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املشرتكة،  املساحات  لتخطيط  عمل  ورشة  السياسات  لبحث  القدس  معهد  عقد   ،2018-2019 خال 

وذلك بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور. شارك يف هذه الورشة مخططون من بلدية القدس واملراكز 

الورشة  تمت من خال  املدينة.  انحاء  املختلفة واملناطق اإلدارية يف  الجماهرية املسؤولون عن االحياء 

دراسة الخلفية النظرية لتخطيط املساحات املشرتكة، وأيضا تم تحليل حاالت دراسية يف القدس وغرها 

املشاركون  قام  والتي  ايرالندا،  شمال  يف  بلفاست  مدينة  فيها  بما  املماثلة،  الخصائص  ذات  املدن  من 

الورشة وهي  نهاية  بعد  قبل املخططني  الوثيقة من  تأليف هذه  تم  اليها، وقد  دراسية  بزيارة  بالورشة 

مستوحاة من الجولة الدراسية يف بلفاست.   

الغرض من وثيقة السياسة هذه هو تقديم طبقة أخرى تجاه التعقيد الديموغرايف والحضري يف املدينة، 

وسياسة التطوير يف القدس كما حددتها إدارة البلدية ومؤسسات التخطيط فيها. 

وتحلل  منفصلة،  مدن  ثاث  انها  عىل  القدس  مدينة  بتصرف   - أسايس  بشكل   - الوثيقة  هذه  تتعمق 

االضرار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن ذلك. تقدم الوثيقة اسرتاتيجية لتطوير املساحات املشرتكة 

كمساحات محايدة، أي مساحات يمكن أن تستخدمها املجتمعات املختلفة جنًبا اىل جنب يف مجاالت 

التجارة والرتفيه, حركة املرور واملزيد، األمر الذي يدعم ويقوي املدينة اقتصادًيا لصالح جميع سكانها.

 

يقرتح مؤلفو الوثيقة تحديد هذه املساحات يف مناطق التماس بني املجتمعات املختلفة، وضمان سهولة 

و  بها كل مجتمع.  يتمتع  التي  النسبية  الذاتية  الحرية  انتهاك  تجنب  مع  إليها،  الفئات  وصول جميع 

يقدم املؤلفون أيًضا مبادئ لتخطيط وتصميم املساحات املشرتكة بأفضل طريقة ممكنة، وبعض النصائح 

الازمة، حسب رأيهم، لدمج هذه السياسة ضمن املخطط الهيكيل الجديد للمدينة الذي يخضع اآلن 

للصياغة يف اطار إجراءات العمل الحضري. 

الشكر الخاص  موصول لكل من ليئات بخور،  املهندسة عادي برزييل زاكس، املهندس تال عاصمون، 

تمار برغر، املهندسة ياعيل درايفوس شاكيد، افرات شنيورزون نحاميا، املهندس تمر منصور كرمل، 

نحاما ميلر، وكويت غيلعاد الذين قاموا كفريق بتقديم .
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الدينية  الخصائص  مختلف  من  سكان  جنب  إىل  جنًبا  فيها  يعيش  مختلطة  مدينة  هي  القدس  مدينة 

لاحتياجات  الوعي والتفّهم  من  قدراً  يتطلب  القدس كمدينة مختلطة  إىل  النظر  والوطنية والثقافية. 

النوعية الخاصة بمختلف املجموعات، وكيفية معالجتها بالرتكيز عىل موضوع نقاط اللقاء بني هؤالء 

السكان.

يوجد يف املدينة مساحات فيزيائية تمثل خطوط تماس بني املجتمعات املختلفة، إال أن هذه املناطق تتميز 

باإلهمال وبشعور عدم األمان، مما يحد من استخدامها عىل أفضل وجه. 

الغرض من هذه الورقة هو اقرتاح سياسات لتطوير املساحات املشرتكة عىل طول خطوط التماس بني 

املجتمعات املختلفة التي تعيش يف املدينة، مما سيزيد من استخدامها من قبل السكان ويعزز حضورهم 

فيها. تحقيًقا لهذه الغاية، تقوم هذه الوثيقة بعرض مناطق التماس الرئيسية يف املدينة،وتقرتح أيضاً 

قائمة مبادئ لتخطيط هذه املساحات،تطويرها،إدارتها وصيانتها.

تمت كتابة هذه الوثيقة يف نطاق ورشة عمل لتخطيط املساحات املشرتكة والتي شارك فيها مخططو بلدية 

القدس واملراكز الجماهرية املسؤولون عن االحياء واملناطق اإلدارية يف انحاء املدينة.  ومن خال الورشة 

تمت دراسة الخلفية النظرية و االطاع عىل حاالت دراسية يف القدس وغرها من املدن ذات الخصائص 

املماثلة، بما فيها مدينة بلفاست يف شمال ايرالندا، التي قام املشاركون بالورشة بزيارة دراسية اليها.

وإن عملية التخطيط الحضري لصياغة مخطط هيكيل جديد للمدينة، مثل الخطة الجارية حالًيا، لهي 

بمثابة فرصة لدمج واستيعاب هذه املعلومات املرتاكمة.

تمتاز القدس باالنعزال املكاين واإلنساين، بحيث تتكون املدينة، يف معظمها، من األحياء السكنية املبنية 

وفق نظريات التخطيط  التي كانت شائعة خال منتصف القرن العشرين والتي اقرتحت إنشاء أحياء 

مستقلة ذاتية الحكم ومنفصلة عن بعضها البعض بواسطة حواجز خضراء 1 

Matti Rosenshein,Enclave Urbanism ,2016 :1 مثا راجعوا 

5

مقدمة: 



وتعيش يف املدينة، ثاث مجموعات سكانية رئيسية جنًبا إىل جنب وهي: اليهود املتدينون والعلمانيون )القطاع 

العام(،اليهود الحاريديم والعرب. تميل هذه الجماعات إىل العيش يف أحياء متجانسة وعادًة ما تفّضل الحفاظ 

عىل طريقة حياتها بصورة منفصلة عن املجموعات األخرى. يف املخطط الهيكيل املحيل للقدس )رقم 2000( تم 

االنتباه لهذا التفضيل وأعطي له وزناً: 

السكانية  بني املجموعات  مكاين  انعزال  عملية  تجري،  زالت  وما  القدس،  مدينة  نطاق  يف  "جرت 
املكاين  االنعزال  عن   القدس،ينبع  مثل  الثقافات  متعددة  مدينة  ويف  هنا.  تعيش  التي  املختلفة 
الثقافية  باملساحة  مجموعة  كل  تتمتع  بحيث  حقيقية.  فائدة  املدينة   يف  السكانية  للمجموعات 
الخاصة بها، حيث يمكنها أن تحافظ عىل أسلوب حياتها.ويقلل االنعزال من نقاط االحتكاك املحتملة 
بني املجموعات السكانية املختلفة وداخلها. لذلك، هناك حاجة إىل اتخاذ سياسة تخطيط لتشجيع 

استمرار االنعزال املكاين مع قدر كبر من التسامح واالعتبار". 

)املخطط الهيكيل للقدس 2000,  املادة 2.2.7( 

السكان  مجموعات  بني  تماس  خطوط  يخلق  االجتماعي  واالنعزال  املكاين  االنعزال  بني  الدمج  ضمان 

املختلفة، وعادًة ما تظهر هذه الخطوط كانقطاعات يف النسيج الحضري.  البعض منها يشمل مناطق 

غر مطورة، طرق سريعة، مناطق مسّيجة وبنى  تحتية مختلفة. وعادًة ما يتم إهمال  هذه املناطق و 

ينشا  عن ذلك مشاعر من االغرتاب،الخوف والغرابة 2 

 2 هناك أدبيات مستفيضة حول العاقة بني الخصائص الفيزيائية للمساحة العامة وعدد األشخاص املقيمني فيها، 
والشعور باألمان فيها والصلة للمكان )place attachment(. هناك كتابات لجني جيكوبس حول هذا املوضوع. 

 Dina Shehayeb,Safety and Security in Public Space :لاطاع عىل مراجع حديثة راجعوا
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املنطق الذي دفع مخططي  املخطط الهيكيل 2000 إىل التوجه  نحو تشجيع االنعزال يف القدس مفهوم 

الخدمات املجتمعية  مطابقة  يف ذلك  بما  متجانس،  حي  يف  للعيش  املزايا  من  العديد  فهناك  ضمنا، 

واملؤسسات التعليمية مع احتياجات املجتمع، تحديد قواعد السلوك يف األماكن العامة بحيث تتماىش 

مع قيم املجتمع، وخلق الشعور الواضح بالتعاطف والتطابق مع املجتمع.  

من ناحية أخرى، ان األحياء املتجانسة تجعل من الصعب عىل السكان من املجتمعات األخرى الشعور 

بالراحة، مما سيقلل من فرصة االلتقاء بني املجتمعات املختلفة. نتيجة لهذا التوجه تطورت ثاث مدن 

فرعية يف القدس، تدار كل منها - إىل حد كبر- بشكل مستقل، مع مراكز أعمال وأنظمة نقل منفصلة 

وأيًضا مراكز تعليم ومناطق ترفيهية منفصلة، وما  إىل ذلك.  

إن هدف املدينة، أي مدينة، هو خلق فرص للقاءات العشوائية بني السكان4. كلما زاد عدد السكان يف 

األعمال  مجال  يف  جميع املجاالت )خاصة  يف  الفرص  وتزاد  فيها،  االجتماعية  الشبكة  تتوسع  املدينة، 

التجارية(، كما وترتفع املرونة االقتصادية واالجتماعية للمدينة5.  فوجود ثاث مجتمعات تعيش جنًبا 

إىل جنب ولكن معزولًة ومنفصلًة عن بعض يخلق  يف الواقع، ثاث مدن منفصلة، لكل منها أنظمة 

اقتصادية واجتماعية وبنية تحتية منفصلة.

ان دمج املدن الفرعية الثاث يف مدينة كبرة ومتواصلة قد يؤدي اىل خلق "الكل األكرب من جميع أجزائه" 

وسيعزز مكانة القدس كعاصمة إسرائيل وسيقوي اقتصادها ومتانتها. 

لذلك ُيقرتح تبّنى النهج الوسطي فيما يخص املساحات املشرتكة – مما سيسمح لكل مجتمع بالحفاظ 

النهج  هذا  التعاطف مع احيائه، ومع ذلك  سيتيح  عىل طريقة حياته وعىل مؤسساته املنفردة وعىل 

فرصة للقاءات العشوائية بني املجتمعات املختلفة.  

  3 ويستند هذا الجزء عىل الكتاب PATTERN LANGUAGE وخاصًة عىل األنماط 8   - فسيفساء من الثقافات الفرعية
.13. Subculture Boundary* 8  ו־13 الحدود بني الثقافات. Mosaic of Subcultures**

 4 الربوفسور املهندس هيلل شوكن، الجينوم الحضري.
 5 راجعوا أبحاث الربوفسور جيفري ويست حول النمو الخطي الفائق يف املدن، مثا: 

.Growth, innovation, scaling, and the pace of life in cities
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سيؤدي تطوير املساحات املشرتكة إىل تقليص الفجوات فيما يتعلق بالبنية التحتية والتشغيل والتجارة. 

سيتعزز بذلك االقتصاد يف املدينة، وستزداد الفرص أمام السكان، األمر الذي  قد يقلل من حدة التوتر، 

ومشاعر العزلة واالغرتاب التي تعيشها  املجتمعات يف القدس حالًيا.

اإلهمال  من  معظمها  يعاين  والتي  املختلفة-  األحياء  بني  الواقعة  التماس  خطوط  تستغّل  ان  ُيقرتح 

واالغرتاب يف حافة الحي- لغرض تطويرها وجعلها أماكن للقيام باللقاءات والنشاطات املشرتكة، وذلك 

االستمرارية  الوصول;  سهلة  أماكن  وانشاء  التماس  خطوط  حول  الحضري  النسيج  دمج  طريق:  عن 

الحضرية ; االتصال الجيد عىل جانبي الخط ;  خلق مساحة عامة عالية الجودة؛ خلط االستخدامات، 

والتنوع يف النشاطات املتاحة. كل هذا من اجل إنشاء مساحات مشرتكة تتيح عقد االجتماعات العشوائية 

واآلمنة بني أفراد املجتمعات املختلفة.
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املساحات املشرتكة ليست مجرد مساحات  يلتقي فيها أفراد من املجتمعات املختلفة, أحيانا يتم عقد 

هذه اللقاءات داخل األحياء املتجانسة , عىل سبيل املثال تجرى اللقاءات يف املكان الذي يعمل فيه افراد 

مجتمع ما يف حي يعيش فيه مجتمع آخر 6، او يف أماكن العبور التي يمر من خالها أفراد مجتمع معني 

يلتقي يف املساحات املشرتكة   . داخل مناطق تتنمى إىل مجتمع آخر، من اجل الوصول إىل وجهتهم7 

أفراد من املجتمعات املختلفة يف ظروف متساوية إىل حٍد ما. وُتعترب هذه املساحات محايدة إىل حد 

كبري، او ليست عىل  صلة  مع مجتمع بعينه. وال يشعر زوار هذه املساحات أنهم غرباء كما ال يشعر 

السكان املحليون أن الغرباء اخرتقوا "ملعبهم الخاص". 

من الجدير بالذكر انه يوجد يف القدس مساحات مشرتكة، عىل سبيل املثال تعترب مستشفيات املدينة 

مساحات مشرتكة، بحيث يجلس فيها جنًبا اىل جنب عرب،يهود علمانيون، ومتدينون حاريديم. القطار 

الخفيف أيضاً هو وسيلة النقل العام الوحيدة املشرتكة الشائعة لجميع املجتمعات. من املمكن ان تعترب 

ايًضا بعض من الحدائق واملنتزهات العامة يف املدينة مساحات مشرتكة مثل: منتزه السكة الحديدية، 

منتزه تيدي، حديقة الجرس، حديقة ساكر ; ومؤسسات التعليم العايل مثل الجامعة العربية، كلية 

واملركز  التجاري املالحة،  مثل املركز  التجارية املغلقة  واملراكز  بتسلئيل،  عزرائييل، معهد  كلية  هداسا، 

التجاري بسغات زئيف. وبصورة متزايدة، يضاف إىل القائمة  كل من شارع يافا وجادة ماميا. 

لهذه املساحات أهمية كبرة للمدينة ومع ذلك لم يتم تصميمها كمساحات مشرتكة.  وحسب تقديرنا، لو 

تم تصميمها كمساحات مشرتكة لكان من املمكن تحسني تجربة املستخدم ومشاعره يف هذه املساحات، 

كاملساعدة يف تقليل املخاوف ومشاعر االغرتاب التي تميز بعضها. لذلك نقرتح ان يتم تخطيط وتصميم 

مساحات مشرتكة جديدة  خال عملية التطوير والتنمية يف املدينة. 

6 عىل سبيل املثال، حوايل %40 من القوى العاملة للعرب يف املدينة يعملون يف غربي املدينة.

راجعوا: دمج التشغيل خال الوا قع املتفجر, مريك شرتن , معهد القدس لبحث السياسات, 2015
7 عىل سبيل املثال، يمر معظم الحاريديم عرب باب العامود والحي اإلسامي يف طريقهم إىل الحائط الغربي.
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 املساحات املشرتكة واهميتها



مبادئ تطوير املساحات املشرتكة

تستند هذه الوثيقة إىل تراكم الدروس املستفادة من الحاالت الدراسية التي تم بحثها يف إسرائيل والخارج، 

واىل دراسة تجربة اآلخرين. من خال تحليل الحاالت الدراسية قمنا ببناء قائمة من املبادئ التي نعتقد 

ان تطبيقها قد يحسن أداء املساحات املشرتكة. وتم ترتيب املبادئ وفًقا للرتتيب الزمني النموذجي لتطوير 

التخطيط والتصميم؛   ; إيجاد وتحديد املواقع ;تجنيد وضم الشركاء  العامة –  أي مشروع يف املساحة 

اإلدارة والصيانة.

1. إيجاد املواقع للتطوير كمساحة مشرتكة 8

إيجاد وتحديد املناطق الشاغرة عىل طول خطوط التماس

كما نعلم، حتى اآلن, تمت عملية تطوير املساحات املشرتكة يف القدس يف الحدائق أو املؤسسات املغلقة 

القطاعات  لحاجة  إستجابًة  املساحات  هذه  تطوير  وتم  والكليات(.  التجارية  واملراكز  املستشفيات  )يف 

مناطق  يف  بالضرورة  تقع  ال  هذه املساحات  إليها.  تفتقر  التي  التحتية  البنية  أو  الخدمات  اىل  املختلفة 

التماس، ولهذا يرتافق الوصول إليها بالشعور بانه " يتم الدخول اىل أرايض أجنبية"، او بالشعور بملكية 

مجتمع معني لها.

حسب تقديرنا، هناك إمكانية كبرة لتطوير املساحات املشرتكة وبشكل خاص عىل خطوط التماس بني 

مختلف املجتمعات، لثاثة أسباب: 

       تعترب هذه املناطق بطبيعة االمر مناطق محايدة ال تنتمي إىل حٍي أو آخٍر؛ وبالتايل سيزيد     االحتمال 

بأن ال تتنّسب عملية تنميتها بنسبها إىل مجتمٍع دون آخٍر.

مساحات التماس هي مناطق "ميتة" ال تستغلها املدينة إىل أقىص إمكاناتها، سيسهم تطويرها يف  

دمج النسيج الحضري للمدينة؛
الطبيعة الخطّية ملناطق التماس، تتيح إمكانية وصول عالية  إلبها  من األحياء املجاورة 9 

8 راجعوا ملحق ب: املساحات املشرتكة — جدول مقارنة، املوضوع: االعتبارات إليجاد وتحديد املكان 

9 راجعوا املناقشة يف: النهر واملدينة: هل سيسران معا؟ )ص26( موطي كابان و يعارة رو زنر ,  معهد القدس لبحث 

إسرائيل,  2011.
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مثال ناجح ملساحة تماس التي تم تطويرها هو منتزه السكة الحديدية الذي كان يفصل سابًقا بني بيت 

صفافا واحياء القطمون، واليوم  يربط بينهم كمساحٍة عامٍة عاليِة الجودة. )للمزيد عن هذا املوضوع 

يف ملحق أ(.

الجزء الجنوبي لطريق رقم 21 الذي يفّصل بني حي شعفاط وحي رامات شلومو هو مثال عىل منطقة لم 

يتم تطويرها بعد كمساحة مشرتكة

واجهات الفضاء املشرتك

عمليات  من  وكذلك  والتطوير  التخطيط  من  متسارع  بزخم  األخرة  السنوات  خال  القدس  تمتعت 

الكثافة داخل املدينة. ويطوي هذا الزخم يف حضنه  تتوافق مع سياسة زيادة  التي  التجديد الحضري، 

الخلط  عىل  املشرتك  الفضاء  لواجهات  الصحيح  التخطيط  يبنى  املشرتكة.  املساحات  لتطوير  إمكانية 

بدورها  تشكل  التي  واملفتوحة،  املبنية  العامة  واملساحة  التجارة،  التشغيل،  لاستخدامات:  املناسب 

فرصة لدمج النسيج الحضري، تقليص الفجوات وتقوية املتانة االجتماعية واالقتصادية للمدينة. لذلك، 

دراسة  اثناء  الحذر  اتخاذ  يجب  لتطوير املساحات املشرتكة،  الخاصة  تتحدد املواقع واملجمعات  عندما 

البيئة القريبة من املوقع وإمكانية تطويرها التكمييل ليتناسب مع تطوير الفضاء املشرتك. 

يمكن  تمييز االنعزال املكاين ما بني العرب واليهود الحاريديم والغر حاريديم بوضوح يف املدينة، وكذلك 

بني الحدود املادية بني هذه املجتمعات )الخريطة رقم 1(. من السهل أن نلحظ أيضاً أن القدس تتميز 

بان العديد من األحياء فيها منفصلة عن بعضها مادًيا وحضريًا من خال املناطق الغر متطّورة،الطرق 

السريعة والبنى  التحتية األخرى )الخريطة رقم 2(

الديموغرافية  والحدود  الحضرية  بني املقاطعات  التداخل  مناطق  تظهر  الخريطتني  تصالب  خال  من 

)الخريطة رقم 3( وتظهر املساحات املناسبة التي تم تحديدها  كمساحات مشرتكة )الجدول رقم 1( 
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الخريطة رقم 1: خطوط التماس الرئيسة بني املجتمعات يف القدس
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املصدر: معهد القدس. التحليل: املؤلفون

عطروت 

الرام 

البلدة 
القدةة 

النبي يعقوب 

بيت حنينا 

بسجات زئيف 

شعفاط 
رامات ألون  رامات شلومو 

التلة الفرنسية  العيساوية 
رامات أشكول 

هار حوتسفيم 
عيمك هأرزيم 

رومي   هار هتسوفيم 

الشيخ جراح 

وادي الجوز 

جفعات شآوول 
موتسا 

هار نوف 
بيت زايت  الطور 

مركز املدينة 

نحلؤت 

كريات هلؤوم 
بيت هكييم 

رحافيا 
راس العامود 

العيزرية 

جفعات رام أبوطور سلوان أبو ديس 
ع  كارم بيت فجان 

كريات هيوفيل 
كريات مناحم 

أورا عي جانيم 
عميناف 

مفاسيت تسيون 

هموشيفا هجرمنيت 

خطوط الت س ب  املجتمعات 

القطمون 
عرب السواحرة 

تلبيوت جبل املكرب 

تلبيوت رشق 

بيت صفافا  رامات راحيل 

جفعات مسواه 

جفعات همتوس 
جيلو صور باهر 

هار حوماه 
بيت لحم 

سكان القدس حسب املجموعات السكانية 
ومستوى التجانس الحاريدي , 2015

وصف السكان 

عايل مستوى التجانس الحريدي   

متوسط

منخفض

اليهود الغر حاريديم 

العرب

منطقة غر سكنية أو بيانات ناقصة  
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الخريطة رقم 2: املقاطعات الحضرية الرئيسة يف القدس 

13

الخريطة األساسية: بلدية القدس، التحليل: املؤلفون
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الخريطة رقم 3: مقرتحات لتطوير املساحات املشرتكة عىل طول خطوط التماس بني املجتمعات يف القدس 

الخريطة األساسية: بلدية القدس، التحليل: املؤلفون

املناطق الشاغرة عىل طول خطوط التماس بني املجتمعات

سة
سيا

س – وثيقة 
يف القد

س 
ق التما

ط
يف منا

رتكة 
ش

ت امل
حا

سا
طوير امل

ت



الجدول رقم 1: إيجاد وتحديد خطوط التماس املناسبة للتطوير كمساحات مشرتكة  

االحياء التي تقع عىل جانبي خط التماسنوع خط التماسخط التماس

بيت حنينابسغات زئيف، النبي يعقوبطريقطريق 60

بيت حنينا رامات شلومو طريقطريق 21

بيت فغان  رامات بيت هكرم طريقطريق بايت

صموئيل النبي، مصرارة الشيخ جراحطريقطريق  بار ليف 

حي الثوري، سلوان محاين إسرائيل، جفعات حنانيا وادي , طريقوادي ابن هّنوم 

حي الثوري، جبل املكرب تلبيوت الشرقية، أرنونا واديوادي ياصول 

صور باهرتلبيوت الشرقيةوادي , طريقوادي الدرجة 

بيت صفافا رامات راحيل طريق طريق الخليل

هار نوف بيت هكرم، كريات موشيهوادي وادير افيدة

شعفاط، رامات شلومو  سانهدريا وادي , طريقوادي سكوبس او املشارف

صور باهرهار حوماه  وادي , طريقطريق 398

مخيم شعفاط بسغات زئيفواديواديابن عيد 

غيلو، القطمون، املالحة شرفات، بيت صفافا  واديجدول رفائيم

نيفي يعقوب بسغات زئيفواديوادي الحايف

2. تجنيد وضم اصحاب املصلحة10

الفرص املتوفرة يف امليدان  

ان تعزيز الفرص التي تأيت من امليدان، مثل مبادرات املنظمات ضمن املجتمعات واملبادرات املحلية، وحتى 

العقد املايض، عدد  لقد طرأت عىل مدار  تنمية املساحات املشرتكة.  أن تساعد يف  األزمات، من املمكن 

من الصراعات العامة حول الخطط الحضرية، مما أدى إىل التعاون الوثيق بني مجموعات متنوعة من 

السكان واىل إعادة تخطيط املساحات، مع التأكيد عىل الفضاء الحضري املتواصل ورفع مستوى الفضاء 

العام. ويذلك فإن األزمات أيضا ممكن ان تطرح فرصة للحوار والتعاون، 

 10 راجعوا ملحق ب: املساحات املشرتكة - جدول مقارنة، املواضيع: الفرصة وطرق النجاح يف العملية
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من االمثلة عىل األزمات  التي  تسببت يف توحيد املجتمعات واملساحات:  الصراع العام الذي طرأ حول خطة 

شاركت   ،11 الحديدية  السكة  منتزه  تطوير  إىل  أدى  الذي  رفائيم«  لوادي  »االمتداد  طريق  لتطوير  البلدية 

التالية: غونينيم، البقعة، املستعمرة االملانية، ماكور حاييم وبيت صفافا; والصراع  يف هذا الصراع االحياء 

العام ضد بناء حي سكني يف وادي الغزالن 12  وإنشاء منتزه طبيعي حضري نوعي بداًل منه، والذي قادته 

احياء القطمونيم و جفعات موردخاي ; والصراع املستمر ضد موقع رمي األتربة الفائضة يف وادي أوغ بقيادة 

االحياء: التلة الفرنسية وشعفاط والعيسوية. 

التخطيط املشرتك 
تشر التجربة السابقة إىل أهمية التخطيط باملشراكة مع املجتمعات املجاورة للمنطقة بداية من مراحل 

تحديد املوقع وحتى صياغة خطة للتخطيط. فاالنتقال من التخطيط من قبل مؤسسات التخطيط )من 

املؤسسات العليا اىل امليدان top-down( إىل التخطيط املرتبط أحياًنا بامليدان او يأيت منه )من امليدان اىل 

املؤسسات العليا bottom-down( سيخلق البنية التحتية للثقة املتبادلة وسيساهم يف تحفيز املجتمع 

واملؤسسات. ان اتخاذ الخطوة الصحيحة قد يخلق التزاًما عند الشركاء وسيهتمون يف العملية واملنتج، 

مما سيحّسن عملية التخطيط وتخصيصه للمستخدمني والفضاء، ويقلص عمليات التخطيط، ويقلل 

االعرتاضات عىل التخطيط املقرتح ويزيد من مكامن قوة املجتمع.

فيما  السكان  اىل مشاعر االغرتاب والعجز من جهة  العليا سيؤدي  التخطيط من املؤسسات  ان فرض 

يتعلق بقدرتهم عىل التأثر عىل تخطيط فضاءهم املباشر، ويمكن ان  يؤدي هذا االغرتاب إىل اإلهمال 

لشعور  تؤدي  قد  املشرتك،  التخطيط  عملية  بينما  التخطيط.  منتج  ضد  التخريب  عمليات  اىل  وحتى 

السكان بأنهم شركاء يف تحديد مصرهم وبيديهم القدرة عىل التأثر عىل تصميم الفضاء الذي يعيشون 

ومحمية وادي  غونينيم(  منتزه  )وبالتايل  الحديدية  السكة  منتزه  تخطيط  عمليات  خال  مثًا،  فيه. 

الغزالن، كان السكان شركاء هامون يف الخطة ويف إعداد الهيكل التخطيطي العام من خال ورش عمل 

ادارها متخصصون. لم يتم نقل التصميم املفصل للحدائق واملنتزهات إىل فرق التخطيط التي استأجرتها 

وعينتها البلدية ااّل بعد االتفاق عىل الهيكل التخطيطي العام.

11 عىل سبل املثال: القنفذ الذي عند وفاته وىص بالحياة الخضراء للمقدسيني، نر حاسون، هاآرتس , 2014 

12 عىل سبل املثال: سيتم إنشاء منتزه حضري يف وادي الغزالن، نر حاسون، هاآرتس, 2012
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13 WAGS 3. مبادئ التخطيط حسب ال

ان مبادئ ال WAGS – Welcoming, Accessible, Good quality, Safe )جذابة، سهلة الوصول، 

يف  بلفاست  مدينة  يف  املستخدمة  العامة  املساحات  وإدارة  لتخطيط  مبادئ  هي  وآمنة(  النوعية  جيدة 

شمال ايرالندا، التي تواجه، مثل القدس , وجود مجتمعني مختلفني عن بعضهما البعض يف معظم 

مجاالت الحياة. توضح هذه املبادئ كيفية تخطيط املساحة العامة وإدارتها واملحافظة عليها ليك تصبح 

جذابة وسهلة املنال وجيدة النوعية وآمنة. اننا نعتقد ان هذه املبادئ يمكن أن تطبق يف القدس أيًضا. 

 )Welcoming( املساحة الجذابة

ان نموذج القدس الفريد من نوعه للمراكز الجماهرية هو من أحد املميزات املجتمعية والديموقراطية 

هذا  يزيد  قد  التمثيل املجتمعي،  ابراز  من  الرغم  مع ذلك، وعىل  للفخر.   مصدر  أيضا  وهو  يف املدينة 

النموذج التوترات بني املجتمعات واألحياء، خاصة عندما تتعلق القضية بهوية مساحة معينة. لذلك، 

بة وجذابة للجميع، يجب أاّل ترتبط املساحة املشرتكة بقائد مجتمع معنّي أو  وليك تكون املساحة مرِحّ

والذي  األحياء  بني  التماس  موقع  هو  للمساحة املشرتكة  مكان  أفضل  فإن   ، بالتايل  محدد.  بمجتمع 

سينظر إليه كمكان محايد.

يجب ان يوازن تصميم املساحة املشرتكة بني االستجابة لالحتياجات والطلبات التي تنشأ من خالل 

عملية مشاركة الجمهور، وبني الحفاظ عىل التصميم املحايد )الذي ال يرتبط مع اي مجتمع( والذي 

يسمح باملرور والبقاء ويخلق شعور باالرتباط باملساحة عند مجتمعات منوعة. يجب ان يؤخذ بعني 

االعتبار تعدد اللغات عىل اإلشارات والالفتات يف املساحة املشرتكة. يف هذا السياق، تجدر اإلشارة 

إىل القطار الخفيف يف القدس، الذي كان رائدا يف هذا املجال بحيث يقدم الالفتات واالعالنات بثالث 

لغات بصفته وسيلة النقل العامة الوحيدة املشرتكة لجميع املجتمعات يف القدس

)Accessible( املساحة سهلة الوصول

األماكن سهلة الوصول واملرتابطة هي أماكن تتيح قدوم العديد من الزوار الذين يشعرون بأنهم ينتمون 

إىل مجتمعات متنوعة. يعد شارع يافا مثاالً جيًدا - بعد تحديثه وتحديد مسار القطار الخفيف عىل طوله 

–إذ  أصبح شارًعا مرّحًبا ويسهل الوصول إليه – يظهر فيه اليهود،املسلمني،املسيحيني والسائحني. كل 

هذه تعطيه ملسة عاملية تجعل كل انسان يشعر باالنتماء وتعزز وصول املزيد من السائحني.  

 
 13 راجعوا ملحق ب: املساحات املشرتكة – جدول مقارنة، املواضيع: الفرصة، االعتبارات لتحديد املوقع، الطرق لنجاح 

العملية , التصميم والربنامج 
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املرور  ويسمح  معني  مجتمع  سياق  من  نزعها  اىل  يؤدي  قد  ومستخدمي املساحة  السكان  اختاط  ان 

باألمان  أقوى  شعور  ويخلق  فيها،  والوطنيات  الثقافات  متعدد  والتكوين املجتمعي  املتنوعة  والحركة 

الذي بدوره يشجع هذه الحركة. 

يجب التأكيد خالل عملية تصميم وتطوير املساحة عىل إمكانية الوصول من خالل إضافة العديد من 

نقاط االتصال باألحياء املجاورة واملحيطة بها, بمعنى: سهولة الوصول للسيارات،للمشاة ولذوي 

االعاقات. 

)Good quality( مساحة ذات جودة عالية
تؤثر جودة املساحة املشرتكة بشكل مباشر عىل سلوك املستخدمني وتصورهم للمساحة. من املتوقع أن 

تجذب املساحة جيدة النوعية املزيد من الزوار وان تؤثر عىل تحسني تجربة املستخدم وتساهم يف تكامل 

وصيانة املساحة بشكل أفضل.

وللجودة العالية خصائص عدة:  

     تخصيصات متنوعة لألرض: 

بالحياة ومتنوعة وُمنصفة ومستدامة، من  نابضة  تتيح خلق مساحة  التي  تساهم تخصيصات األرض 

خال برنامج يائم املنطقة، يف دعم النشاط البشري والتواجد يف املكان يف معظم ساعات النهار.

 جودة األداء 

تطوير املساحات  العديد من مشاريع  التشطيب. وحسب خربتنا يف تخطيط  ُتقاس بجودة مواد  والتي 

العامة يف انحاء القدس، الحظنا انه يتم الحفاظ عىل املساحة املطورة بجودة عالية بشكل أفضل من 

قبل املستخدمني، كما وتجذب  هذه املساحات آنفة الذكر املزيد من الزوار، وتبقى أكرث نظافة وينظر إليها 

عىل أنها أكرث أماًنا.

 تجميع املوارد

جودة التخطيط والتطوير هي أيًضا نتاج ميزانية متوافقة، لذلك هناك أهمية كبرة لتجنيد امليزانيات من 

اجل النجاح يف تطوير الفضاء. هناك العديد من الهيئات املؤسسية يف القدس )بلدية القدس، وهيئة 

تطوير القدس، ومؤسسة صندوق القدس، وشركة عدن، ووزارة شؤون القدس والرتاث، وتطوير البنية 

التحتية للقطار الخفيف واملبادرات للحداثة الحضرية( وكذلك السوق الخاص، جميهعم لديهم القدرة 

عىل تجنيد املوارد

 اإلدارة  

ينتهي  ال  الناجحة  تطوير املساحة  أن  القدس،  يف  ايًضا  ذلك  ماحظة  ويمكن  بلفاست،  مدينة  أدركت 

العامات  الصيانة-:التنفيذ،  جانب  إىل   - تشمل  والتي  املستمرة  اإلدارة  يتطلب  ولكن  إنشائها  مع 

التجارية،اإلعان واألنشطة الروتينية. 
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وهكذا عىل سبيل املثال يدار ال Parc de la Villette   يف باريس بواسطة هيئة خاصة تتوىل كل من 

الصيانة،إدارة األحداث،صيانة املوقع عىل شبكة اإلنرتنت وما شابه. يمكن مقارنة هذا الشكل من 

اإلدارة بالطريقة التي تتم بها إدارة املراكز التجارية واملباين العامة. وأيضا يمكن مقارنة شارع ماميا 

إدارة، بشوارع تجارية أخرى يف املدينة حيث  اداراته عىل جميع جوانبه من قبل شركة  تتم  الذي 

ال توجد فيها إدارة متكاملة. وتوجد يف القدس، مساحات عامة متطورة وعالية الجودة تدار من 

حيث الصيانة بواسطة هيئة واحدة. مثا منتزه السكة الحديدية الذي يدار عىل ايدي هيئة تطوير 

القدس; وحديقة تيدي التي تدار بواسطة مؤسسة صندوق القدس; ومحمية وادي الغزالن تديرها 

جمعية حماية الطبيعة، وإدارة مجمع محطة قطارات يافا االوىل التي تتم بواسطة هيئة خاصة. من 

جهة أخرى يدار مجمع وادي هنوم – حديقة بلومفيلد )الذي يشمل حديقة تيدي( بواسطة عدة 

هيئات بلدية وغرها، ونتيجة لذلك، يكون أداء  املساحة ضعيف وال ُينظر إليها كمساحة مستمرة 

ومتواصلة واحدة.

 )Safe( مساحة آمنة
من أكرب التحديات يف إنشاء مساحة مشرتكة حقيقية هو الشعور باألمان عند مستخدميها. ان املكان 

معني  مجتمع  أفراد  فيه  يشعر  لم  وإذا  مهجور.  مكان  هو  آمنة  غر  مساحة  أنه  عىل  إليه  ُينظر  الذي 

باألمان، سوف يبتعدون عنه. عىل سبيل املثال، كورنيش أرمون هنتسيف، الذي عىل الرغم من جودته 

كبر.  حد  إىل  مهجور  فانه  النوعية،  الطبيعية  واملناظر  والصيانة املستمرة  التصميم  ناحية  من  العالية 

الجمهور املتنوع يف املكان يف  قوية أو كامرات املراقبة، وجود  يتم من خال إضاءة  باألمان ال  الشعور 

معظم ساعات اليوم هو فحسب ممكن ان ينشأ الشعور باألمان15 فاملساحة الجذابة، وسهلة الوصول 

وجيدة النوعية تجذب العديد من املستخدمني والزوار من مجتمعات وأحياء متنوعة.  

14

 /https://en.lavillette.com 14  اىل موقع املنتزه

15   راجعوا: جني جيكوبس، املوت وحياة املدن األمريكية الكربى )العيون اىل الشارع(, بابل للنشر, 1961
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فرعية  مدن  كثاث  الواقع  يف  تعمل  مدينة  تدار  كيف   - كبًرا  تحدًيا  ومخططيها  القدس  قادة  يواجه 

منفصلة؟ كيف ينبغي أن تكون العاقات املتبادلة بني سكانها املختلفني؟ كيفية التأكد من عدم حدوث 

احتكاك سلبي بني املجتمعات التي تتكون منها؟  وكيف نضمن ازدهار املدينة لصالح جميع سكانها؟

وإدراك وجوب   )2048 50% حتى  )يقدر ب  القادمة  العقود  القدس يف  االزدياد املتوقع يف عدد سكان 

األحياء  بني  التماس  مناطق  لتطوير وتحسني  فرصة  سيخلقان  فيها  التطور  واستمرارية  توحيد املدينة 

وبالتايل االستكساب منها:  

  فرصة لتقليل احتمال الجريمة يف املناطق الواقعة عىل طول خط التماس ;

  استخدام أكرث كفاءة لألرايض »املسيجة«  داخل املدينة. 

  خلق استمرارية حضرية وتطوير مساحات غر رسمية لربط الفئات السكانية املختلفة;

      إن التطوير الذيك لهذه املناطق واعتماد سياسات تطوير املساحات املشرتكة -خاصة يف مناطق 

للنشاط  نقاط محورية  بمثابة  تكون  أن  يمكن  أماكن محايدة وجذابة  بإنشاء  التماس- سيسمح 

االقتصادي ولألنشطة الرتفيهية املشرتكة ملختلف املجتمعات.

تتطلب املبادئ الواردة أعاه تخطيًطا دقيًقا للمساحات التي تسمح للجميع بالوصول إليها:  التعاون 

الجودة  عالية  ;املساحات  البيئة  يف  الجيد  الربط  بزيادة  تتمتع  التي  املساحات  السكان;  مع  الكامل 

والتصميم ; املساحات املدارة بشكل متكامل، كل هذا سيضمن مساحات عالية الجودة وآمنة، يستمتع 

بها العديد من الزوار.

ان تصميم مناطق التماس كمساحات مشرتكة ملختلف املجتمعات سيساهم يف ازدهار القدس يف 

املجالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية. لذلك نويص بالتايل: 

1.  استخدام وضم مصطلح »املساحات املشرتكة« كإحدى التعربفات  يف املخطط الهيكيل الجديد 

للمدينة; 

2.  إرفاق تعليمات حول تخطيط املساحات املشرتكة يف املخطط الهيكيل الجديد; 

20

امللخص والتوصيات:
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3.  تحديد موظف/ين مكلف/ين يف املدينة توكل إليهم اعمال الرتويج،التخطيط ،االنشاء وتشغيل 

املساحات املشرتكة;

4.  تشكيل فريق توجيه وفريق عمل لتخطيط وإنشاء املساحات املشرتكة;

5.  املباشرة بمشروع رائد لتخطيط املساحات املشرتكة يف احدى املواقع التي تم تحديدها  يف هذه 

الوثيقة.  

“املساحات املشرتكة”  مصطلح  يصبح  ان  للمدينة,  الجديد  الهيكيل   تحضري املخطط  يف  ونقرتح, 

حجر األساس فيما يتعلق بالنسيج الديموغرايف املتنوع يف القدس وبصياغة سياسة منظمة لتطوير 

املساحات املشرتكة يف إطار الخارطة الهيكلية.  
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والذي  املختلفة،  بني األحياء  التماس  لخط  واضحة  دراسية   حالة  عبارة عن  الحديدية  السكة  منتزه 

كان يف يوم من األيام حاجًزا أو عقبًة – بمعنى منطقة مهملة لم تستنفذ إمكاناتها، و قد أصبح  -نتيجة 

للتخطيط املناسب- احدى املشاريع الناجحة يف املدينة. من املمكن ان ناحظ مرور الزوار واملستخدمني من 

جميع األحياء املحيطة عىل طول املسار، بما يف ذلك: حي البقعة، ماكور حاييم، غونينيم، بيت صفافا، 

وحي املستعمرة ألملانية، باإلضافة إىل العديد من الزوار من خارج املنطقة أواملدينة. وأيضا ياحظ االرتفاع يف 

قيمة العقارات يف منطقة املنتزه، كما ازدادت ظاهرة مبادرات التجديد الحضري والتجارة.

من  والتنفيذ  واالعتماد  بعمل ونشاط املهنيني16,  من امليدان واستمر  نشأت  بمبادرة  هذا املشروع  بدأ  وقد 

قبل البلدية. يكشف ملخص مواد فريق التخطيط عن نفس املنطق املقرتح يف هذه الوثيقة – تحديد منطقة 

التماس التي تفصل بني االحياء املجاورة ، التخطيط الشامل للمنطقة كمحور  يربط االحياء الواقعة عىل 

طوله، ومن ثم  استخاص املشاريع التفصيلية للتنفيذ.

  16 جميع الشرائح من عرض تقديمي لفريق التخطيط: ويرن-سنغر، مويت كابان، يعارة روزنر عمر بلنب  

الالمركزية الحضريةالالمركزية الحضرية

• نسيج حضري مرتب 

• احياء ومراكز حضرية  
• منفصلة عن بعض

• مسار القطار يشحذ 
• هذه الظاهرة – كحاجز يفصل 

• أجزاء املدينة  

الفكرة الرئيسية

• مسار القطار 
• يوحد ويمزج 

• األنسجة الحضرية
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السكة الحديدية 

التجديد الحضري يف القدس

الوضع الحايل – استخدامات  األرايض - خارطة عامة 

املنهجية تحديد الفضاء

منطقة /املرجعقلب الخطة 

امللخص - سلسلة من ملفات املشاريع التي توفر تسلسل خطي

القسم ب – شارع القطار – الوضع للتخطيط  
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تصميمها  عدم  من  الرغم  عىل  مشرتكة،  كمساحات  تستخدم  التي  املساحات  الجدول  هذا  يفحص 

الوثيقة من  للمساحات املشرتكة املذكورة أعاه يف  التطويرلهذه  مبادئ  وتمت صياغة   ; الطريقة  بهذه 

خال تحليل املشاريع ومقارنتها.  لقد اخرتنا أمثلة متنوعة، والتي كانت بمثابة مصدر ألغراض التعليم 

واالستلهام من اإلنجازات،الفرص،التحديات وكذلك من نقاط الضعف للمشاريع التي يجب تعزيزها. 

يمكن معرفة مدى ماءمة مبادئ WAGS مع الجدول املعروض أمامنا يف الحاالت الدراسية:

منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

الخلفية 

سكة حديد مهجورة 
تم تطويرها من خال 
إلهام ال tcudaiV يف 

باريس والهاي الين 
بارك يف نيويورك وغرها 

املركز التجاري 
بسغات زئيف الذي 

يجمع الزبائن من 
مختلف املجتمعات  

املتصارعة أحيانا 

تخطيط لرفع 
مستوى ثاث 

متنزهات تم تطويرها 
يف الثمانينيات 
والتسعينيات 

سكة حديد مهجورة 
تم تطويرها كمنتزه، 

بمشاركة سكان 
املنطقة 

الفرصة  

املحرك لبناء 
املساحة

خاف بني خطة 
البلدية ورؤية 

السكان، املعركة 
العامة ضد تمهيد 

امتداد الطريق 
السريع وادي رفائيم، 
منطقة تماس مهملة 

غياب مركز تجاري يف 
شمال شرق املدينة. 
مبادرة ريادة أعمال 

خاصة.

انعدام األمن، العنف 
وعدم استغال 

إمكانيات املكان.  
انشاء مجمع فنادق 

قمة الجبل ومركز 
املؤتمرات 

منطقة تماس مهملة 
وتعاين من الجريمة 

ومن عدم وجود 
اآلمن الشخيص عىل 

سكة حديدية غر 
مستخدمة. وبرز 

ضعف التنمية أكرث  
مع تطوير املساحة 
العامة من حولها. 
رفع املجتمع صوت 

االحتجاج لتنمية 
الفضاء والقضاء عىل 

الجريمة فيه
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

اعتماد املبادرة من العمل
امليدان، مع مشاركة 

جمهور من منطقة 
التماس املهملة لتحويل 
املكان إىل نسيج حضري 

مستمر ومتواصل، 
عايل الجودة 

اكتشاف  إمكانيات 
تجارية.  الرتويج 

ملخطط تنظيمي )طابا 
(، مع تغير سياسات 

التخطيط للمنطقة 

املبادرة من امليدان 
)مركز جماهري تلبيوت 

الشرقية( بالتوازي 
مع مبادرة الهيئة 

لتطوير القدس ووزارة 
السياحة.  رفع مستوى 

ثاث متنزهات تمت 
صيانتها بصورة جيدة 

ولكن مهجورة، وإضافة 
استخدامات ووظائف 
لجذب النشاط املكثف

اعتماد املبادرة من امليدان 
واستثمار األموال العامة 

عىل ثاث مراحل. 

املساحة 
املشرتكة  

تم إنشاء مساحة 
حضرية مستمرة بني 
األحياء، مما يسمح 
بتجمع السكان من 
مختلف املجتمعات 

والقطاعات 

نقاط التقاء بني العرب 
واليهود. أصبح هناك 
مزيجا سكانيا متنوعا 

من املشرتين والبائعني. 
تكثف اإلقبال مع عبور 

القطار الخفيف من 
هناك والذي يربط 
األحياء العربية - 

شعفاط وبيت حنينا 
- ببسغات زئيف.

إمكانية وجود مساحة 
حضرية متواصلة، 

تربط األحياء املجاورة 
وتمتد حتى منتزه 

السكة الحديدية. 
هناك إمكانية لجذب 

السياحة املحلية 
واألجنبية، إضافًة 

ملجتمعات املنطقة. 

فضاء حضري – خطي 
متواصل ويربط االحياء 

املجاورة، واملجتمعات 
املتنوعة ويجذب املزيد 

من السياح بجميع 
أشكالهم  

االعتبارات يف تحديد املواقع

خصائص املكان 
)قبل التطوير(

منطقة تماس خطية 
ومهملة ومسورة، 

تربط أحياًء مختلفة يف 
املدينة، كانت تستخدم 

سابًقا كمسار لسكة 
حديدية، وكانت تقطع 
االتصال بني املجتمعات

منطقة شاغرة يف قلب 
شارع موشيه ديان، 

والتي تمثل املحور 
الرئييس الذي يربط 
مختلف األجزاء يف 

الحي وتتميز بالتكامل 
السكني والتجاري.

تطوير رفيع املستوى 
لثاث متنزهات، تم 

البدء بالبناء يف أواخر 
الثمانينات. لكن الوضع  

األمني أدى إىل هجر 
املستخدمني للمكان

منطقة تماس خطية 
ومهملة ومسورة،تربط 

األحياء املختلفة يف 
املدينة، كانت تستخدم 

سابًقا كمسار لسكة 
حديدية، وكانت تقطع 
االتصال بني املجتمعات
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

االرتباط 
واالتصال 

بالبيئة

 اخراج القطار من 
هناك أدى اىل ترك 

مساحة طويلة، 
شاغرة ومتاحة 

لألحياء املحيطة. 
بسبب كونها سهلة 

الوصول ومتصلة 
بمختلف املجتمعات 
عىل طولها وبسكان 

املدينة الذين 
يستخدمونها. نحن 

نميز بني األجزاء 
املبنية املدمجة مع 

األنسجة الحضرية 
الحية واملناطق التي 
تمر عىل طول حافة 

املدينة، حيث أن عدم 
وجود واجهة حضرية 

يجعل الحديقة 
متاحة بشكل ضعيف 

لوصول املجتمع. 

الوصول اىل املركز 
التجاري سهل 

للغاية. يقع يف وسط 
الحي بسبب طبيعة 
الشارع.  ويقع املركز 
التجاري عىل الشارع 
الرئييس وعىل مسار 

القطار الخفيف.  
االحياء املجاورة: 

بسغات زئيف، نفي 
يعقوب، بيت حنينا، 

شعفاط، ومايت 
بينيامني 

املجاورة: غربي منتزه 
حي شمال تلبيوت، 

شمال منتزه أبو 
ثور، شرقي منتزه 

حي جبل املكرب ومن 
جنوب منتزه شارع 

يانوفسيك واحياء 
تلبيوت الشرقية 

وارنونا. يجب تحسني 
االتصال باألحياء 

املحيطة 

اخراج القطار من 
املنطقة ترك مساحة 
طويلة وشاغرة، كان 

يصعب الوصول اليها 
من االحياء املجاورة. 

من خال بناء 
الحديقة تحققت 

فرصة االتصال 
باألحياء املحيطة، مما 

سمح للمجتمعات 
املختلفة التي تعيش 
عىل طولها ولسكان 

املدينة باالستمتاع 
بجمالها واستخدامها 

كمساحة حضرية 
مفتوحة ووقائية.

الجمهور 
املستهدف

مخصص لجميع 
سكان املدينة ولسكان 

االحياء املجاورة: 
املستعمرة األملانية، 
البقعة، غونينيم، 

بيت صفافا. 
السكان: عامة 

اليهود، الحاريديم، 
العرب، والسياحة 
املحلية واالجنبية. 

مفتوح أمام عامة 
السكان لكن يف 

الواقع يستهدف 
سكان االحياء 

املجاورة: بسغات 
زئيف، نفي يعقوب، 

بيت حنينا، شعفاط، 
مايت بينيامني  

السياح، وسكان 
األحياء املجاورة، 

وجميع سكان 
القدس، 

ومستخدمي منتزه 
السكة الحديدية 

جميع سكان نيو يورك 
وزوارها. 
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

طرق التنفيذ الناجح للعملية

املحرك 
املجتمعي 
واملؤسيس.

تشجيع وربط 
املؤسسات 
باملبادرات 

الناشئة من 
امليدان.

معركة عامة ضد بناء 
الطريق، استغلت 
لصالح الحملة من 

اجل منتزه سكة 
الحديد. اتباع املبادرة 

وتنفيذها من قبل 
البلدية. 

مبادرة إنشاء املركز 
التجاري هي ريادة 

أعمال خاصة 
فحسب. يجري هناك 

تعاون قليل املدى 
بني املركز التجاري 

واملجتمع الجماهري 
يف بسغات زئيف حول 

األنشطة الثقافية 
الجذابة للجمهور. 

اإلعانات واألنشطة 
يف املركز التجاري 

مخصصة للمجتمع 
اليهودي فقط لكن 

التجار هم من جميع 
املجتمعات 

املبادرة من امليدان 
)املركز الجماهري 
تلبيوت الشرقية( 

بالتوازي مع مبادرة 
الهيئة لتطوير القدس 

ووزارة السياحة.  

تلقى املحرك املجتمعي 
الدعم  والتشجيع من 

املؤسسات من خال 
امليزانيات املناسبة 

يف مرحلة املعركة: القيادة  
القيادة املجتمعية 

بالتعاون مع 
أكاديمية بتسلئيل 

للفنون والتصميم; 
يف مرحة التخطيط 

والتنفيذ ;
دعم رئيس البلدية 
وأنظمة التخطيط 

والتنفيذ يف البلدية 
باملشاركة مع القيادة 

املجتمعية 

قيادة املركز 
الجماهري بسغات 
زئيف بارزة يف امليدان 

من خال وجود املركز 
التجاري يف أراضيها. 

يف أغلب األحيان، 
ترتكز اعمال القيادة 

يف مجاالت منع 
العنف بني الشباب 

التي تطرأ خارج املركز 
التجاري.

القيادة املجتمعية 
)املركز الجماهري( 

التي تضفي الشرعية 
عىل أنشطة 

املؤسسات. التعاون 
بني املراكز الجماهرية 

التي تقع بالقرب من 
املجمع، وخاصة 
تلبيوت الشرقية 
والبقعة الكربى 

من خال محاولة 
التعاون مع أحياء أبو 

ثور وجبل املكرب.

القيادة املجتمعية 
التي تلقت الدعم  من 

القيادة الحضرية  
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

االستعداد 
ملواجهة 

التحديات 
والصراعات

االنتقال من التخطيط 
املعقم إىل التخطيط 
املرتبط باالحتياجات 
والرغبات يف امليدان. 

االبداع يف التفكر. 

تعامل إدارة املركز 
التجاري مع القضايا 

األمنية.  هناك 
تضارب يف املصالح 

بني مجتمع بسغات 
زئيف الذي يرغب يف 

امتاك املركز التجاري 
وبني إدارة املركز 

التجاري، املهتمة 
بالجماهر من كا 

القطاعني، من أجل 
زيادة األرباح.

محاولة هيئة/سلطة 
تنمية القدس لجعل 

املنتزه أكرث قابلية 
لاستخدام من خال 

تنفيذ اإلضافات 
واملشاريع مختلفة

التخطيط املرتبط 
باالحتياجات يف امليدان 

والذي يجمع بني 
االستثمار املايل الكبر 

واإلبداع يف التفكر.

استغرقت عملية عالقات الثقة
التخطيط والتنفيذ 

مدى طويل من 
الوقت وكانت عىل 

عدة مراحل. وخال 
هذه الفرتة، تم 

توطيد العاقات 
بني املجتمعات 
املختلفةبعضها 

البعض ومع 
املؤسسات، حتى تم 

الجمع بني التنفيذ 
الكامل الحتياجات 

الجميع.

مع مرور السنني 
وازدياد تعريض 

املجتمعات يف املركز 
التجاري، دون ازعاج  

أو عنف، تزداد 
وتشتد عاقات الثقة. 

كثر من البائعني 
هم من أصل عربي، 

وهكذا يتعرض 
السكان اليهود 

ملقدمي الخدمات 
العرب باستمرار 

ودون تهديد

من املخطط ان ينفذ 
تطوير املساحة عىل 

مراحل، املرحلة األوىل 
بالقرب من أحياء 

أرنونا وتلبيوت أرنونا.  
يف نفس الوقت، 

يتم الرتويج ملخطط 
تنظيمي ) طابا( 

للمرافق السياحية يف 
غابة السام عىل يد 

مكتب خاص

منذ افتتاح املنتزه، 
انخفض حجم 

األحداث العنيفة يف 
املنطقة، وذلك بفضل 

جودة التخطيط 
والتنفيذ وكون  املنتزه 

مكشوف من  املباين 
املحيطة به. من الوارد 

ان التبادل السكاين 
- التحسني - الذي 
حدث يف املنطقة، 

كان مصحوًبا ببعض 
التوترات 

هيئة تنمية القدس، تجميع املوارد
بلدية القدس 

واملكاتب الحكومية 
األخرى 

من املحتمل أن 
تكون هناك حاجة 
للتعاون بني بلدية 
القدس )من خال 
املراكز الجماهرية 
يف بيت حنينا ويف 

بسغات زئيف( وبني 
إدارة املركز التجاري 

لتحضر خطة لجمع 
القلوب مًعا.

وزارة السياحة وهيئة 
تنمية القدس. 

ميزانية بقدر 40 
مليون شيكل لصالح 

املرحلة الحالية. 

بدعم من البلدية 
والحكومة الفيدرالية. 
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

تحديد 
القيادات 

املجتمعية يف 
املنطقة 

املراكز الجماهرية: 
البقعة الكربى، 
حدائق املدينة يف 

الجنوب وبيت 
صفافا. اكاديمية 

بتسلئيل والناشطون 
االجتماعيون 

إدارة املركز التجاري، 
املركز الجماهري 

بسغات زئيف، املركز 
الجماهري بيت حنينا 
املركز الجماهري نفي 

يعقوب، الشرطة 
املجتمعية يف املنطقة.

املركز الجماهري 
تلبيوت الشرقية، 
البقعة الكربى أبو 
ثور، وممثلون عن 

جبل املكرب 

مجموعة من سكان 
املنطقة

املشاركة 
الحقيقية 

والصادقة مع 
الجمهور 

انبثاق املبادرة من 
امليدان أدى اىل 

مشاركة الجمهور. 

لم تتم مشاركة 
الجمهور. انها مبادرة 

اعمال خاصة.

عرض التخطيط 
والرجوع إىل 

ردود السكان عىل 
التخطيط املقرتح. 

التعاون بني املراكز 
املجتمعية املجاورة 

للمجمع وخاصة 
تلبيوت الشرقية 
والبقعة الكربى 

تمت مشاركة الجمهور 
نتيجة للمبادرات من 

امليدان.

التصميم 

املساحة 
جيدة النوعية 

والجذابة 

مواد التشطيب عالية 
الجودة، تصميم 

بسيط ولكن ليس 
مبسط 

تصميم املركز التجاري 
قديم وغر جذاب او 

مثر االهتمام.

تصميم جذاب ومثر 
االهتمام.

تصميم ابداعي، 
حديث، جذاب ومثر 

االهتمام

تطوير محايد بنفس لغة التصميم 
اللغة التي تتوافق مع 

الواجهة الحضرية 
الناشئة عىل طوله. 

طورت ,بمرور الوقت,  
املجتمعات واألحياء 

املحيطة اهتمامات 
ومواضيع  مشرتكة, 

ولكنها ترتبط تقليدًيا 
باملجتمعات املحيطة 

من حيث االستخدام 
والتصميم. 

محايدة مع التأثرات محايدة 
الدولية التي تتوافق 
مع املباين املوجودة 

واملناظر الطبيعية يف 
القدس.
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منتزه السكة 
الحديدية

املركز التجاري 
بسغات زئيف

مجمع فنادق قمة 
الجبل )منتزه ارمون 

هنتسيف(

هاي الين،
نيو يورك

الرسومات 
واللغة 

والالفتات

لغات االستخدام 
- العربية والعربية 

واإلنجليزية والرموز 
العاملية

التصميم الغرافييك 
بدون هوية. 

لغة االستخدام 
- بشكل رئييس 

العربية، الفتات 
املتاجر حسب 

العامات التجارية

يتم تصميم الافتات 
باللغات العربية 

والعربية واإلنجليزية 

برنامج 
التصميم

برنامج 
التصميم 

- خلط 
الستخدامات 

)املساحات 
املفتوحة، 

املباين العامة، 
التجارة، إلخ.(

تم تطوير وتخطيط 
مراكز النشاط 

الحضري عىل طول 
السكة الحديدية 

وهي تجذب جمهور 
كبر ومتنوع، مثا: 
مجمع املحطة، عىل 
قيد التخطيط: مركز 

ثقايف يف حي ماكور 
حاييم ويف منتزه 
غونينيم ومنتزه 

رفائيم. جميعها 
مراكز أنشطة 

حضرية متنوعة 
تجذب الجمهور من 
مجتمعات مختلفة 

نشطة وتستخدم 
املساحة مًعا. يساعد 

مزج االستخدامات 
واألنشطة عىل 

استخدام املنتزه طوال 
اليوم. 

يعد املركز التجاري 
جزًءا أساسًيا من 

مركز حياة الحي، 
املركز الجماهري، 

املنتزه، املدارس، 
بركة السباحة والخ. 

يحتوي املركز التجاري 
عىل منطقة عرض 
ومنطقة للوجبات 
السريعة. وتتوىل 

إدارة املركز التجاري 
الرتقيات والعروض 

التي تساعد عىل 
جذب جمهور 

املتسوقني إىل املركز 

يتم التخطيط 
ألنشطة متنوعة 

ومحايدة يف الفضاء 
والتي تجذب جميع 

املجتمعات يف املدينة 
وحتى السياحة 

املحلية واألجنبية.
سيساعد خلط 

االستخدامات عىل 
تنشيط الفضاء 

وتقوية اإلحساس 
باألمان

يجمع املنتزه عىل طوله 
املباين العامة والعديد 
من األنشطة ويجذب 

اليه الجمهور من 
مختلف املجتمعات 

املتنوعة، وكذلك 
السياح.   

ساعد خلط 
االستخدامات والرؤية  
من املساحات املفتوحة 

عىل تعزيز الشعور 
باألمان يف جميع انحاء 

املنطقة وعىل تنشيط 
املساحة وتحقيق 
إمكانياتها العامة.
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امللحق ج: نظرة عامة عىل مساحات مشرتكة يف العالم

توجد يف العالم العديد من األمثلة ملدن نشأت فيها الصراعات بسبب فجوات مختلفة كالتعددية الثقافية، 

او مدن نشأت فيها التوترات عىل أسس اثنية، عرقية، دينية أو سياسية. 

تسعى املراجعة التالية إىل فحص الفرص التي ظهرت  خال تطوير املساحات املشرتكة يف املدن الحديثة 

حول العالم. يحتوي امللحق عدد من األمثلة  إلجراءات التخطيط التي تهدف إىل إنشاء مساحات مشرتكة 

يف املناطق الحضرية. األمثلة املطروحة مبنية عىل مقاييس مختلفة - مبنى عام، حديقة محلية، حديقة 

حضرية، خطة رئيسية للمساحات املفتوحة. ستتم مراجعة املواقع أو األماكن أو البنى التحتية البديلة أو 

املتجددة التي تنئش  اتصاالًخطياً بني مختلف املواقع يف املدينة والتي تستخدمها الجماهر املستقطبة أو 

املتنوعة: أماكن الرتفيه والتسلية والتجارة.

الغرض من هذه املراجعة هو اإلشارة إىل العناصر املتعلقة بأساليب التخطيط التي يجب اعتمادها من اجل 

اتاحة نفس املساحة بالتساوي أو باملثل أو باملطابقة لجماهر املدن املختلفة.

بلفاست – مبنى عام

استخدام قاعدة عسكرية مهجورة لصالح البناء العام - األنشطة الرياضية والتدريب العميل - منصة 

للقاء املجتمعات املتنازعة: 

قمنا بزيارة موقع Girdwood خال جولة قمنا بها هذا العام يف مدينة بلفاست، أيرلندا الشمالية،, 

بريطانية يف شمال  السابق قاعدة عسكرية  إنشاء مركز مجتمعي عىل قطعة أرض كانت يف  تم  حيث 

املدينة. املركز املجتمعي هو مركز نشاط للفرق الرياضية والتدريب العميل، حيث يقدم دورات تدريبية 

لتلقي الشهادات لصالح املجتمع أينما كان. يف الواقع، إنه مركز تجاري لجميع املقاصد واألغراض، ولكن 

الفرصة التي يخلقها للجمهور الربوتستانتي والكاثولييك كمكان لاجتماع تمنحه صفة مساحة مشرتكة. 

فالهدف املشرتك الجتماع الجمهور هناك هو التدريب واكتساب املهارات واملعرفة، عىل أرض ال تنتمي 

ألي من املجتمعني. ستعتمد هذه املراجعة عىل أساس مبدأ الفرصة التي تخلقها املساحة املخلية داخل 

منطقة متناقضة أو مشحونة، 
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ُتستغل  واحياًنا  مهملًة  اطراف  إىل  ستتحول  الكربى  يف املدن  وإهمالها  ما  تحتية  بنية  هجر  يتم  عندما 

ال  التي  املناطق  هي  املخفية  واألماكن  املدن  فأطراف  قانونية.  الغر  واألنشطة  الجرائم  لتنفيذ  كمواقع 

النساء  تفضل  حيث  اليومية،  وأنشطهم   أعمالهم  اىل  طريقهم  يف  العاديون  األشخاص  فيها  يتجول 

واألطفال واألقليات واملتدينون السر يف طريق طويل متعرج وعدم الدخول اىل الفضاء الغر مكشوف.

مركز مجتمعي GIRDWOOD بلفاست 

تصوير: مكتب املهندسني املعماريني البرت فراي 

نيويورك – منطقة عامة مفتوحة

الهاي الين بارك - متنزه عىل مسار سكة حديد مهجورة - تطوير مكثف وكشف املنتزه كأدوات للقضاء 

عىل الجريمة

نيويورك هي أكرب مدينة يف الواليات املتحدة وثاين أكرب مدينة يف شمال أمريكا بعد مكسيكو سيتي. حسب 

معيشية،  أسر  و3،021،588  مقيًما،   8،008،278 نيويورك  مدينة  يف  يعيش   2000 عام  من  مسح 

و1،852،233 عائلة. وكثافة السكان هناك هي 10،194.2 نسمة لكل كيلومرت مربع
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نيويورك هي مدينة  2030. مدينة  9.5 مليون بحلول عام  للتقديرات، سيبلغ عدد سكان املدينة   وفًقا 

متعددة الثقافات، وهي تطبق يف ضواحيها مبدأ املساحة املشرتكة.

وهي حديقة يف جنوب  العلوي(  السطر  - حرفيا:  عايل  الخط  اإلنجليزية:  اللغة  )من  بارك  الين  الهاي 

غرب مانهاتن، نيويورك، يبلغ طولها حوايل 2033 كمً ،  اقيمت عىل البنية التحتية لسكة حديد مرتفعة 

)ومن هنا جاء االسم( ومهجورة، والتي تقع إىل حد كبر بالتوازي مع الجادة العاشرة وبالقرب من نهر 

هدسون. يقع املدخل الجنوبي يف Gansevoort، والذي يتفرع من شارع West 14th واملدخل الشمايل 

يقع حاليا، يف شارع West 30th وزاوية الجادة العاشرة.

الهاي الين بارك 

املصدر: موقع إدارة الحدائق يف بلدية مدينة نيويورك  

القرن  من  األول  النصف  خال  يستخدم  كان  الذي  الحديد  سكة  خط  عن  التخيل  تم  السنني  مر  عىل 

1999، قامت مجموعة  الركاب والبضائع املنقولة من خاله. ويف عام  انخفاض عدد  العشرين بسبب 

من سكان املنطقة بالتوحد لتحويل الخط املهجور إىل حديقة حضرية. وبالتايل تم استثمار العديد من 

افتتح  البلدية والحكومة، كما  بدعم من  2006 وهذا  عام  الخط يف  وافتتح املقطع األول من  األموال. 

املقطع الثاين منه يف عام 2009 بينما املقطع األخرة منه عىل قيد التطوير.  
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كان تأثر الحديقة عىل البيئة وعىل أسعار املنازل السكنية املحيطة بها ضخم. من ناحية، تجذب أسعار الشقق 

املرتفعة العديد من السكان الذين يريدون جودة حياة أعىل،من ناحية أخرى،اُضطر العديد من السكان الذين 

لم يستوفوا دفع مستحقات اإليجار املطلوبة إىل مغادرة الحي. 

انخفض بشكل ملحوظ  نشاط الجريمة عقب تطوير املكان. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يف عام 2000، 

انه منذ افتتاح املقطع الثاين من الحديقة لم يتم اإلباغ عن أي جرائم خطرة مثل االعتداء أو السرقة. 

فأحدى األسباب، وفقا ملخططي الحديقة، أنه يف حني أن الحديقة الفارغة تجذب اعمال الجريمة، فإن 

العديد من املخارج عىل  تبعد املجرمني عنها. هناك  الذين يعيشون حولها  للسكان  الحديقة املكشوفة 

طول مسار الحديقة وهي تتيح للمشاة إمكانيات الوصول إىل أجزاء مختلفة من املدينة.

مدينة سيول – الرتميم البيئي – نهر تشيونغي تشون

بعد تحرير كوريا من االحتال الياباين عام 1945 وتأسيس كوريا الجنوبية عام 1946، كانت املدينة تسمى 

"سيول" التي تعني "العاصمة" باللغة الكورية. )عىل الرغم من أن االسم استخدم خال عصر مملكة 

شيا - 57 قبل املياد إىل 935 م(. يف عام 1949، تم فصل املدينة عن مقاطعة غيونغي وحدد وضعها 

1950، تم غزو سيول مرتني من قبل القوات الكورية  'كمدينة خاصة'. خال الحرب الكورية، يف عام 

الشمالية ومرتني من قبل قوات األمم املتحدة، وقد دّمرت بالكامل تقريًبا.  يف 14 مارس 1951، تم غزو 

املدينة من قبل قوات األمم املتحدة. منذ ذلك الحني، ضمت املدينة مناطق إضافية من املقاطعات املحيطة 

بها وتم ترسيم حدودها الحالية يف عام 1995. يبلغ عدد سكانها حوايل 25.6 مليون )نصف سكان كوريا 

الجنوبية(، أصل  632.000 منهم هو من جميع أنحاء العالم.

تجديد  مثااًل عىل مشروع  وهي  ترفيهية حديثة،  منطقة  اآلن   Cheonggyecheon نهر منطقة  تعترب 

حضري. هاجر العديد من السكان بعد الحرب الكورية )1953-1950( إىل العاصمة، واستقر الكثر منهم 

عىل طول النهر الذي كان بمثابة الشريان الرئييس للحياة لألحياء املحيطة به. تسبب التحضر والتصنيع 

يف تلوث النهر  لذلك تقررت تغطيته بالخرسانة،وخال عام 1976 بني فوقه الطريق السريع، وهو بمثابة 

كوريا  يف  الناجحني  والتحديث  للتصنيع  معرًضا  فأصبحت املنطقة  صناعية،  مدينة  يف  أساسية  سلعة 

الجنوبية. ومع ذلك، خال الثمانيات، ازداد القلق من تلوث الهواء املتعلق بالطرق السريعة، وكذلك 

من مواطن الضعف ونقص السامة الخاصة باملباين القديمة. وكان هذا القلق هو األساس لتطوير خطة 

لانتعاش يف املستقبل.

يف عام 2003، بدأ رئيس بلدية سيول مشروًعا للقضاء عىل الطريق السريع وإعادة تنشيط النهر وجعله 

حديقة حديثة، لكن لم تكن هذه خطوة بسيطة او سهلة، ألن اإلهمال املستمر خال سنوات اىل جانب 

التنمية الحضرية املتسارعة  قد أدى تقريبا إىل التجفيف الكامل للنهر.
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مع ذلك كان إحياء النهر خطوة هامة كجزء من اتجاه أوسع لجلب الطبيعة إىل املدينة وتشجيع التصميم 

ترميم  إنعاش االقتصاد،   – التجديد  للبيئة. كما كانت بني األهداف األخرى ملشروع  الصديق  الحضري 

التاريخ والثقافة يف املنطقة وإعادة االتصال بني املناطق املختلفة. يف الواقع، إن من أكرب إنجازات مشروع 

ترميم النهر، الذي تم افتتاحه للجمهور يف عام 2005  خلق بيئة طبيعية غنية تتدفق فيها املياه ، والتي 

أعادت األسماك والطيور والحشرات إىل املنطقة. وانخفض عدد املركبات التي تدخل قلب مدينة سيول 

بينما زاد عدد املشاة وعدد مستخدمي مواصات النقل العامة. وقد أدت هذه التغيرات إىل تحسن بيئي 

إيكولوجي كبر يف املنطقة املحيطة بالنهر، التي أصبحت أروع مكان للباحثني عن االسرتخاء والهدوء يف 

أشهر الصيف. لم تكن الطبيعة متاحًة لصالح سكان سيول بهذا الشكل من قبل أبًدا. 

نهر تشيونغي تشون

 /https://www.explorekorea.co.il  املصدر: موقع

عند افتتاحه، أصبح مشروع إنعاش النهر نجاًحا باهًرا للغاية من ناحية التجديد الحضري، وقد شجع 

عىل إنشاء املزيد من املشاريع الستخدام املشاة، وقد أدى إىل تحسني نظام مواصات النقل العام واغاق 

الطرق السريعة، وركز االهتمام عىل مشاريع أخرى إلنعاش األنهار يف كوريا نفسها ويف دول مختلفة 

بشعبية  تتمتع  أصبحت  حيث  املدينة،  قلب  يف  كامل  تجديد  إىل  أدى  الوقت،  نفس  يف  العالم.  حول 

واسعة بني السكان والسائحني وأصبح ملتقى وموقع للمهرجانات التقليدية والفعاليات الثقافية. وقد 

أصبح النهر امللوث واحًة خضراء يف غابة من الخرسانة، مكانا هادئا داخل املدينة الكبرة. 
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مومباي - خطة رئيسية شاملة للمناطق املفتوحة
االستمرار الخطي للمناطق املفتوحة - العدالة البيئية يف الفضاء الحضري

مومباي هي أكرب مدينة يف الهند من حيث عدد السكان وثاين أكرب مدينة يف العالم. وفًقا لتعداد 2011، 

يعيش حوايل 12.5 مليون شخص يف مومباي وحوايل 18.5 مليون شخص يف العاصمة الكربى بأكملها، 

الكثافة السكانية هي حوايل 23,000 شخص لكل كيلومرت مربع, النسبة الجنسانية بني الرجال والنساء 

منخفضة بشكل خاص - 838 رجاً لكل 1000 إمرأة - مقارنة باملتوسط الوطني الذي يبلغ 914 رجاً لكل 

1000 إمرأة.

يعيش يف املدينة تنوًعا كبًرا من السكان: حوايل ثلثني من الهندوس، وحوايل خمس من املسلمني وايًضا 

البوذيني واملسيحيني والجنيني والسيخ والزرادشتيني واليهود وامللحدين. هذا التنوع الثقايف هو نتيجة 

لهجرة السكان من جميع أنحاء الهند ايل املدينة بسبب ووجود العديد من الفرص التجارية فيها.

يتجىل االستقطاب االجتماعي واالقتصادي الحاد يف املدينة يف األحياء الفقرة، إىل جانب األحياء الفاخرة 

التي يعيش فيها األغنياء الهنديني. لذلك، يف البداية  اُعتربت فكرة تطوير املساحات الخضراء كسلسلة 

متصلة بشكل خطي لربط  هذه األحياء املختلفة ثورًة مستحيلًة بعني سكان املدينة وصانعي القرار.

من كلمات مصمم املخطط: " نواجه اليوم العديد من األسئلة الحرجة التي تحتاج إىل إجابة: هل من 

املمكن ان نفّكر يف األماكن العامة بشكل مختلف  لتمكني التواصل االجتماعي واملجتمعي؟ هل سنتمكن 

قسرية  منفصلة  أحياء  يكونها  تتميز  والتي  املدن،  داخل  الفضاء  من  مختلفة  أجزاء  بني  الجمع  من 

التي  البيئية الحساسة،  ومجتمعات تعيش يف احياء ذات بوابات؟ هل ستؤخذ بعني االعتبار األصول 

تم تصنيفها أو تسويتها أو معالجتها كساحات خلفية ضمن خطط التنمية، وسيتم شملها يف املساحة 

العامة لتصبح ساحات اجتماعية وثقافية؟ كيف يمكننا تغير نسبة حجم املساحات املفتوحة إىل حجم 

البنايات بحيث يتم االستثمار يف املساحات املفتوحة والواضحة للجميع إىل األبد؟  هل يمكن لعدد أكرب 

من الناس الوصول بحرية إىل امللكية املشرتكة والسيطرة عليها إلضفاء الطابع الديمقراطي عىل املدن؟ 

أو بدالً من ذلك، هل يمكننا العمل عىل تطوير مباين خطية ذات مساحات مفتوحة كإجابة للعديد من 

القضايا املذكورة أعاه، مع إجراء تغيرات ذات أهمية يف النظام العقائدي الحايل لألماكن العامة من 

املدينة  بناء  ملستقبل  الرئيسية  األسئلة  هي  هذه  للمدن؟  الحضري  والتطوير  التخطيط  إجراءات  خال 

التكامل واملساواة  والتي يجب أن تطرح وغرها من أفكار طرح أجندة جديدة ونماذج تسعى لتحقيق 

)P.K Das, Mumbai( "والعدالة االجتماعية والبيئية
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من خطة مومباي املفتوحة

P.K Das  املصدر: مكتب

لقد حاول املهندسون املعماريون PK Das & Associates يف مومباي تقديم تخطيط متجدد للمدينة من 

خال اقرتاح مناطق عامة مستمرة وخطية تجمع بني املساحات الطبيعية واملفتوحة املوجودة داخل املدينة. 

إن فكرة ربط املساحات املفتوحة يف سلسلة متصلة واحدة مستمرة بني األحياء املختلفة للمدينة وبني املناطق 

العامة املتسلسلة  الحدائق  نظام  يؤدي  ان  يمكن  ُتظهر كيف  ذات األوضاع واملستويات املعيشة املختلفة، 

واملساحات العامة األخرى اىل خلق تغير جذري يف الطبيعة االجتماعية والبيئية للمدينة. 
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إن االعرتاف بالقدس كمدينة مختلطة يتطلب التفكر ومعالجة االحتياجات املختلفة واملتنوعة الخاصة 

بكل مجموعة سكانية، ولكنه يتطلب أيًضا التفكر يف املساحات املشرتكة، حيث يلتقي السكان املختلفون 

بشكل عضوي. تحقيقا لهذه الغاية، عقد معهد القدس لبحث السياسات، يف عام 2017 ورشة عمل حول 

املساحات املشرتكة، بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.

وتم عقد ورشة عمل مخصصة يف 2018-2019، حول املوضوع,  شارك فيها مخططو بلدية القدس واملراكز 

الجماهرية املسؤولون عن االحياء واملناطق اإلدارية يف انحاء املدينة. وتمت من خال ورشة  العمل، 

دراسة الخلفيات النظرية للتخطيط واملساحات املشرتكة، و تم تحليل حاالت دراسية يف القدس وغرها 

من املدن ذات الخصائص املماثلة بما فيها مدينة بلفاست يف شمال ايرالندا، والتي قام املشاركون بالورشة 

بزيارة دراسية فيها.  تم تأليف هذه الوثيقة من قبل املخططني بعد نهاية الورشة وهي مستوحاة من 

الجولة الدراسية يف بلفاست.   

الغرض من وثيقة السياسة هذه هو تقديم طبقة أخرى تجاه سياسة التطوير يف القدس، التي تأخذ 

بعني االعتبار التعقيد الديموغرايف والحضري يف املدينة، تتناول هذه الوثيقة تعامل القدس بشكل 

أسايس عىل انها ثالث مدن منفصلة وتحلل االضرار االقتصادية واالجتماعية لهذا الوضع. وتقدم 

من خالل هذه الوثيقة لسرتاتيجية لتطوير املساحات املشرتكة –كمساحات محايدة،والتي يمكن أن 

تستخدمها املجتمعات املختلفة جنًبا اىل جنب ألغراض التجارة والرتفيه ولحركة املرور واملزيد، مما 

يشجع ويقوي املدينة اقتصادًيا لصالح جميع سكانها. 

معهد القدس لبحث السياسات )سابقا: معهد القدس لبحث إسرائيل( هو معهد رائد يف إسرائيل يف 

دراسة وبحث الواقع املعقد يف القدس ونسيجها الفريد. أنئش املعهد يف عام 1978، ويركز عىل التحديات 

الفريدة التي تميز القدس املعاصرة ويوفر املعرفة البحثية واسعة النطاق واملتعمقة لصانعي السياسات 

ولألكاديميني وللجمهور العام. تشمل األبحاث التي يجريها املعهد جميع الجوانب الخاصة باملدينة: 

التخطيط املادي - الحضري، القضايا االجتماعية والديمغرافية، التحديات االقتصادية والبيئية، واألسئلة 

الناشئة عن الوضع الجغرايف - السيايس للقدس.ان األبحاث املتنوعة والعمل متعدد األوجه يف املعهد، 

أعطاه، عرب السنني، منظوراً فريداً من نوعه أدى إىل توسيع أنشطته نحو التحديات املعقدة والشاملة التي 

تواجه املجتمع اإلسرائييل – بما فيها القضايا الحضرية، واالجتماعية، واالسرتاتيجية،  والتحديات البيئية 

واالستدامة، والتمويل والحداثة واالبتكار. 

مؤسسة كونراد أديناور هي مؤسسة سياسية أملانية موالية للحزب املسيحي الديمقراطي CDU التي تهتم 

بدعم الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز السام. تأسست عام 1964 وتنشط يف أكرث من 120 دولة. منذ 

عام 1982 تنشط يف إسرائيل من أجل تعزيز العاقات بني إسرائيل وأملانيا وأوروبا, تقديم الحوار والتعاون 

االقليمي وتشديد القيم الديمقراطية واملجتمع املدين.
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