كف يد ترفعه في ظاهرة األنسنة أو تشخيص الجماد ،حيث يصبح
فيها الحجر انسانا يبكي على ارضه.
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الوظائف والترتيب الوظائفي
الوظيفة االوى الرئيسية التي يمثلها المشروع هي نقل وتخليد ذاكرة النكبة والحكاية الفلسطينية من خالل فضاءات
عرض مرتبة ومتصلة مع بعضها البعض مشكلة السرد الروائي للقصة .والشكل النهائي لهذه الجزئية هي
فضاءات المتحف التذكاري .باالضافة الي وظائف اخرى ثانوية ال تقل اهميتها عن الوظائف الرئيسية وتشمل كل
من فضاءات ثقافية ،بحث وتعلم واخرى للمسرح والمؤتمرات ،حيث يتسنى قراءة ودراسة القضية والنكبة
الفلسطينية كموضوع علمي وعرضها بالطريقة المناسبة للعالم اجمع بشتى انواع الطرق التعبيرية الفنية
والعلمية ،...هكذا يشارك المشروع في تخليد الماضي ومعرفة الحاضر وبناء المستقبل.

ص .210رسم توضيحي تقديري لنسب الوظائف المقترحة في المشروع.
رسم :محمد مشهور بطران

فضاءات البحث،
التعلم ،والراحة
23%

المتحف الذكاري
50%

فضاءات االدارة
والخدمات
17%

فضاءات
المؤتمرات
والمسرح
10%

ص .211رسم بياني لنسب الوظائف المقترحة في المشروع.
رسم :محمد مشهور بطران.
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تترتب الوظائف على ثالث مستويات:
االول وهو ساحة المتحف وفضاء المدخل ،الذي يهيء الزائر للدخول الي فضاءات المتحف االخرى.
الثاني ،وهو الفضاءات التفاعلية والتي تشمل كل من فضاءات الترفية ،التعلم ،البحث ،المؤتمرات ،والمسرح.
الثالث ،وهو المتحف التذكاري بما يشمله من فضاءات عرض تترتب على شكل مسار ينقل الزائر مان فضااء الاي
اخر وفقا للتسلسل الروائي لهذا المتحف وهي :فضاء ما قبل النكبة ،النكبة ،التفرق ،المنفاى ،االنتفاضاة ،الحصاار،
الخراب ،واخيرا الحرية.

المدخل

ساحة المتحف
المدخل ،باالضافة الي فضاءات
الحركة العمودية

الوظائف التفاعلية

فضاءات البحث ،التعلم ،والترفية
فضاءات المؤتمرات والمسرح
فضاء ما قبل النكبة

فضاء النكبة
فضاء التفرق

المتحف التذكاري

فضاء المنفى
فضاء الحصار
فضاء االنتفاضة

فضاء الخراب

طريق الحرية والنجاة

ص .212رسم اولي للتركيبة الوظائفية للمتحف.
رسم :محمد مشهور بطران.
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ترجمة المفاهيم الى فضاءات


المدخل

يمثل فضاء المدخل المرحلة االنتقالية للزائر التي تنقلة الي بعدين مادي ونفسي ،فهو يشكل فضاء استقبال على
شكل ممر طويل يحاكي في تصميمه نقاط التفتيش التي يضعها الكيان الصهيوني بمحاذاة الجدار لكي تمنع
الفلسطينيين من التحرك بين الضفة وباقي االراضي المحتلة .وهو يحوي بداخله وسائل الحركة العمودية التي
تهبط بالزائر الي ممرات تحت االرض تتم من خاللها الدخول الى وظائف المشروع االخرى ،وهو يمثل في نفس
الوقت فضاء عرض فني مؤقت.

ص .213رسوم اولية لفضاء المدخل.
رسم :محمد مشهور بطران.

ص .214مشهد ثالثي االبعاد لفضاء المدخل.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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فضاءات الوظائف التفاعلية

توجد الوظائف التفاعلية فاي اثناين مان الفضااءات الضاخمة واالعلاى ارتفاعاا فاي المتحاف ،كاأن الفان والعلام هماا
الصخرة التي تحمي القضية وتضفي لها صافة القاوة والمناعاة .وتعطاي هاذه الفضااءات المشاروع صافة معمارياة
كمرجااع علااى مسااتوى النسااي الحضااري لمحافظااة القاادس ،حيااث تحتضاان « فضاااء مااا قباال النكبااة » ،وتعطااي
االنطباع كانهما في االصل صخرة واحدة ضخمة ،شقتها طاقة غريبة ليخرج من هذا الشق «فضاء النكبة».

ص .215نموذج صخرة فصلت
الي قطعتين نتيجة قوة خارجية.
Behaeance

ص .216مشهد ثالثي االبعاد للجهه الشرقية للمبنى.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .218مشهد داخلي ثالثي االبعاد لفضاء المسرح.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .217رسومات اولية للباحات الوسطية بين «فضاء ما قبل النكبة»
و «فضاءات الوظائف التفاعلية».
رسم :محمد مشهور بطران.
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فضاء ما قبل النكبة

يحاااكي فضاااء مااا قباال النكبااة فااي عمارتااه
قبااااة الصااااخرة التااااي تعااااد اهاااام الرمااااوز
المعمارياااة االساااالمية فاااي مديناااة القااادس
والتي ارتبطات بهاا ارتبطاناا قوياا ،تعتبار
ايضا أقدم بناء إسالمي بقاي مُحافطاا علاى
شكله وزخرفته.
يشاااكل هااااذا الفضاااااء الجاااازء االول ماااان
المتحااف التااذكاري ويحماال شااكل الدوامااة،
مسار ثمااني االضاالع يتكاون مان طبقتاين
ينقااااال الزائااااار فاااااي فلساااااطين التاريخياااااة
«فلسطين ما قبل النكبة».و فاي نهاياة هاذا
المسااار نجااب باحااة الزيتونااة التااي تمثاال
رمز الوجود و االرتباط باالرض.

ص.219رسم اولي لفضاء ما قبل النكبة.
رسم :محمد مشهور بطران.

ص .220مقطع ثالثي االبعاد لقبة الصخرة.
Aqsa.com

ص .221مشهد ثالثي االبعاد لفضاء ما قبل النكبة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

الشكل الثماني
االضالع واحد من
االشكال الوالبة
في عمارة مديتة
القدس
ص .222مشهد ثالثي االبعاد لدوامة فضاء ما قبل النكبة تحيط بباحة
الزيتونة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .223ابواب القدس.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .224مقطع ثالثي االبعاد لدوامة فضاء ما قبل النكبة تحيط بباحة
الزيتونة.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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فضاء النكبة

يحمل فضاء النكبة مشهد درامي لصخرة معلقة في منتصف شكل مخروطي في اتجاهين الى االعلى و االسفل.
ترمز هذه الصخرة الي القضية الفلسطينية ومصير االجيال التي تبعت النكبة والى وقتنا هذا ،فانحن نعاايش اثارهاا
واقعا في حياتنا ،مصيرنا ومصير القضية المعلق بخيوط امل بين النور و الظلمة.

يمر الزائر فوق منصة متموضعة في منتصف المخروطين بحيث تسمح له
بالدوران حلو فراغ الصخره وتأمل هذا المشهد الدرامي.

ص .225مشهد داخلي ثالثي االبعاد للصخرة المعلقة
داخل فضاء النكبة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .226مقطع ثالثي االبعاد لفضاء
النكبة
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .227رسم اولي لفضاء النكبة.
رسم ،محمد مشهور بطران.
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فضاءات التفرق

فضاااءات التفاارق عبااارة عاان ثالثااة مسااارات تفاارق
مسااار الزائاار الوحيااد القااادم ماان «فضاااء مااا قباال
النكبة» الي «مساار قطااع غازة»« ،مساار الضافة
الغربيااة»« ،مسااار الالجئااين» .حيااث تنتهااي هااذه
المسااارات جميعهااا فااي دوامااة المنفااى .ترمااز هااذه
المسااارات الااي حالااة التفرقااة التااي يعيشااها الشااعب
الفلسطيني في الداخل والشتات.
مشااااهد الحااارب المؤلماااة واثارهاااا فاااي الفضااااءات
الفلسااطينية هااي مصاادر الهااام فااي ابااداع فضاااءات
اخرها تحاكي الحالة الفلسطينية في المعاناة.
هكااذا وعلااى هااذا النحااو تضاااء تلااك المسااارات ماان
خالل فتحات في اسقفها تحاكي في تواجدها الثقاوب
التي تتركها قذائف االحتالل في بيوت الفلسطينين.
ص .228احد مشاهد الحرب االخيرة على غزة.
www.Beheance.com

«فضاء النكبة»
المسار القادم من
«فضاء ما قبل النكبة»

مسار الضفة الوربية
مسار الالجئين

مسار قطاع غزة

ص .229مشهد ثالثي االبعاد يجمع فضاء النكبة مع فضاءات
التفرق.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .230مقطع ثالثي االبعاد لمسار قطاع غزة.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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فضاء المنفى

هذا الفضاء في حد ذاته منفى ،المنفى هو شكل من أشكال االقتالع ،المكسور من التاريخ ومن خط الزمن
والهوية ،الثقافة ،التقاليد ،والجغرافيا .الهوية التي تتمثل في االشكال الثمانية الثابتة والراسخة والمنفى هو االنكسار
و االقتالع منها .المنفى هو الهبوط في المجهول ،المنفى هو الضياع.

ص .231عملية التمازج القصري بين النجمة الثمانية ونجمة داوود.
Google image

هذا الفضاء ينت عن التمازج القصري بين النجمة الثمانية ونجمة داوود والتي ترمز الى التهويد واعادة التشكيل
الذي يقوم به الكيان الصهيوني بشكل يومي في االراضي الفلسطينية ،هذا هو المنفى في حد ذاته .فالفلسطيني
يعاني المنفى داخل فلسطين وخارجها.
نقطة التقاء مع مسار الضفة الوربية
مسار الالجئين
«مدخل المنفى»
نقطة التقاء مع مسار قطاع غزة

فضاء الحصار

فضاء االنتفاضة
هبوط
صعود

ص .233مشاهد ثالثية االبعاد لفضاء المنفى.
ص .232رسم اولي لفضاء المنفى .

تصميم :محمد مشهور بطران.

تصميم :محمد مشهور بطران.
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فضاء االنتفاضة

بعد الهبوط في مسارات تحت ارضية بدواماة المنفاى يصال الزائار الاى
مسار يعكس حركته الى االعلى صعودا لفضاء االنتفاضة.
وجااود «فضاااء االنتفاضااة» كجاازء ماان دوامااة المنفااى هااو نااوع ماان
المقاومة ،مقاومة الهبوط والضياع في تلك الدوامة المظلمة.
فضاء حاد وباارز الاى االعلاى يخارج مناه الزائار مان خاالل شاق علاى
طول هذا الفضاء ،بحيث يكون الضوء هو دليل الزائر في الخروج مان
الدوامة ،وحينها يتمتع الزائر بمشهد «بانورما» القدس والبلدة القديمة.
لكنه يعجز في الوصول اليها ،هذا العجز الذي يفرضاه المنفاى بساطوته
وظلمته ،بحيث يكون هذا الفضاء هو فسحة االمل الكبيارة فاي الخاروج
من المنفى.
يحاكي هاذا الفضااء فاي تصاميمه شاقوق الكهاوف الصاخمة التاي تمارر
الضوء الطبيعي من خاللها.

هبوط

صعود
إعتدال

ص .234شقوق صخرية
Behaeance

مسار حركة الزائر عند الوصول الي
فضاء االنتفاضة

ص .236مشهد ثالثي
االبعاد لفضاء
االنتفاضة والمنفى.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .235مشهد ثالثي االبعاد من
داخل فضاء االنتفاضة
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .237رسم اولي لمقطع عرضي لفضاء
االنتفاضة.

ص .238مشهد ثالثي االبعاد لفضاء االنتفاضة.
تصميم :محمد مشهور بطران.

رسم :محمد مشهور بطران.
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الحصار

الحصار هو الضغط ،الضيق ،واالحاطة التامة بالحواجز المادية ،الحصار
هو الحالاة التاي يعيشاها الشاعب الفلساطيني فاي الوقات الحاالي جاراء نظاام
االغاااالق الاااذي يطبقاااة الكياااان الصاااهيوني علاااى كافاااة اراضاااي فلساااطين
التارخية ،الضفة الغربية مقسمة الاي جياوب صاغيرة منفصالة عان بعضاها
وقطاع غزة محاصر بشكل تام الكثر من  9سنين.
يتكون هذا الفضاء مان كتلاة ضاخمة معلقاة كانهاا اوياة الاى الساقوط الحار
فوق نقطاة محاددة والتاي تشاكل نهاياة دواماة المنفاى ،ويشاكل هاذا الفضااء
غالف وفراغ كبير يحوي فضاء المنفى .

ص .239رسم اولي توضيحي لحالة الحصار
معماريا.
رسم :محمد مشهور بطران.

ص .240مقطع عرضي لفضاء الحصار.
تصميم :محمد مشهور بطران.

100



الخراب

يمثل فضاء الخراب احد مشاهد الدمار المعتادة في قطاع غزة والضفة الغربية ،البيوت المدمرة بقاذائف الطياارات
او جرافات االحتالل تصنع تركيبة بنائية جديادة لفضااء المنازل المادمر  .يتكاون هاذا الشاكل الهرماي جاراء تادمير
االعماادة الجانبيااة وبقاااء االعماادة الوسااطية علااى حالهااا فيصاانع سااقوط الطوابااق فضاااء اخاار «تصااميم عاان طاارق
الدمار».

ص .241رسم اولي لمشهد الخراب.
رسم :محمد مشهور بطران.

ص .242رسم ثالثي االبعاد لمشهد الخراب.
تصيم :محمد مشهور بطران.



طريق الحرية

يمثل هذا هذا المشهد الجزئية االخيرة في مسار المتحف ،وهو الصعود في مسار الحرية والخروج حيا من تحت
انقاض الخراب «التوحد».

ص .243رسم اولي لمشهد الحرية.
رسم :محمد مشهور بطران.

ص .244رسم ثالثي االبعاد لمشهد الحرية.
رسم :محمد مشهور بطران.
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ص .245مشهد ثالثي االبعاد لمدخل وساحة المتحف.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .246مشهد ثالثي االبعاد خارجي للمتحف.
تصميم :محمد مشهور بطران.

ص .246مشهد ثالثي االبعاد داخلي لفضاء االنتفاضة.
تصميم :محمد مشهور بطران.
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