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كلمة ترحيب – احملرران
نرحب بكم في العدد الثالث من مجلة "يا قدس!" واملخصص مبعظمه ملؤمتر مركز دراسات القدس الذي
أقيم في جامعة العاصمة ،جامعة القدس ،بتاريخ  3-5كانون أول  2016بعنوان" :إنتاج الالمساواة :الواقع
وإمكانيات التغيير في القدس" .كان هذا املؤمتر نتاج لعمل تعاوني بني مركز دراسات القدس ودائرة
الفلسفة ودائرة العلوم السياسية ودائرة الهندسة املعمارية وكلية احلقوق ،وجاء هذا التعاون لمِ ا ملوضوع
املؤمتر من أهمية على مستويات متعددة إنْ كانت عاملية أو إقليمية أو محلية.
اسمحوا لنا أن نبدأ بتقدمي الشكر اجلزيل لكل َمن ساهم بالتحضير والتفاعل مع املؤمتر ملا كان له من
أثر على جناحه .الشكر أوال إلى القائمني على صندوق رياض الغصني التعليمي ونخص بالذكر أ.د .سري
نسيبة ود .جمال نسيبة .الشكر إلى رئيس اجلامعة أ.د.عماد أبو كشك ونواب الرئيس الكرام أ.د .حسن
دويك ود .بديع سرطاوي لدعمهم املستمر للمؤمتر.
ونتقدم أيضا بالشكر إلى كل من :اللجنة األكادميية للمؤمتر املكونة من أ.د .شكري العبد ود .مها السمان
ود .أمنة بدران ود .عمر يوسف ود .يارا السيفي ود .منير نسيبة ،واللجنة اللوجستية املكونة من د .مها
السمان ود .معتز القطب ود .أشرف أبو هالل وعليا بريجية ودمية نسيبة ومن طاقم العالقات العامة أحمد
وأبي أبو سعدة.
بحر ّ
كما ونشكر طاقم الهندسة املعمارية وعميد كلية الهندسة د .عبد العزيز قنطار على دعمهم الكبير.
ونشكر كذلك األخت هناء عريقات للمساعدة باألمور املالية واألخت سحر شحادة املسؤولة عن إدارة
صندوق الغصني .وأخيرا ً وليس آخرا ً نشكر املتحدثني ورؤساء اجللسات والطلبة املتطوعني.
استمر املؤمتر ثالثة أيام أستُهل بجولة للبلدة القدمية ومنطقة سلوان بإرشاد د .عمر يوسف مشكورا ً والذي
س ّلط الضوء على الواقع املعاش وما يتم مواجهته في احلياة اليومية .وعقدت جلسات املؤمتر في اليومني
التاليني بحضور ومشاركة عدد من الباحثني واألكادمييني من جامعات فلسطينية وأجنبية.
يأتي هذا العدد من مجلة "يا قدس!" ليعرض بعض املواضيع التي مت طرحها من خالل أوراق العمل التي
ُق ِ ّدمت في املؤمتر ،آملني أن نوفق بتسليط الضوء على بعض القضايا املهمة التي تعبر عن الالمساواة في
مدينة القدس.
كما يطيب لنا أن نطلق دعوة لكتابة مقاالت للعدد القادم عن مدينة القدس باللغة العربية أو اإلنكليزية
على أن ال تتعدى  1200كلمة .املوعد النهائي لتقدمي املقاالت هو  20تشرين أول.2017 ،
هيئة التحرير:

د .مها السمان
أستاذ مساعد في دائرة الهندسة املعمارية
ومركز دراسات القدس
mahawad99@yahoo.com

أ.د .شكري العبد
أستاذ دكتور في دائرة الفلسفة
shukriabed@gmail.com

ميكن قراءة هذه النشرة على املوقع االلكتروني التالي .www.jerusalem-studies.alquds.edu :
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مقاالت بالعربية
املؤمتر الدولي "إنتاج الالمساواة :الواقع وإمكانيات التغيير في القدس"

اجللسة اإلفتتاحية للمؤمتر

إذا نظرنا إلى الواقع في هذا الزمن املثقل بالتعقيدات والتحديات ،إن كان على مستوى عاملي أو إقليمي
أو محلي ،نرى بوضوح انتشار ظاهرة الالمساواة الناجتة عن أوضاع سياسية واجتماعية وبيئية .ومدينة
القدس ليست ببعيدة عن هذا السياق وإن كانت حتمل خصوصيتها وتفردها كمدينة حتت االحتالل
وكمدينة مقدسة وتاريخية .وعلى ضوء التزام مركز دراسات القدس مبهمة البحث واملساهمة في
إنتاج املعرفة جاءت فكرة املؤمتر لعرض ومناقشة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات وضغوطات
متعددة على املكان واإلنسان.
في نفس فترة التحضير للمؤمتر أُعْ لِن عن التقرير العاملي للعلوم االجتماعية  2016الذي يحمل عنوان:
"حتديات الالمساواة – الطريق إلى عالم عادل" ،واملُعدّ من قبل املجلس الدولي للعلوم االجتماعية بالتعاون
مع معهد دراسات التنمية ومؤسسة اليونسكو .جاء التقرير ليحذر مِ ن َّأن عدم الرد على حتديات الالمساواة
والتعامل معها من شأنه أن يهدد استدامة االقتصاد واملجتمع والتجمعات احلضرية .وقد أشارت األبحاث إلى
ارتفاع نسبة حاالت الالمساواة بحيث َّأن ما يقرب من نصف ثروة األسر في العالم كانت ملك ملا نسبته ٪ 1
من السكان ،وأن أغنى  62شخص في العالم ميلكون ما ميلكه نصف سكان العالم األكثر فقرا.
وفي حني كانت هناك زيادة قدرها خمسة أضعاف في الدراسات عن الالمساواة والعدالة االجتماعية في
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املنشورات األكادميية ،1992-2013
فإن العديد من الدراسات تعير القليل
َّ
من االهتمام ملوضوع الالمساواة في
جوانب غير جانب الدخل والثروة ،مثل
الصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني.
ويحدد التقرير سبعة جوانب من
الالمساواة وهي :اإلقتصادية والسياسية
واإلجتماعية والثقافية والبيئية
اجللسة اخلامسة للمؤمتر
واملكانية واملعرفية .هذه اجلوانب والتي
ترتبط ارتباطا وثيقا ،تخلق حلقات مفرغة من الالمساواة التي تنتقل من جيل إلى جيل .ويدعو التقرير
أيضا إلى مزيد من التعاون في مختلف التخصصات ،وعبر احلدود اجلغرافية ملساعدة احلكومات على وضع
سياسات أكثر فعالية للتقليل من وطأة ظاهرة الالمساواة.
هذا على املستوى العاملي ،أما على املستوى احمللى وباألخص في مدينة القدس وفي ظل السياسات اإلسرائيلية
املُ َم ْنهَجة والتي تركت أثرها الواضح على احلياة اليومية لإلنسان الفلسطيني فتأتي املخططات اإلسرائيلية
ملدينة القدس من جهات مختلفة :فالبلدية تخطط واملجموعات االستيطانية تخطط ورجال األعمال
واملمولون يخططون وينتج عن ذلك مخططات هيكلية وتفصيلية وبرؤى بعيدة كل البعد عن أي تصور
حلل يأخذ بعني اإلعتبار جميع السكان في املدينة ،بل على العكس فإنّ هذه املخططات تكرس مفهوم
الالمساواة في سياقه التخطيطي احلضري .فمخطط  2020يهدف بكل وضوح إلى تقليل نسبة املقدسيني
الفلسطينيني في املدينة ومخطط  5800يدعو إلى االستثمار السياحي وبناء  10آالف غرفة فندقية
ومطار جديد ويعتبر القدس املركز الوطني والقومي للشعب اليهودي.
جاء هذا املؤمتر بناء على حاجة لدراسات متخصصة الهدف منها إثارة النقاش حول هذا املوضوع املهم
وعلى مستويات مختلفة وبتقاطع تخصصات متعددة من الفلسفة والسياسة والتخطيط احلضري وعلم
اإلجتماع والثقافة والفن .وكان التوجه يعتمد على التحليل املبني على املعرفة للتركيز على كيفية
إعادة التفكير مبا تعنيه كلمة الالمساواة أوال وتشخيص واقع مدينة القدس ثانيا وطرح ما هو ممكن على
أصعدة مختلفة في ظل واقع الالمساواة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية واملكانية والثقافية والبيئية
واملعرفية ثالثا.
افتتح اجللسة األولى للمؤمتر رئيس جامعة القدس أ.د عماد أبو كشك ،والذي أكد على أهمية هذا
املؤمتر كخطوة مهمة لتعزيز مبدأ احلرية واملساواة وخاصة ألهالي القدس ،مشيرا ً إلى أن املؤمتر يساعد
على خلق بيئة تدعم حقوق اإلنسان واحلريات العامة ،وتوفير ضمانات للحفاظ على االستقرار واألمن في
مدينة القدس.
ومن جهته حتدث أ.د شكري العبد من دائرة الفلسفة ،واملدير السابق ملركز دراسات القدس ،عن استخدام
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العلم والتعليم من أجل احلصول على
احلرية املنشودة كأفراد ومجتمع،
مؤكدا ً على ضرورة التعلم من املشروع
احلضاري اإلسالمي في العصور الوسطى
من أجل التقدم واالزدهار واإلستقالل.
وحتدث عميد كلية احلقوق في
اجلامعة د.موسى دويك حول الناحية
اجللسة السادسة للمؤمتر
القانونية للقدس ،وكيف يستعمل
االحتالل قوانينه لتثبيت االستيطان ،واستثناء القانون الدولي الذي يجب أن يكون مطبقا .
ومن جهتها ع َّرفت منسقة املؤمتر د .مها السمان احلضور ببرامج مركز دراسات القدس شاكرة ال ّلجان
التي ساعدت بالتحضير للمؤمتر ،وأوضحت أهمية املؤمتر بالتزامن مع إطالق التقرير العاملي للعلوم
االجتماعية .2016
وبعد اجللسة األولى انتقل احلضور إلى وقائع اجللسة الثانية والتي حتدث فيها األستاذ وليد سالم حول
الالمساواة في السياق اإلستيطاني اإلستعماري -املواطنة في القدس كحالة دراسية ،تلته أ.د .سيبل
شفارتزنباخ من جامعة "سيتي" في نيويورك والتي حتدثت حول الالمساواة واملواطنة في القدس .
وفي اجللسة الثالثة والتي ترأسها د .سعيد زيداني وحملت عنوان "الالمساواة والتعليم" ،حتدث أ.د .انطوني
اليست من جامعة "زيورخ" عن الالمساواة واحلرية األكادميية في القدس ،وفي نهاية اجللسة حتدث د.
جوليان كالب من جامعة "جيته" حول التعددية في التعليم في ظروف الالمساواة ،نعمة أم لعنة؟ .
وفي اجللسة الرابعة والتي ترأستها د .يارا سيفي رئيس دائرة الهندسة املعمارية وحملت عنوان "احليز
واملكان والزمن" ،بدأت باحلديث فيها د .يارا عن السيدة اولغا بالزكيس سانشيز من جامعة مدريد احلرة
حول رصد العدالة من منطلق املشاركة في رسم اخلرائط ،ومن ثم حتدثت د .مها السمان حول مفهوم إنتاج
األنظمة الزمنية االستعمارية في القدس كحالة دراسية .وأنهى اجللسة م .سامر مصطفى من مجموعة
"ارك" للهندسة حول أثر السياسات اإلسرائيلية على خيارات السكن في القدس .
وقد أدارت د .آمنة بدران ،مديرة معهد الدراسات العاملية في جامعة القدس ،اجللسة اخلامسة من املؤمتر
بعنوان "سياسة الالمساواة" ،والتي استُهلت بحديث د .عوض منصور ،األستاذ املساعد في دائرة العلوم
السياسية عن الصراع على القدس من وجهة نظر استيطانية استعمارية ،تاله املتخصص في العالقات
الدولية والسياسة د .منصور نصاصرة الذي متحور حديثه حول شرق القدس منذ اتفاقيات أوسلو،
وسياسات الفصل واإلقصاء .كما تناول كل من د .منير نسيبة ،وأ .ندى عوض من مركز العمل
املجتمعي في جامعة القدس ،موضوع اإلجراءات العقابية في القدس كوسيلة للتهجير .أشار د .نسيبة إلى
أنه مت سحب  13إقامة من املقدسيني كإجراء عقابي وفقاً ملعيار عدم الوالء لدولة إسرائيل ،وأكد أن
اخلطر األكبر يكمن في تصعيد استخدام هذا املعيار الذي يهدف لتهجير الفلسطينيني قسرياً من القدس.
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واختُتمت اجللسة بحديث السيدة اينهوا جونزاليس ،من جامعة "كاستيال–المانشا" عن العالقات بني
اإلحتاد األوروبي والقدس الشرقية :حالة دراسية في مجال التعليم.
أدارت اجللسة السادسة بعنوان "حتديات فنية وثقافية" م .فداء توما مديرة برنامج اإلعمار في مؤسسة
التعاون وحتدثت فيها د .ماريفلما أونيل من جامعة "ويبستر" عن دور املؤسسات املقدسية في الدفاع عن
الثقافة الفلسطينية في القدس .أما غادة السمان من جامعة بيرزيت فتحدثت عن الالمساواة االجتماعية
وانعكاسها على اللوحات الفنية في أعمال الرسامني الفلسطينيني.
أما اجللسة السابعة واألخيرة فترأسها د .أشرف أبو هالل من دائرة الهندسة املعمارية وحتدث فيها د .فايز
فريجات من دائرة اجلغرافيا في جامعة القدس عن ايكولوجية مدينة القدس في ضوء املعاجلة االجتماعية
والنفسية للمكان منذ منتصف القرن التاسع عشر .وحتدثت د .روال هردل من دائرة العلوم السياسية في
جامعة القدس عن موضوع النوع االجتماعي وتأثره بالسياسات اإلستيطانية اإلستعمارية والبنى املجتمعية
الذكورية .و حتدثت كيتلني بروكتير من جامعة "أوكسفورد" عن مخيم شعفاط كحالة دراسية
وركزت على التأثرات اإلجتماعية للشباب الفلسطيني.
واختتم املؤمتر بتوصيات أهمها:
 .1توعية املقدسيني والفلسطينيني عموما حول األوضاع القانونية للمقدسيني وضرورة االستفادة من
القانون الدولي.
 .2تعميق دراسة املفهوم االستيطاني عامة وفي السياق الفلسطيني خاصة ،وضرورة التركيز على ذلك
في املساقات اجلامعية وفي املدارس.
 .3تثقيف وتعريف اجليل اجلديد واألجيال الناشئة بجذور القضية الفلسطينية.
 .4تنشيط التفاعل السياسي واإلجتماعي بني األجيال سواء في الداخل أو اخلارج.
 .5عمل دراسات حول تكلفة الزمن التي يتحملها الفلسطينيون نتيج ًة لسياسات االحتالل املختلفة.
 .6التعاون بني املؤسسات الثقافية احمللية من أجل الصمود بأشكاله املختلفة.
 .7إعادة النظر باتفاقيات أوسلو وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية وخاصة القدس.
 .8حتسني ورفع مستوى العالقات االقتصادية والسياسية مع العالم اخلارجي.
 .9رسم خرائط ملدينة القدس بوسائل مختلفة تبني املواقع التاريخية واحلالية لفلسطني.
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آخر صورة ملدينة القدس
معتز علي القطب

دس مِ ن ِج ِ
ينات َمن فيها
ُ
ولدت في ال ُق ِ

وأرضعتني حليباً من َمبانِيها

		
املقدسيون آبائي بها ُخلقوا

َعاشوا وماتوا وكانوا من أهاليها

َشأت فيها وما زَالت تُد ِ ّللني
ن ُ

ُنكرني فيها َمجاريها
فكيف ت ُ

مكثت أق َرأُ أحداثاً بدفترِ هَ ا
ُ

َفلم أَجد َخبرا ً قد ُخ َّط ُيرضيها

وجئت ُ
أسأل أهلي في َش ِ
		
وارعها
ُ

َعن الوفودِ وقد َصاروا َمواليها

ُنكرني
أضحى بها اليوم أحيا ٌء وت ُ

ُ
األمس َواليها
ومنذ
غريب
فيها
ِ
ٌ

ناديت يا أرض أجدادي وموطنها
ُ

أبدوا غريبا وجدي لم يكن فيها

أبح ُث عن شيء ُيعّرِ ُفني
ُ
مشيت َ

أَمشي وأَسأَ ُل من ُروحي أُناديها

		
كأن أحجا َرها سودا ُء تجَ َه ُلني
َّ

أسما ُء حاراتِ ها َضاعت معانيها

احلي تَعر ُفني
كانت
ٌ
بيوت بهذا ّ

الليل َسابيها
حتّى أتاها
بجنح ِ
ِ

أسير ُ
أنظ ُر ما يجري بِ عالمَِها
ُ

أبكي املآذِ َن واألمجا َد أرثيها

		
أرى وأش َهدُ تزويرا يشوهها

ٌ
مشلول ليفديها
وصاحب الدارِ
ُ

		
حتّى القبو ُر ألجدادي وتُر َبتهم

حثت َعنها َفتاهت في َفيافيها
َب ُ

		
زيتون أُقب ُلها
ئت أشجا َر
َف ِج ُ
ٍ

ٌ
مباركة من
ذكرى
غرس أيديها
ِ

		
يا حسرتاً وأنّا فيها أُشاهدها

قد ألبسوها ثيابا ال تحُ ل ّيها

		
الديباج كسوتها
َوجردوها من
ِ

العروس تُنادي من سيكسيها
تلك
ُ

َّ
		
ظل الردا ُء عليها ال ُيفار ُقها

ُ
الفاروق َيلفيـها
يوم أن َجاءها
من ِ

		
الدين ُيسبلها
وعا َد جا َء صالحُ
ِ

مِ ن احلريرِ لباساً في َحواشيها
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هذا النسيجُ الذي َس ّلو ُه َد ّلَلها

فمن ُيعيدُ وشاحاً أو ُيواسيها

		
زلت أشهدها
َّ
تبدلت َوأَنّا ما ُ

القدس أم ماذا نُسميها
أهذه
ُ

ٌ
ُ
		
مختلف
والتاريخ
االسم
تغي َر
ُ

حتّى اللغات التي كانت تحُ اكيها

سطوا عليها فصارت من مدائنهم

وبدلوا ما أرادوا في نَواحيها
َّ

		
تبدو ُمشوهتا من غيرِ زِ ينتها

كان الشَ ُ
رق ُيهديها
َضاعت َجواهِ ُر
َ

		
مكرمة
بآثار
ٍ
عاثوا َفسادا ٍ

من عهدِ َمروان ٌ
إرث ظل يرويها

قد أخلصوا من تولوا أم َر ِخدمتها

َحتّى أتاها بِ هذا العصر مؤذيها

تعاهدوها وكانوا ك ّلهم خدما

شبر أقاموا ِع َّز ماضيها
في كل ٍ

مضوا وما زال ذكراهم ُيداعبنا

نجيها
فهل يعودون كي ّربي ُي ّ

ُنير بِ الدِ ي َ
قبل َوعكتها
كانت ت ُ

َ
األرض تروي النّاس تسقيها
مشارف
ِ

ِ
		
الصيت نفقدها
ذات
أين
املدارس ُ
ُ

ُ
الوقف ُيزهيها
كانت تَكايا وكان

احلجاج تَعمرها
كانت وفو ٌد من
ِ

املواسم تأتيها وتعليها
وفي
ِ

		
تبدوا هنالك قد جفت منابِ ُعها

ٌ
وفي األزقةِ
َاجيها
أطياف ُتن ِ

		
استسلمت بعد أن نَادت أح ّبتها

فلم ُيجيبوا وعا َد الصوت ُيوهيها

ّ
		
حلت عليهِ ُم أن يأتوا لنجدتها

والصوت يصدحُ آالما تُعانيها
ُ

يسمعوها وإن نادت ِلتُسمِ عهم
لم َ

آهات أش َر ِف بنيان بواديها
ُ

أسمعت أثناء محنتها
مع أنّها َ

أشهَدت َّ
حي عن مآسيها
كل ٍ ّ

		
نسوا وغابت مع
األيام بسمل ًة
ِ

ت ُ
َ
واألكناف تُزكيها
دس
ُبارك ال ُق َ

		
اجلهدُ يبدو َعليها في َمالمحها

ُ
والضعف يزدا ُد حتى في ذراريها

واملر تشربه من ِ ّ
		
ناحية
كل
ٍ
ُّ

والطعم من َحلقِ ها حتّى تراقيها
ُ

املكارم كان ُّ
		
الكل َيط ُلبها
بنت
ُ
ِ

َ
فكيف ال أحدٌ اآلن يأتيها
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ُ
		
واالوساخ تمَ لئها
وهل َستصبِ ُر

وليس يوجدُ ما ٌء كي ُينقيها
َ

ُ
ُ
		
واألوجاع تَقتلها
وتصرخ
تبكي

َ
فكيف تمُ سي بال ٌد ماتَ آسيها

ُ
واألغالل تعصرها
وكيف تُصبِ حُ

ُّ
والكل ناسـيها
واليتم يقلقها
ُ

		
سو ٌر هنالك أمسى من معاملها

ُ
َ
كيف تأتيها
جدار
واألهل خلف
ٍ

احلواج َز عند السور مؤذية
تَرى
ِ

أكنافها ُح ِجبت كي ال تُوافيها

السو ُر ليس "سليماني" ُيجملها 		

لكنه ٌ
عمل رجس لغازيها

ألبصر حب ًال َح َ
		
عصمِ ها
إني
ول مِ َ
ُ

طريق ال ُيواتيها
َي ُجرها في
ٍ

ُ
َ
		
السبيل أرادوها لتسلكه
ذاك

من بعد أن عزلوا عنها غواديها

		
تلك الكوارِ ُث باتت ال تفارقها

تأتي
فتوج ُع أو تبقى فتؤذيها
ِ

ٌ
		
أمراض ُمأ ّثرة
عمت كذل َِك
ّ

ُ
العضال وال شي ٌء ُيداويها
منها

هذا وبا ٌء تفشى في َخ ِ
واصرها

ثانية يزدا ُد َيشقيها
في كل ٍ

وصف ُيعاجلها
أين األطبا ُء من
ٍ

أ َ ّو َ
كلوا أم َرها للهِ َيشفيها

ص صدقا في ُمجيبيها
تفح ُ
ُ
القدس َ

واللهُ َيفتنت الع ّبا َد َيجزيها

ُ
		
القول آمنّا بال مِ َح ٍن
هل يت َر ُك

ُّ
ممتحن ر ّبي ُيصفيها
الكل
ٌ

لهفي على املسجد األقصى وق ّبته

ميسحُ شيئا عن َمآقيها
مازال َ

َ
		
هناك ُيؤن ُِسها في ِظ ِ ّل ُغربتها

ُي ُ
خال يشكو ِ
اخللق عاصيها
لرب
ِ

		
للقدس منتفضا
أرا ُه منفعال
ِ

فهل ُ
ِ
األحداث تشويـها
ينال من

ٌ
			
وأنفاق بأسفله
لهفي عليه

حتّى ت ُ
غاب َحاميها
ُقوضه ُمذ َ

في ِ
لص و ُيبغضه		
الباب حاجبهُ ٌ

فال زيوت لتهدى أو تُواسيها

		
في كل يوم تداعوا حول مسجدها

شخص يراعيها
والبنت تبكي وال
ُ
ٌ

		
أرض نُقدِ ُسها
أتيت أبكي على ٍ

اجلميع أليسوا من ُمحبيها
أين
ُ
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بضع تـآزِ ُرها
أهلي وقومي بها
ٌ

مرض ما َ
ٌ
ُ
انفك ُيدميها
حيلة
ال

اخلد ُ
والدمع مِ ل ُء ِ ّ
أذكرها
أبيت
ُ
ُ

أبكي البالد وأبكي َّ
كل ما فيها

ُّ
الفضائل بتنا اليوم نفقدها
كل
ِ

فال ُمرو َء َة أو شيء ُيعزيها

عتصم
ّاس ُم
وليس يوجدُ بني الن ِ
ٌ
َ

ٌ
طيف ُيلهّيها
وال شبيهٌ سوى

ِ
اجلينات قد نُزعت
حتى املكارم في

نسل فيأتيها
ولم تُو َرث في ٍ

ٌ
		
ؤصلة
ضاعت كذلك أمجا ٌد ُم

ُ
تغيث إذا األوجاع تغشيها
كانت

األفاق ُيؤن ُِسها
يحكى وال شيء في
ِ

إال عويال وأشباحا تناويها

ِ
		
أخالق بأمتنا
محاس ُن
ماتت
ٍ

وشيعوا دون أن ندري أهاليها

ٌ
		
موعظة
كانت بيوم من األيام

أندلس ذكرى لنرويها
في أرض
ٍ

واليوم إنّا لنبكي القدس تُوحشنا

لم ندرك الدرس حتى جاء ناعيها

		
رب مسجدها يبقى منارتها
يا ِ ّ

َّ
وكف بأسا عليها اآلن اكفيها

		
إنّي أُريدُ ألرضي أن تُسامحني

الدمع أعطيها
فلست أملِك غير
ُ
ِ

عسى جدودِ ي متى جاورت مدفنهم

وضع َفأبكيها
ال يسألون َِي عن ٍ

خذوا ثرى َبلَدي َخبوا بهِ َج َسدي

ِل َعلَهُ َجدَ ثي يبقى ُي َحييها

ما زلت أرجو ألرض القدس مفترجا

يأتي قريبا يعيد الدار يح ّيها

حجر
يعيدُ ما كان من أصل ومن ٍ

ُ
ويغسل القبة الصفراء ُيجليها

د .معتز القطب هو عميد البحث العلمي في جامعة القدس .هو أستاذ مساعد في دائرة علوم األرض
والبيئة ،وعنوان بريده اإللكتروني هو. qutob@planet.edu :
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مقاالت بالعربية
القدس والقانون الدولي
موسى دويك
شهد العالم مرحلة عاملية حقوق
اإلنسان بعد احلرب العاملية الثانية
وصدور ميثاق األمم املتحدة كأول
وثيقة تناولت حقوق اإلنسان في
ديباجتها عام  1945وكذلك
صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
عام  1948وما تالهما من صدور
العهدين الدوليني للحقوق املدنية
والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية
سور القدس ،منطقة باب العامود
عام  1966بحيث أصبح العالم
ميض وقت طويل على هذه احلقبة الزمنية حتى انتقل
يعيش مرحلة عاملية حقوق اإلنسان .إال أنه لم ِ
العالم إلى مرحلة عاملية "انتهاك" حقوق اإلنسان .ومما ال شك فيه أن القدس قد نالها من ذلك حظ وفير
بحكم خضوعها لالحتالل اإلسرائيلي منذ عام .1967
وتعتبر "املساواة" من أهم حقوق اإلنسان حيث ورد النص عليها في املادة األولى من اإلعالن العاملي حلقوق
اإلنسان وفي غيرها من مواثيق حقوق اإلنسان األخرى ،مما يعني وجوب عدم اإلخالل بهذا احلق سواء
كان عدم حتقيق املساواة ألسباب سياسية أو عرقية أو ألسباب أخرى تتعلق باجلنس والنوع وهذا ما
أشار إليه الصحافي البريطاني الشهير مايكل آدمز في دراسته التي نشرها عام  1982في مجلة الدراسات
الفلسطينية في بيروت حتت عنوان:
""The Universal Declaration and the Occupied Palestinian Territories

مدينة القدس هي مدينة فلسطينية محتلة خضعت للسيطرة اإلسرائيلية بالقوة املسلحة في عامي 1948
و  1967لذا يتعني أن تطبق عليهما قواعد القانون الدولي اإلنساني وعلى السلطات اإلسرائيلية أن تتقيد
بقواعد هذا القانون في التعامل مع املدينة املقدسة وسكانها .هذا القانون يتمثل باتفاقية الهاي لعام 1899
وكذلك اتفاقيات جنيف األربع لعام  1949والبروتوكولني التابعني لها.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ،هل التزمت إسرائيل بأحكام هذا القانون وقواعده؟ قطعاً ال ،بل على
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العكس أصدرت العديد من القوانني والقرارات بعد حرب  1967مباشرة من أجل إحلاق القدس وما حولها
بإسرائيل دون أن تشير إلى ذلك صراح ًة ،وشرعت في تطبيق القوانني اإلسرائيلية عليها ومع ذلك نتسائل:
هل طبقت إسرائيل قوانينها تلك بعدالة ومساواة بني املواطنني املقدسيني والساكنني اإلسرائيليني فيها؟
طبعاً ال ،وسوف أشير إلى أوجه الالمساواة بينهما وذلك من خالل األمور التالية :حرية احلركة والتنقل
وحق السكن واخلدمات األساسية (خدمات البلدية ،وخدمات التعليم).
أو ًال  -حرية احلركة والتنقل -:
قامت إسرائيل منذ األيام األولى الحتاللها املدينة بإجراء إحصاء عام لكل من تواجد فيها من املواطنني
الفلسطينيني ومنحت ك ًال منهم بطاقة "إقامة مؤقتة" وهي الهوية اإلسرائيلية الزرقاء معتبرة املقدسيني
على أنهم سكان " "Residentsوليسوا مواطنني " "Citizensعم ًال بقانون الدخول إلسرائيل لعام 1952
املعدل عام  ،1974وبذلك ارتبط وجود املقدسيني في املدينة بهذه البطاقة املؤقتة دخو ًال وخروجاً ،فإذا
َفقَد املقدسي هذه البطاقة َفقَد حقه في اإلقامة ،وقد ُطبق هذا القيد على املقدسيني دون املقيمني اليهود
في املدينة .وقد أُتبع هذا القيد بسلسلة من القيود األخرى على حرية التنقل وأهمها األمر العسكري
الذي صدر بتاريخ  31-3-1993والذي مبوجبه ُفرض ما يسمى "بالطوق األمني" والذي مبوجبه ُمنع
الفلسطينيون من دخول املدينة إلاّ بإذن خاص من احلكم العسكري ،األمر الذي أدى إلى خنق املدينة املقدسة
وإصابتها بالشلل اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً.

وأخيرا ً ومن أهم القيود على حرية احلركة اجلدار العنصري الذي فصل املدينة بسكانها عن سائر املدن
الفلسطينية األخرى .وال شك أنّ هذه القيود جميعها تخالف قواعد القانون الدولي اإلنساني ممث ًال باتفاقية
الهاي لعام  1907وبخاصة املادة  43منها وكذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي حلقوق اإلنسان وبخاصة
املادة  13من اإلعالن العاملي واملادة  12من العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية ،واألهم من ذلك
كله انتهاك اإلتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي و ّقعت عليها إسرائيل عام
 1966وصادقت عليها في عام  1979والتي نصت على حرية احلركة واإلقامة داخل حدود الدولة وحق
الفرد في مغادرة أي بلد مبا في ذلك بلده وفي العودة إليها.
ثاني ًا  -املساس بحق السكن-:
بدأ املساس بهذا احلق منذ اليوم األول الحتالل املدينة وذلك من خالل هدم بيوت املقدسيني ،بل وأحياء
بكاملها كحي املغاربة املجاور للمسجد األقصى املبارك ،هذا عدا عن انتهاك هذا احلق الحقاً بوسائل أخرى
أهمها عدم منح تراخيص بناء للمقدسني إال بشروط مشددة جدا ً ومكلفة جداً ،وتشير بعض املصادر
اإلسرائيلية أن إسرائيل قد استولت على مساحة  % 87من أراضي املدينة بواسطة قرارات املصادرة ولم
يتبقى للمقدسيني سوى  % 13من األرض التي ميكنهم البناء عليها.
ويظهر التمييز وعدم املساواة في هذا اجلانب من خالل عدد رخص البناء التي متنح للمقدسيني مقارنة
باملستوطنني ،فقد أشار تقرير صادر عن مركز القدس للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية بأنه خالل الفترة
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الواقعة بني عام  1967وعام 1991
قد صدرت املوافقة على 40,000
وحدة سكنية للمستوطنني مقابل
 555للمواطنني املقدسيني ،كما
أن مستشار البلدية يفخر بأن
سياسة البلدية في البناء قد تسببت
مبغادرة  45,000مقدسي من
املدينة نتيجة ألعمال الهدم وعدم
منح رخص للبناء.
مشهد جلنود اإلحتالل في منطقة باب العامود

وال شك أن القيود السابقة من البلدية تخالف بوضوح قواعد قانون حقوق اإلنسان الدولي وحتديدا ً املادة
ُص على مبدأ املساواة وعدم التمييز بسبب اجلنس أو العرق
الثانية من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي تن ُّ
ً
أو الدين .كما أن هدم البيوت ألسباب أمنية يعتبر عقوبة جماعية مما يشكل خرقا لقواعد القانون الدولي
اإلنساني وحتديدا ً إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949في املادتني  33و  53اللتني متنعان احملتل من القيام
مبان أو بيوت إال إذا كانت العمليات احلربية تقتضي ذلك.
بهدم أية ٍ
ثالث ًا -الالمساواة في اخلدمات األساسية-:
 .1خدمات البلدية وضريبة األرنونا  -:حيث تفرق بلدية القدس في اخلدمات التي تُقدم في األحياء
العربية عن تلك التي تُقدم في األحياء اليهودية في املدينة وبخاصة خدمات النظافة وتعبيد الطرق ،بل
َّإن األحياء العربية الواقعة خلف اجلدار العنصري محرومة من هذه اخلدمات على الرغم من دفع املقدسيني
قدر اخلبراء بأن ما يدفعه املقدسيني يساهم بنسبة  % 26من
للضرائب الباهظة ومنها ضريبة األرنونا ،والتي َّ
ميزانية البلدية في حني يحصلون على ما مقداره  % 5من خدماتها ،يضاف إلى ذلك أن التاجر املقدسي
في القدس الشرقية يدفع نفس سعر املتر املربع املفروض في القدس الغربية مع الفرق الشاسع بينهما في
الدخل.
وال شك أن فرض هذه الضريبة يخالف املادة  48من اتفاقية الهاي لعام  ،1907كما أن إعفاء احلكومة
اإلسرائيلية للمستوطنني من دفع هذه الضريبة ملدة خمس سنوات ثم فرضها بعد ذلك بسعر مخ ّفض
فيه مخالفة ملواثيق حقوق اإلنسان التي تدعو إلى املساواة بني اجلميع دون تفرقة بينهم بسبب العرق أو
اجلنس أو اللون.
 .2الالمساواة في اخلدمات التعليمية  -:حيث شهدت هذه اخلدمات مضايقات عديدة من قبل السلطات
اإلسرائيلية منذ األيام األولى الحتالل املدينة ،في محاولة من تلك السلطات لفرض املنهاج اإلسرائيلي على
املدارس العربية ،والذي قاومه التربويون الفلسطينيون بشدة.
وعندما اندلعت االنتفاضة الفلسطينية األولى عام  1987استخدمت إسرائيل سالح إغالق املدارس ملدة

15

طويلة كوسيلة لوقف أعمال االنتفاضة حيث قامت في ذلك العام بإغالق  31مدرسة ابتدائية وثانوية
ملدة خمسة أشهر متتالية.
وبعد صدور قرار إغالق مدينة القدس في ُ 1993-3-31منع غير املقدسيني من معلمني وطلبة من
دخولها مما أ ّثر سلباً على هذه اخلدمات التعليمية.
وعندما بدأت السلطات اإلسرائيلية تشترط على املقدسي من أجل احملافظة على حقه في اإلقامة في املدينة
أن يكون أبنائه من الدارسني في مدارسها ،شهدت هذه املدارس ازدحاماً شديدا ً مع النقص الشديد في الغرف
الصفية واخلدمات التعليمية واملالعب واملختبرات وغرف األنشطة الرياضية والفنون ،مقارنة باملدارس
اإلسرائيلية في القدس الغربية ،بل وصل األمر في بلدة العيسوية مث ًال أن يدرس الطالب في عمارة مكونة
من ثالثة طوابق خصص الطابق األول للذكور والثاني لإلناث والثالث يسكن فيه صاحب العمارة وعائلته.
وال شك أن الالمساواة في تقدمي اخلدمات التعليمية في شطري املدينة فيه خرق واضح ألحكام القانون
الدولي والقانون الدولي اإلنساني ومواثيق حقوق اإلنسان.
وختاماً كانت هذه نبذة عن بعض مجاالت الالمساواة في القدس والتي تشكل في مجملها خرقاً ألحكام
القانون الدولي ومواثيق حقوق اإلنسان.

د .موسى دويك هو أستاذ مشارك في القانون الدولي والعميد السابق لكلية احلقوق في جامعة القدس،
حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة القاهرة.
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إيكولوجية القدس وإنتاج الالمساواة في الفترة بني 1850-1950
فايز فريجات أبوستة
مقدمة
استمر السكان املقدسيني من مختلف اإلنتماءات العرقية والطائفية
يهودا ً ومسيحيني ومسلمني في التكيف واالندماج وبناء نسيج
املجتمع املقدسي طوال عقود عديدة .ومنذ الفتح اإلسالمي كانت
القدس مدينة إسالمية موحدة ،ولم تكن مقسمة تبعا لإلنتماءات
اإلثنية-الدينية داخل األسوار ،مع العلم أن التسميات اجلغرافية
العبرية احلالية وتقسيمات األحياء احلالية (احلي اإلسالمي واملسيحي
واليهودي واألرمني) لم تكن موجودة من قبل.
وباألحرى تكونت حارات البلدة القدمية تاريخياً ،تبعا ملهنة أصحاب
الدكاكني فيها ،كحارة املبيضني ،الذين كانوا يوجدون في
سوق خاصة داخل البلدة القدمية حيث يطلون األواني والقدور
واألوعية النحاسية املستخدمة في إعداد الطعام بالقصدير ،كذلك
محطة الباصات في القدس
حارة اجلوالدة أو الدباغة (دباغي اجللود) ،أو حارة خان الزيت (نزل
جتار زيت الزيتون) أو أنها كانت تبعا للعشيرة أو العائلة املقيمة في املكان مثل عقبة اخلالدية نسبة لعائلة
اخلالدي ،وكذلك أفراد عشيرة بني زيد الذين أنشأوا حارة بني زيد في املوقع املعروف اليوم باسم عقبة
املولوية شرقي باب العامود.
إال أنه ومنذ بداية ظهور الضواحي واألحياء الطائفية ومنو املدينة خارج أسوارها في منتصف القرن التاسع
عشر ،بدأت تبرز مؤثرات البناء املكاني املُ َس َّيس في السلوك البشري للمجتمع املقدسي ،األمر الذي أضعف
إمكانية استعادة مدينة حية متجانسة متعددة االنتماءات.
ومـن هنــا ســتتم املعاجلة اإليــكولوجية للــقــدس في ضـوء عناصر النظام اإليكولــوجي احلــضـري
( )Elements of Urban Ecological Systemالذي يتكون من خمسة عناصر متداخلة ومترابطة
وتعتمد على بعضها البعض وهي السكان ( )Populationوالبيئة ( )Environmentوالتكنولوجيا
( )Technologyوالتنـظيم ( )Organizationوأخيرا العنصر االجتماعي والنفسي
). (Socio-Psychology Element
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 .1العنصر السكاني:
يظهر تأثير إيكولوجية مدينة القدس على ساكنيها كلما ازدادت منوا ً في احلجم؛ مع ازدياد عدد املقيمني
باملدينة ضعفت الروابط بينهم ،كما تعرضت العالقات االجتماعية للت ّغير والتبدُ ل ،وحتولت تلك العالقات
اإلجتماعية في ستينيات القرن التاسع عشر (الفترة التي بدأ اليهود األوروبيون السكن في القدس ألول
حد ما إلى عالقات ال شخصية وسطحية ومؤقتة وسريعة الزوال ،وزادت من وطأة
مرة في التاريخ) إلى ٍ
هذا التوجه ممارسات احلركة الصهيونية والحقا الدولة احملتلة من خالل سياسات اإلقصاء املختلفة التي
متارسها.
ففي حني شكل الفلسطينيون العرب من
مسيحيني ومسلمني أغلبية في لواء القدس
كوحدة تشمل القرى والبلدات احمليطة
باملدينة ،استطاع اليهود (سفاردمي/
شرقيني وأشكناز /غربيني) أن يصبحوا
أغلبية داخل حدود البلدية (سنة :1947
 994ألف يهودي مقابل  651ألف عربي).
ويعود الفرق بني هذه النسب إلى أمرين،
منطقة باب العامود
أولهما أن اإلحصاءات البريطانية التي
كانت حتتسب املهاجرين الذين وصلوا إلى القدس قبل سنة  1948ثم انتقلوا إلى مناطق أخرى ،كأنهم
ما زالوا في القدس ،واألمر الثاني أن اإلحصاءات البريطانية قد استثنت سكان األرياف احمليطة مبدينة
القدس الذين يعملون فيها ،بينما احتسبت في الوقت ذاته اليهود القاطنني خارج حدود البلدية وكأنهم
سكان املدينة وهي عملية التفافية ُم َس َّي َسة يسميها اخلبير في شؤون القدس دمبر "اإلحصاء الدميغرافي
الهيكلي" .
 .2العنصر البيئي:
لعب العنصر البيئي دورا ً حاسماً في النمو العمراني ألحياء املدينة خارج سور القدس ،ومعظم تلك األحياء
ُشيدت على املنحدرات الغربية التي تتميز بخصوبة التربة وبنسبة عالية من كميات األمطار والغطاء
النباتي  .وتوجد في املنطقة جداول مياه دائمة اجلريان ،كما تتميز األرض بانحدارها املتدرج في اجتاه
اللد والرملة والسهول الساحلية  .في املقابل ،فإن املنحدرات الشرقية كانت أقل كثافة سكانية وعمرانية
بسبب وقوعها في ظل املطر وأراضيها قاحلة أو شبه قاحلة ،والتربة فيها فقيرة ،وهي شديدة االنحدار نحو
وادي األردن ،وهذا ما يجعل من الصعب تدرجها كسالسل ،والنتيجة هي تركز كثافة سكانية أعلى في
املنطقة الغربية ملدينة القدس.
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 .3العنصر التكنولوجي:
مع نهاية احلكم العثماني للقدس في سنة  ،1917كان التقدم التكنولوجي لتلك الفترة أحد احملددات
األساسية للتغيرات التي حدثت في حياة املدينة ،وأبرزها انفصال مكان اإلقامة عن مكان العمل للعديد
من املواطنني ،علما أن البلدة القدمية متيزت لفترة طويلة بعدم انفصال مكان العمل عن مكان اإلقامة
وبشكل خاص في احلارات التي كان سكانها ميارسون احلرف والصناعات التقليدية .وقد ذكر عالم
اآلثار األمريكي إدوارد روبنسون أنه كان في القدس في العام  1838تسعة معامل لصنع الصابون ،وعشرة
معاصر لزيت السمسم ،ومدبغة كبيرة ،وورشات كثيرة لصنع التحف التذكارية ،وفي أوائل القرن
التاسع عشر كان هناك نحو عشر مصابغ لأللبسة تبيع األقمشة البيض والزرق للبدو والفالحني .وفي
اخلمسينيات من القرن التاسع عشر كان هناك عشرون مطحنة للقمح في املدينة ،ولكن مع حتولها الى
العمل بقوة البخار وازدياد انتاجيتها ،أغلق كثير منها أبوابه .وقبل احلرب العاملية األولى كان هناك
مصانع لصنع املعكرونة ،كما أن صناعة احلجر والطوب والسيراميك كانت جزءا ً من األنشطة االقتصادية
في القدس قبل احلرب.
 .4العنصر التنظيمي:
منذ انهيار الدولة العثمانية وبداية االستعمار
البريطاني وحتى خط الهدنة عام  1948أخذت
املدينة تشهد إنتاج الالمساواة املُس َّيس ،حيث بدأت
تتشكل وألول مرة في التاريخ احلديث حدودا ً
شبه فاصلة بني التجمعات اإلثنية (حدود العرب
واليهود).

منطقة شارع نابلس

من هنا ُفهِ مت بيئة القدس كنسق إيكولوجي من
منظور التفاعل والتنظيم املكاني وأثره في تغيير
جذري للبيئة املقدسية بشكل مقصود وهادف
ألسباب سياسية ،حيث أضحت قضية تنظيم
األراضي وترسيم حدود البلدية في فترة االنتداب
هي جوهر الصراع في القدس.

 .5العنصر النفسي االجتماعي:
يصف رشيد اخلالدي الطبيعة العامة الالطائفية للمجتمع الفلسطيني في النصف األول من القرن العشرين،
بأن الوالءات الدينية واإلثنية لم تكن موجودة بني الفلسطينيني واحلقيقة أَنّ االنتماءين العربي والفلسطيني
هما محور الهوية لكل املقدسيني باستثناء اليهود .في حني سعت سلطات االنتداب البريطاني ظاهرياً إلى
تهيئة الظروف لالندماج االجتماعي (املُس َّيس والهيكلي) للمهاجرين اليهود األشكناز مع املجتمع الفلسطيني
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من خالل احلارات املختلطة في أحياء كثيرة من القدس ،بدأت احلركة الصهيونية تدفع باجتاه االنفصال
كتعبير لإليديولوجيا والثقافة الصهيونيتني في أوساط املهاجرين اليهود (تعزيز فكرة الصراع األزلي
مع العرب) ،األمر الذي أدى إلى ردة فعل قومية في األوساط العربية على التح ّيز الواضح والالمساواة
التي تعززها سلطات االنتداب البريطاني لصالح املهاجرين اليهود األوربيون في القدس .وأدّى ذلك إلى
إضعاف العالقات اإلجتماعية بني اليهود والعرب بصورة عامة ،وق ّوى العالقات فوق الطائفية (القومية) بني
املسيحيني واملسلمني العرب .ومما سمح بتقوية هذه النزعة غياب اخللفية العربية واللغة العربية كلغة
(ألن أغلبيتهم من املهاجرين األوروبيون األشكناز) خالفاً للوضع السائد
للتخاطب في أوساط يهود القدس َّ
في اخلليل وطبرية وصفد .
إنّ اإلنفصال احليزي (املكاني) لليهود واملرتبط بانتمائهم الديني واإليديولوجي ،مرتبط أيضا بعوامل نفسية
وإجتماعية عديدة ،مثل املواقف واألفكار املسبقة جتاه السكان األصليني كونهم عرباً ومسلمني ،عالوة على
الرأي العام والقصص التي تنسجها الدعاية الصهيونية واصفة الفلسطينيني بالغرباء عن املدينة .إنّ الفصل
العنصري ألماكن اإلقامة في القدس ال يرتبط مبستوى الدخل بقدر ما يرتبط بالقومية والدين ،وهذا
يعتبر عزال عنصريا ( .)religio-national segregationولكن التمييز لصالح اليهود هو بالتأكيد
العامل املهم في استخدامات األرض في مدينة القدس منذ نشأة احلركة الصهيونية.
اخلامتة:
اليوم تعيش مدينة القدس تداعيات التطورات التي حدثت في القرن التاسع عشر وما تبعها من سياسات
بريطانية خالل فترة االنتداب والتي كرست األهداف والوجود الصهيوني فيها .لكن القدس العربية أبت إال
أن تكون عصيه على الطمس واإلقصاء وما زالت بأهلها الفلسطينيني تناضل من أجل أن تبقى مدينة تشمل
وتستوعب محبيها دون إقصاء ألحد بحيث تكون مدينة للعيش املشترك واحترام الديانات وحرية العبادة.

د .فايز أبوستة فريجات ،هو أستاذ مساعد في دائرة اجلغرافيا ودراسات املدن ،جامعة القدس ،حاصل
على شهادة املاجستير في علم االجتماع ودكتوراة في اجلغرافيا البشرية من جامعة وارسو في بولندا.
قائمة املراجع العربية:
 .1سليم متاري ( ،)2002القدس ،األحياء العربية ومصيرها في حرب  ,1948الطبعة األولى :مؤسسة
الدراسات الفلسطينية – بيروت ,الطبعة الثانية  :مؤسسة الدراسات املقدسية وبديل – القدس2003 -
 .2عزيز الدويك ( ،)1995/1996تصنيف قرى القدس ووظيفتها ،مجلة شؤون تنموية ،امللتقى الفكري
العربي ،القدس.
 .3هاشم أبو هالل ( ،)2003التغير العمراني ملدينة القدس وحتليل املخططات التنظيمية اإلسرائيلية في
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املدينة ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية /عمادة كلية الدراسات العليا.
قائمة املراجع األجنبية:
Noel Pitts Gist Sylvia Fleis Fava, Urban society. Fifth edition, page 151, UK, 1969.

االنترنت:
روشيل ديفيس" ،القدس العثمانية منو خارج األسوار" الرابط:

http://www.alquds-online.org/index.php?s=44&id=634

1
2

Sylvia Fleis Fava, Noel Pitts Gist Urban society. Fifth edition,UK, 1969, page 151

سليم متاري ( ،)2002القدس ،األحياء العربية ومصيرها في حرب  ،1948صفحة  ،7الطبعة األولى :مؤسسة الدراسات الفلسطينية – بيروت،
الطبعة الثانية :مؤسسة الدراسات املقدسية وبديل – القدس .2003 -
3

سليم متاري ،املرجع السابق.

4
5
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أثر السياسات اإلسرائيلية على خيارات اإلسكان
للمقدسيني
سامر مصطفى
كانت مدينة القدس منذ عام 1948
ولغاية حزيران  1967مقسمة إلى
جزئني ،املدينة الغربية التي غطت
مساحة قرابة ال -38,000دومناً حتت
السيطرة اإلسرائيلية ،واملدينة الشرقية
التي غطت مساحة قرابة ال-6,000
دومناً حتت السيطرة األردنية .وفي
شهر حزيران من العام  1967استولت
شارع رقم 1
إسرائيل على قرابة  70,000دومناً
وضمتها حلدود بلدية القدس الغربية وفرضت القانون اإلسرائيلي عليها .فلم تشمل األراضي التي ضمت
اجلزء الشرقي من املدينة بحدودها التي كانت حتت السيطرة األردنية فقط ،بل شملت أيضاً قرابة
 64,000دومناً إضافيا ،كانت غالبيتها تابعة لـ  -28قرية في الضفة الغربية ،وبعضها تابع لبلديتي بيت
حلم وبيت جاال ،فكبرت جراء هذا الضم مساحة مدينة القدس أكثر من ضعفي ما كانت عليه قبل
اإلحتالل وأصبحت القدس أكبر مدينة في إسرائيل.
حاول اإلسرائيليون بعد العام 1967التعامل مع السكان الفلسطينيني في القدس الشرقية كأقلية عرقية
وإعطائهم حق اإلقامة في مدينة القدس وإمكانية التنقل والعمل بحرية في إسرائيل بهدف احتواءهم،
غير أن هذه احملاوالت باءت بالفشل لسببني:
أولهما املنهجية اإلسرائيلية املتبعة في هذه احملاوالت ،والتي ترتكز على الفكر الصهيوني الذي ينظر إلى
وحرموا من احلقوق
غير اليهود نظرة فوقية عنصرية ،فاعتبر الفلسطينيني سكانا من الدرجة الثانيةُ ،
املتساوية مع اليهود.
أما السبب الثاني واألهم فهو رفض السكان الفلسطينيني للحكم اجلديد كونه احتالال أجنبيا جاء بالقوة
العسكرية لالستيالء على األرض والثروات ،وقام بتزوير التاريخ واحلقائق لترسيخ وجوده واستمراريته،
مما خلق ممانعة قوية من السكان الفلسطينيني حتولت مع مرور الوقت إلى مقاومة للوجود اإلسرائيلي
بكافة أشكاله .هذه احلقيقة دفعت السياسيني واملخططني اإلسرائيليني لالقتناع بأن السكان املقدسيني
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باتوا يشكلون مشكلة أمنية وقنبلة دميغرافية تتنافى واخلطوط العريضة التي وضعتها الفكرة الصهيونية
للمدينة املقدسة ،والتي تعتبر القدس بقسميها الغربي والشرقي العاصمة األبدية للشعب اليهودي .وقد بدأ
اإلسرائيليون بوضع اخلطط والسياسات املختلفة التي من شأنها تطويق السكان املقدسيني وخنق توسعهم
الدميغرافي والعمراني في القسم الشرقي من املدينة بشكل يضمن بقاءهم أقلية عرقية في حدود ضيقة
ينعدم تأثيرها على تسيير األمور في املدينة .وجمعت تلك السياسات بني القوانني اجلائرة املفصلة خصيصا
حملاربة الوجود املقدسي في املدينة مثل سياسة التفريغ للتخلص من السكان عن طريق سحب حق املواطنة،
واحلواجز الفيزيائية التي تفصل التجمعات السكانية للمقدسيني عن امتدادهم الفلسطيني وحتول دون
منوها الطبيعي مثل اجلدار الفاصل واملستوطنات اليهودية داخل املدينة وحولها ،إضافة إلى التعقيدات
والعراقيل التي تضعها بلدية القدس أمام املقدسيني في إقامة املساكن اجلديدة أو محاولتهم لترميم
وتطوير القدمي منها ،مما أرغمهم على انتهاج أمناط سكنية تتكيف مع الواقع الصعب ،والبحث عن حلول
جديدة ومبتكرة تقوم على االلتفاف على تلك القوانني واحلواجز لضمان التواجد الفلسطيني حياً في
مدينة القدس.
تكمن أهمية البحث في فهم
املنطق الذي يتبعه املقدسيون في
السكن والبناء داخل حدود القدس
الشرقية وخارجها عن طريق
اإلجابة على األسئلة التالية:
ما هي أبرز السياسات اإلسرائيلية
التي تتحكم بخيار السكن والبناء
عند املقدسيني؟
منطقة التلة الفرنسية

وما هي األمناط السكنية التي
يسلكها املقدسيون بنا ًء على تلك السياسات داخل القدس الشرقية وخارجها؟
وبعد اإلجابة على هذه التساؤالت سيتم طرح ومناقشة اخليارات املتوفرة أمام املقدسيني النتشالهم من
األزمة السكنية اخلانقة التي يعيشونها في مدينتهم.
أبرز السياسات التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي للحد من النمو السكاني الفلسطيني داخل مدينة القدس:
أوال ،سياسة التفريغ :وتقوم على منهجية قانونية تتمثل بسحب حق املواطنة للمقدسيني ،الذين جتبرهم
أزمة السكن على اخلروج من حدود البلدية والعيش في مساكن في الضواحي الغير مشمولة بذلك املخطط
أو في باقي مدن الضفة الغربية.
ثانياً ،منهجية فراغية :تعتمد على عزل جتمعات سكنية مقدسية كاملة في املدينة عن طريق تثبيت
حدود البلدية بعد ضم القدس احملتلة عام  .1967ومن ثم بناء اجلدار بحيث يتم إخراج بعض املناطق
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ذات كثافة سكانية عالية الى ما وراء اجلدار مثل منطقة كقرعقب شماال ومخيم شعفاط شرقا .وباملقابل
هناك مشروع لضم أكبر مستوطنة في الضفة الغربية (معاليه أدوميم) والواقعة شرق املدينة الى نفوذ
بلدية القدس مما سيعزل مناطق مأهولة بالفلسطينني مثل العيزرية وأبو ديس والسواحرة الشرقية عن
شمال الضفة الغربية ،وبلدة عناتا وحزما عن جنوب الضفة الغربية بحيث تصبح املناطق الفلسطينية،
سواء في حدود البلدية أو خارجها مباشرة ،معزولة عن بعضها البعض وعن امتدادها في الضفة الغربية.
ثالثاً ،سياسة التعقيدات في استصدار رخص البناء داخل مدينة القدس :وتقوم هذه السياسة العنصرية
على العنصرين التاليني:
 .1منع املقدسيني من البناء في املدينة عن طريق تصنيف مساحات واسعة من األراضي فيها كمناطق
خضراء أو مصادرتها واالستيالء عليها إلقامة املستوطنات اليهودية.
 .2الصعوبة البالغة في استصدار الرخص القانونية إلقامة األبنية بسبب تكلفتها الباهظة ،أو الستحالة
احلصول عليها أصال بسبب التعقيدات التنظيمية التي تتطلبها إقامة تلك املشاريع من قبل املواطنني
املقدسيني.
سياسة التعقيدات هذه جتبر املقدسيني على استغالل األرض املتوفرة بني أيديهم إلقامة األبنية السكنية
بدون احلصول على التراخيص الالزمة لذلك ،أمال منهم في احملافظة على حقهم في اإلقامة في مدينة
القدس ،وبقاءهم وعائالتهم فيها ،وبالتالي وقوعها حتت طائلة الهدم الفوري ،وهو ما تقوم به بلدية القدس
اإلسرائيلية بشكل منهجي في جميع األحياء املقدسية ،ناهيك عن الغرامات الباهظة التي يضطر املواطن
إلى دفعها للسلطات بسبب املخالفات الناشئة عن عملية البناء تلك.
رابعاً ،سياسة االستيطان في مدينة القدس وحولها :مدينة القدس هي أكثر املدن الفلسطينية املوبوءة
مبرض اإلستيطان اليهودي ،فقد مت بناء  34مستوطنة إسرائيلية في القدس الشرقية بعد احتالل عام
 1967وبلغ عدد سكان هذه املستوطنات عام  2015حوالي  375ألف نسمة ،وتشكل حزامني حول القدس:
األول احلزام الداخلي في داخل القدس الشرقية وعدد مستوطناته  16والثاني احلزام اخلارجي خارج حدود
القدس الشرقية وعدد مستوطناته  18وحتتل ما مساحته  38كم .2باإلضافة إلى ذلك فقد مت إنشاء 18
موقعا استيطانياً عشوائيا خالل الفترة من  1996حتى  .2005ويبلغ طول الطرق االلتفافية التي أقيمت
في داخل وحول القدس لربط هذه املستوطنات ببعضها البعض حوالي  91كم.
أما عند احلديث عن األمناط السكنية التي انتهجها املقدسيون في الرد على سياسات االحتالل فإن التركيز
ينصب هنا باألساس على شريحة معينة بشكل خاص ،وهي شريحة األزواج الشابة املقدسية ،كونها
متثل املستقبل واالستمرارية الفلسطينية في مدينة القدس وكونها األكثر حاجة من بني باقي الشرائح
السكانية للمنزل املالئم والعصري في املدينة ،ولذا فقد ركزت السلطات اإلسرائيلية سياساتها التعسفية
في مدينة القدس ضد هذه الشريحة ،وحاربتها بشراسة إلجبارها على مغادرة املدينة إلى األبد للقضاء على
مستقبل الوجود الفلسطيني فيها وإحالل املستوطنني اليهود مكانهم .وفي املقابل فإنها تعمل على توفير
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كافة التسهيالت لألزواج الشابة اليهودية لتشجيعهم على االنتقال للعيش في املستوطنات التي متأل مدينة
القدس بجزئيها الغربي والشرقي على السواء .
إن اخلوض في خيارات األزواج الشابة املقدسية في اإلسكان في مدينة القدس يساعد على تشخيص ثالث
ظواهر مميزة:
اخليار األول ،العيش في بيت العائلة وهو أسهل اخليارات رغم التكلفة االجتماعية املترتبة على هذا اخليار.
اخليار الثاني هو محاولة استئجار منزل داخل مدينة القدس وهو حل باهظ الثمن بالتأكيد بسبب ارتفاع
اإليجارات إلى درجة يعجز فيها املواطن املقدسي عن توفيره بسبب محدودية دخله.
واخليار الثالث هو االنتقال للسكن في األحياء العشوائية اجلديدة اآلخذة بالنمو خارج اجلدار ولكنها تتبع
حلدود بلدية القدس وقوانينها املدنية مثل أحياء كفر عقب ومخيم شعفاط .وبالرغم من انخفاض تكلفة
هذا احلل نسبيا إال أنه يتسبب ببروز مشاكل اجتماعية كثيرة وانهيار البنى التحتية بسبب اكتظاظ
السكان على بقعة محدودة من األرض.
وفي النهاية ال بد من احلديث عن بعض السيناريوهات املقترحة للخروج من األزمة .وأول هذه السيناريوهات
هو ببساطة اجللوس وعدم فعل شيء ،واالستمرار باملناورة ضد البلدية اإلسرائيلية النتزاع بعض احلقوق
واتقاء شرور سياساتها .وميكن االستمرار بهذا اخليار على املدى القصير فقط بسبب ضعف السكان املقدسيني
في مواجهة البلدية املسلحة مبنطق األمر الواقع الناجت عن االحتالل اإلسرائيلي للقدس الشرقية ،وكون
الوضع القانوني احلالي للسكان املقدسيني في غاية الصعوبة والتعقيد ،لكونهم سكانا مقيمني بشكل مؤقت
من وجهة نظر القانون اإلسرائيلي ،بحيث تنتهي صالحية هذه الوضعية مبجرد هجرة املقدسي أو انتقاله
للسكن خارج حدود املخطط البلدي ملدينة القدس.
أما السيناريو الثاني فيقوم على فكرة التجنيس اإلسرائيلي ،و ميكن أن ُي ْقدِ م عليه املقدسيون كنتيجة
لتفاقم املشاكل الناجتة عن االستمرار على وضعية اخليار األول .ويقوم هذا اخليار على اعتراف املقدسيني
باألمر الواقع املفروض على مدينة القدس بقسميها الغربي والشرقي ،والتسليم بكونهما قدسا واحدة حتت
سلطة الدولة العبرية ،والتوجه اجلماعي من قبل املقدسيني للحصول على اجلنسية اإلسرائيلية ،وبالتالي
املطالبة باحلقوق التي توفرها التشريعات اإلسرائيلية جلميع مواطنيها ،مبا في ذلك طبعا احلق في توفير
املسكن املالئم من قبل الدولة ملن يطلبه من مواطنيها .وللوهلة األولى يبدو هذا احلل منطقيا للغاية،
ويوفر احلل لغالبية املشاكل التي يعانيها املجتمع املقدسي ،لكن إذا ما أخذنا بعني االعتبار معاملة إسرائيل
للمواطنني العرب داخل اخلط األخضر فإنّنا سنجد أن حتقيق هذا املطلب صعب املنال ألنّ احلقيقة أنّ هؤالء
املواطنني ،بالرغم من كونهم كاملي املواطنة نظريا ،فإنهم يعاملون كمواطنني من الدرجة الثانية،
وبالتالي فإن حقوقهم ،والسكنية منها خاص ًة ،يتم جتاهلها بشكل منهجي من قبل مؤسسات الدولة املختلفة،
ونتيجة لذلك فهم يعانون أزمة سكن خانقة في مدنهم وقراهم.
ويتطلب السيناريو األخير تدخل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر وف ّعال في قطاع
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اإلسكان املقدسي ألن من واجباتها األساسية احلفاظ على تواجد فلسطيني مؤثر في اجلزء الشرقي من
مدينة القدس باعتبارها العاصمة املستقبلية للكيان الفلسطيني العتيد ،ويتلخص ذلك عن طريق االستثمار
في قطاع اإلسكان داخل مدينة القدس ودعم وتشجيع جمعيات اإلسكان املقدسية بشكل مباشر وبدون
وساطة األجهزة املصرفية واإلدارية لتجنب الوقوع في البيروقراطية التي تقتل الكثير من املبادرات اجلادة
في هذا الشأن ،كذلك عن طريق إجبار البنوك احمللية على إعطاء قروض سكنية ميسرة وطويلة األمد
وباحلد األدنى من الضمانات وجلميع الشرائح السكانية مع التركيز باألساس على شريحة األزواج الشابة
التي تعتبر مستقبل الوجود الفلسطيني في املدينة .هذه القروض ال بد أن تبدأ من مرحلة شراء األرض
واستصدار الرخص وليس فقط بعد حصول املقدسي على الرخصة ألن عملية شراء قطع أراضي معدة
للبناء وعملية التنظيم والترخيص تستنزف جميع املدخرات املوجودة لدى املقدسيني الراغبني في بناء
الشقق السكنية.
م .سامر مصطفى ،يحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة املعمارية ( )2001وشهادة املاجستير في
التخطيط احلضري وعمارة املشهد ( )2010من جامعة بيرزيت ،مهندس شريك مع مجموعة "ارك"
للهندسة والتخطيط ومستشار لشركتي التعمير وشركة إخوان علي شقيرات للبناء والتطوير العقاري
املختصة في إنشاء الشقق السكنية للمقدسيني ذوي الدخل املنخفض.
املراجع
( .1بتسيلم) 2008 ،مركز املعلومات اإلسرائيلي حلقوق اإلنسان في األراضي احملتلة ،منشورات حول القدس
الشرقية .املوقع اإللكتروني .www.btselem.org/Arabic :
( .2أريج) ،مركز األبحاث التطبيقية القدس ،2008 ،قاعدة البيانات في مركز أبحاث األراضي .املوقع اإللكتروني:
.www.arij.org
( .3أريج) ،مركز األبحاث التطبيقية القدس ،2008 ،أربعون عاما على احتالل القدس .املوقع اإللكترونيwww. :
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 .4محمود جلبوط ،2008 ،معطيات مفزعة عن واقع البناء في القدس الشرقية 25 ،كانون الثاني (يناير) ،نقال
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القدس والفن التشكيلي
غادة السمان

في القدس
يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد،
كأنها قطع القماش يقلبون قدميها وجديدها واملعجزات هناك تلمس باليدين
متيم البرغوثي

القدس هي مكان يحمل في ظاهره وجوهره وحتوالته معاني كثيرة مثل التاريخ والهوية واملقدّ س واحلس
واجلمال والذاكرة .القدس هي املكان املثقل في بنيته من أحداث وحتوالت تشمل كل فلسطني ،فهي مكان
ومتج ِ ّذر ولكن يعبر عن متثالت التجربة الفلسطينية بتحوالتها اإلجتماعية والثقافية والسياسية
ثابت
َ
في الصراع الفلسطيني  -اإلسرائيلي ويدمجها في طبيعته ،فيصبح املكان جزءا من التجربة وجزءا من
السياقَّ .إن القدس كمكان له جتلياته على ثالث مستويات وهي قداسة وتاريخية وجمالية املكان ،وهذا
ما ينتج سحر خاص بِ ه.
ملاذا نشعر بسحر خاص بالقدس؟
ألن احلركة فيها تأخذ مستويات مختلفة ،فخط السير ليس مستقيم وهناك إيقاع في املدينة من حيث
األدراج والصعود والنزول على مستويات مختلفة وأحجام متنوعة ،وهناك الزقاق التي تأخذ أبعاد مختلفة
من ضيق وسعة ،واألقواس التي تؤثر على مستوى الضوء/الظل بحيث أنّ هناك إيقاعات مختلفة كلما
حترك اجلسد في املكان .وهناك الرموز التي جتسدت من نقاط زمنية مختلفة انعكست في املباني والهيكل
املادي للمدينة ،فهذه الرموز بق َّوتها تفرض زمانها املاضي وحتوله إلى بعد حاضري .وهناك تعظيم للمكان
جتسد من خالل التعامل معه "كمقدس" عبر فترة زمنية طويلة ،هذه القدسية أعطته طابع العلو
واملكانة ،كما أن معمارية املكان انسجمت مع فكرة القداسة .باإلضافة إلى التفاعل اليومي مع املدينة من
حيث الشكل االجتماعي والشكل الديني من خالل ممارسات الطقوس والشعائر الدينية ،هناك حس للمكان
يتداخل فيه املاضي ،واحلاضر واملستقبل بشكل مكثف ،يتداخل التاريخي مع املقدس ويتمفصل وينتج
سحر وعظمة للمكان .باإلضافة إلى جتربتنا في العالقة مع املكان وعملية التهميش والنفي والتي تزيد
إحساسنا وارتباطنا بهَّ .إن رؤيتَناِ /ح َّسنا ،فِ ك َرنا وحركتنا ونضالنا مجتمعة هي التي تنتج احلس في
املكان ،جتعلها متمايزة وجتعلها مركزة.
تعتبر الرموز اجلسر املتني في العالقة القوية بني املكان والفن ،فالقدس تتميز بتدفقات من شبكات
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معقدة من الرموز التي تأخذ ُبعدا ً دينياً وتاريخياً وثقافياً وسياسياً .وفي الواقع املُعاش هذه الرموز لها
قوتها في تشكيل فكر اإلنسان وبلورة تعامله مع املكان ضمن تعقيدات وجود الديانات الثالث حيث كل
واحدة لها رؤيا محددة للمدينة .باملقابل ،الفن الفلسطيني أخذ بشكل كبير البعد الرمزي نتيجة للتجربة
جسد املكان من خالل
الفلسطينية من فقدان الوطن واللجوء والتهميشَّ .إن املكان مليء بالرموز ،والفن ُي ِ ّ
الرموز وهنا تصبح العالقة بني الفن واملكان عالقة رمزية بامتياز حيث فيه اختراق للزمن وفيه جتسيد
ألهمية املكان ضمن رؤيا عالقاتية.
إن اللوحات التشكيلية عن القدس تعبر عن عالقة الفلسطيني باملكان الذي يجسد اإلرتباط في األرض
واملكان والثقافة والدين .ولقد أخذت الوظيفة الرمزية ُبعدا ً جوهرياً في اللوحات الفلسطينية .فمن الرموز
املستخدمة في الفن الفلسطيني .1 :املفتاح :وهو مرتبط بالالجئني وحق العودة إلى ديارهم .2 ،البندقية:
تعبر عن النضال واجلهاد .3 ،احلمامة :تعبر عن العيش بسالم وحرية .4 ،احلصان :يعبر عن األصالة
والقوة والثورة واسترجاع احلق .5 ،الكوفية :تعبر عن الهوية وحب الوطن .6 ،التطريز :يعبر عن الفن
والتراث الشعبي الفلسطيني .7 .أما املرأة فقد أخذت حيز كبير في الفن التشكيلي الفلسطيني ،فهي
تستخدم كاستعارة لألرض والهوية الوطنية الثقافية والتراثية ،وهي رمز للوطن والنضال.
يوضح ديفيد هارفي ( )2005ثالثة أبعاد للحيز ممكن من خاللها فهم ما هو "احليز" ،وهي احليز املطلق،
والنسبي والعالقاتي .1 .احليز املطلق ( :)absolute spaceأي "الشيء في ذاته" أي مستقل في وجوده،
فهو محدد وثابت .2 ،احليز النسبي ( :)relative spaceالعالقة بني األشياء املوجودة ألنها موجودة
ومرتبطة ببعضها البعض ،فالنقطة التي ينطلق منها املراقب تلعب دورا ً جوهرياً في معرفة العالقة،
 .3احليز العالقاتي ( :)relational spaceوهو احليز املوجود في األشياء مبعنى أن الشيء موجود
فقط عندما يحتوي وميثل في ذاته عالقات مع أشياء أخرى ،فالرؤيا العالقاتية للفضاء ال حتصل بالشيء
كفضاء أو زمان خارج العملية املعرفية .مفهوم العالقاتية للزمان واملكان تعني أن التأثيرات اخلارجية تصبح
داخلية ( )Become internalizedفي عمليات أو أشياء محددة عبر الزمن .فحدث أو شيء في نقطة
في احليز ال ميكن فهمها من وجودها في هذه النقطة ،فهي تعتمد على كل شيء آخر يدور حولها ،هناك
تشكالت واسعة ومتمايزة تؤثر وحتوم في احليز في املاضي واحلاضر واملستقبل ،ترتكز وتتثبت في نقطة
محددة ،لتعريف طبيعة هذه النقطة .الهوية في هذا اجلدال تصبح شيئاً مختلفاً متاما عن ما نلتمسه في
احليز املطلق.
استنادا إلى ديفيد هارفي وتقسيم أبعاد احليز إلى مطلق ونسبي وعالقاتي ،والتي تتداخل وتتفاعل فيما
بينها ،مت التعبير عن احليز في اللوحات الفلسطينية بأبعادها الثالث بشكل منسجم ومتناسق ،مما يدل
على أنه لم يتم اختراق وتفكيك احليز من حيث إدراك الفلسطيني له وعالقته وتعامله معه ،وهذا ما
تبينه اللوحات .مت تقسيم اللوحات إلى املستويات الثالث:
 .1املكان كشيء ثابت يعبر عن أبعاده الثالث التاريخية والقدسية واجلمالية وهو يعبر عن احليز املطلق:
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لوحة رقم ( -)1لوحة القدس  -عيسى عبيدو

نالحظ في اللوحة رقم ( )1أنه مت تصوير القدس كما هي في أبعادها احلقيقية ،ومت رسم قبة الصخرة
في مركز اللوحة بألوانها احلقيقية ،واملباني احمليطة بها أيضا .والصورة كلها جسدت شكل املكان فهي
أقرب إلى رؤية انطباعية .مت رسم السماء بألوان ممتزجة بني األزرق واألبيض مما أعطى بعد حيوي
للوحة ،كما أعطت رؤيا عن جمالية وقداسة املكان.
في لوحة رقم ( )2للفنان كامل املغني  -نالحظ
أنه يبني جمالية املكان وإيقاعاته املختلفة من
حيث حركة األدراج واختالفها ،ففي أسفل
اللوحة أدراج وكذلك في أعلى اللوحة وهي
تختلف من حيث ارتفاعها وحجمها .هناك
عمق في اللوحة فالقوس يدخلك إلى مكان
فيه أقواس أخرى معبرة عن العمق الداخلي.
الشكل ليس مستقيم وهو يوحي بحركة
منسجمة .مت اختيار اللون البني وهو تعبير
لوحة رقم ( -)2إيقاعات من البلدة القدمية – كامل املغني – 1982
عن لون التراب والوطن باإلضافة إلى األخضر.
إن اإلنسان يتفاعل مع املكان في إيقاع معني ولكن
في لوحة املغني عبر عن اإليقاع من زاوية املكان وليس من خالل اجلسد الذي يطوف فيه .امتازت اللوحة
في محاولة جتسيد اجلمال املعماري من خالل القباب واألقواس والشبابيك املربعة وفي متايز لعلو املباني عن
بعضها ،من خالل مستويات البناء واختالفات مستوياتها داخل الزقاق نفسها ،مع وجود تالحم فيما بينها.
 .2اللوحات التي ربطت املكان ببعد واحد أو اثنني وهي تعبر عن احليز النسبي:
 -املكان وحق العودة:
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في اللوحة رقم ( )3يتبني أنه مت
ربط املكان بفكرة العودة واستعادة
األرض ،فاملفتاح بداخله جتسدت
القدس املكان وهي تعبير عن
العالقة الوثيقة واملتداخلة بينهم.
مت استخدام اللون األسود كخلفية
مع لون أبيض يخترقه كتعبير
عن احلدة واحلزن ،ومت كتابة اسم
القدس ،يبوس ،ايليا وJerusalem
كتأكيد ألهمية املكان .يتبني أن

لوحة رقم ( )3ياسر أبو سيدو الغول

املكان ُم ْقتَرن بزمن مستقبلي هو عودة الالجئني.
املكان احملاصر
يتبني من اللوحة رقم ( )4أنه مت
ربط القدس باجلدار .فاملكان محاصر
وال يظهر منه سوى جزء .مت التعبير
عن املدينة من خالل قبة الصخرة
واملباني املختلفة ذات الطابع اخلاص
بها.
لوحة رقم (  )4نبيل عناني

 .3اللوحات التي أخذت أبعادا مختلفة متداخلة
للمكان  -تعقيدات املكان وهي تعبر عن احليز
العالقاتي:
يتبني من لوحة "إرادة احلياة أقوى" وجود
عناصر كثيرة في اللوحة ،فهناك حضور
قوي للناس من أجيال مختلفة ميارسون
حياتهم الطبيعية كتعبير عن احلق في املكان
وهناك أطفال يلعبون وعروسان في مالبس
الزفاف ورجال يرقصون .في خلفية اللوحة
توجد البلدة القدمية وقبة الصخرة أخذت إشراقة وحجم أكبر بالنسبة للمكان كتأكيد على قدسية
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املكان وتأكيد أيضا على معالم املدينة اإلسالمية واملسيحية .توجد ثالث نساء يضعن شاالت بيضاء على
رؤوسهن كتعبير عن طهارة املكان وقد أخذن بعدا ً آخرا ً في اللوحة كتعبير عن هذا الوجود ،فإحدى
النساء تشير بيدها إلى الناس كتعبير عن الوطن وأخرى تشير باجتاه اليمني والثالثة حركت رأسها
باجتاه السماء .خلف اللوحة على اليسار يوجد بحر كتأكيد على السيطرة على كل الوطن ،وتوجد
أيضا يد كتعبير عن العطاء والعمل واملثابرة.
َّإن اللوحة تعبر عن شمولية الوطن والوحدة
واحلق في املكان وتعبر عن اخلصوصية
املجتمعية الفلسطينية ،وتبني قداسة وجمالية
املكان .واأللوان املستخدمة تعطي إيحاء باحليوية
واحلركة واالستمرارية.
يتنب من اللوحة رقم ( )6تعقيدات املكان ،احلياة
واملوت ،والثورة والعمل والعطاء واحلرية .يتبني
رأس احلصان إلى أعلى باجتاه السماء وصهيله
كتعبير عن الثورة ونيل احلرية .أيضا في
وسط اللوحة امرأة تضع الشال األبيض على
رأسها كتعبير عن طهارة املكان ،وقد بينت
وكأنها حتتضن املكان كتعبير عن الوطن
والهوية وكتعبير أنه حق لنا .على ميني اللوحة
توجد شجرة زيتون مع جذورها لبيان َأن حقنا
لوحة ( - )6سائد حلمي
ُم ِ ّ
تجذر في املكان ،ويوجد بجانب الشجرة شخص
ملثم وعجل يحترق كتعبير عن التمرد ،وعلى اجلانب اآلخر من الشجرة يوجد جتمع كثيف للناس
كتعبير عن الصراع على املكان .أسفل اللوحة توجد جماجم كتعبير عن املوت والتضحية .اليد في
منتصف اللوحة متثبتة باألرض كتعبير عن تثبتنا باألرض ،وتوجد يد أخرى كبيرة في اخللف
على يسار اللوحة للتعبير عن العمل واملثابرة والعطاء .جميع العناصر متداخلة وتوحي بطابع عنفواني
ثوري ،وحركة تأخذ طابع االستمرارية ،وجميعهم في اجتاه واحد ،االجتاه الذي تنظر إليه املرأة بنظرات
ممتزجة تعبيراتها بني األلم واحلزن والتفاؤل.
إن الفن هو تعبير عن الواقع ،واللوحات التي مت استعراضها تعبر عن عالقة الفلسطيني باملكان وتعيد
إنتاجه ،وتبني استحضار املاضي باحلاضر ورواية املستقبل وبأن املستقبل ال يكون بدون املكان .اللوحات تعبر
عن احلس باملكان من خالل التقلبات والشعور املتنوع املمتزج باجتاه مدينة القدس ،فهناك حب واشتياق
وغضب وحزن وتمَ ُّرد.
مت التعبير عن املكان بجماليته وقدسيته وتاريخه ومركزيته وشموليته وثقافيته واستمراريته .إن احليز
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بأبعاده املختلفة املطلق والنسبي والعالقاتي انعكست في اللوحات املعروضة ،وبينت مستويات احليز الثالث
وجميعها اتصفت باالنسجام والتشابه في احملتوى ال الشكل .هذا يدل على أنّه بالرغم من السياق الذي
أوجده أوسلو ومحاولة تفكيك العالقة باملكان فإن إسرائيل لم تنجح ،وحتى اجليل اجلديد الذي مت فصله
عن املكان بفعل اجلدار فان عينه ورؤيته املستقبلية باجتاه مدينة القدس.
الفن له أهميته في الثقافة الفلسطينية وذلك يرجع ويكشف عن احلقيقة بتمثالتها املختلفة التي يتشارك
فيها الشعب الفلسطيني فهي تعبر عن احلس املشترك للشعب وتعيد إنتاجه .الفن يعبر عن املجتمع وعن
الصراع والكفاح ،فيجتمع الروحي واجلمالي واالجتماعي في حلظة محددة تتجسد في فن إبداع اللوحة.
ويتم بناء عالقة ومحاكاة بني العمل الفني واملشاهد فهي تعبر عن ما في نفس املشاهد (فكر اجتماعي
وسياسي على املستوى البسيط) وهي تؤكد خصوصية اجتماعية والذي ُيعتبر املُشاهد الفلسطيني جزءا
منها .إن الفن هو ثقافة ،والثقافة "تقوم بحماية املجتمع .فاملبدعات الروحية والتقاليد واألنظمة االجتماعية
الراسخة ليست إال وسائل للتنظيم االجتماعي .فلكل من الدين والفلسفة والعلم والفن دوره في معركة
الكفاح من أجل احلفاظ على املجتمع".
تؤكد هذه املقالة على أهمية وضرورة الفن الذي ال يخرج عن الواقع االجتماعي ،فالفن يبني عالقتنا
باملكان ،ويفرض رؤيته على حقيقة العالقة به ،ويعيد إنتاج عالقتنا في املكان من خالل تكثيف الرموز
وبيان التحوالت ضمن إطار لوحة تتجسد جماليتها أوال في محتواها الذي يحدد شكلها.

غادة السمان مرشحة للدكتوراه من جامعة بيرزيت -برنامج الدكتوراه في العلوم االجتماعية .حاصلة
على درجة املاجستير في العلوم االجتماعية  /جامعة بيرزيت ،وماجستير دراسات دولية  /جامعة بيرزيت.
كانت سابقا محاضرة في قسم العلوم االجتماعية في جامعة القدس املفتوحة  /فرع القدس.
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Ê«—d;« – VOd WLK
Íc« ”bI« UÝ«—œ ed d9R* tLEF0 hBÄ*«Ë ¢°”b U¹¢ WK− s YU¦« œbF« w rJÐ VŠd½
l«u« ∫…«ËUö« ÃU²½≈¢ ∫Ê«uMFÐ 2016 ‰Ë√ Êu½U 3≠5 a¹—U²Ð ¨”bI« WFUł ¨WLUF« WFUł w rO√
…dz«œË ”bI« UÝ«—œ ed 5Ð w½ËUFð qLF ÃU²½ d9R*« «c¼ ÊU Æ¢”bI« w dOOG²« UO½UJ≈Ë
Ÿu{u* U * ÊËUF²« «c¼ ¡UłË ¨‚uI(« WOKË W¹—ULF*« WÝbMN« …dz«œË WOÝUO« ÂuKF« …dz«œË WHKH«
ÆWOK× Ë√ WOLOK≈ Ë√ WO*UŽ X½U ÚÊ≈ …œbF² U¹u² vKŽ WOL¼√ s d9R*«
s t ÊU U* d9R*« l qŽUH²«Ë dOC×²UÐ r¼UÝ sÓ qJ q¹e'« dJA« .bI²Ð √b³½ Ê√ UM «u×LÝ«
ÍdÝ ÆœÆ√ dcUÐ hÄ½Ë wLOKF²« 5BG« ÷U¹— ‚ËbM vKŽ 5LzUI« v≈ ôË√ dJA« ÆtŠU$ vKŽ dŁ√
sŠ ÆœÆ√ Â«dJ« fOzd« »«u½Ë pA uÐ√ œULŽÆœÆ√ WFU'« fOz— v≈ dJA« ÆW³O½ ‰ULł ÆœË W³O½
Æd9RLK dL²*« rNLŽb ÍËUÞdÝ l¹bÐ ÆœË p¹Ëœ
ÊUL« UN ÆœË b³F« ÍdJý ÆœÆ√ s W½uJ*« d9RLK WO1œU_« WM−K« ∫s q v≈ dJAUÐ UC¹√ ÂbI²½Ë
UN Æœ s W½uJ*« WO²łuK« WM−K«Ë ¨W³O½ dOM ÆœË wHO« «—U¹ ÆœË nÝu¹ dLŽ ÆœË Ê«—bÐ WM√ ÆœË
bLŠ√ WUF« UöF« rUÞ sË W³O½ W1œË WO−¹dÐ UOKŽË ‰ö¼ uÐ√ ·dý√ ÆœË VDI« e²F ÆœË ÊUL«
Æ…bFÝ uÐ√ wÐ√Ë
Ò d×Ð
ÆdO³J« rNLŽœ vKŽ —UDM e¹eF« b³Ž Æœ WÝbMN« WOK bOLŽË W¹—ULF*« WÝbMN« rUÞ dJA½Ë UL
…—«œ≈ sŽ WËR*« …œU×ý d×Ý Xš_«Ë WOU*« —u_UÐ …bŽULK UI¹dŽ ¡UM¼ Xš_« pc dJA½Ë
Æ5ŽuD²*« W³KD«Ë UK'« ¡UÝƒ—Ë 5Łb×²*« dJA½ Î «dš¬ fOË Î «dOš√Ë Æ5BG« ‚ËbM
Íc«Ë Î «—uJA nÝu¹ dLŽ Æœ œUý—SÐ Ê«uKÝ WIDMË W1bI« …bK³K Wu−Ð qNÔ²Ý√ ÂU¹√ WŁöŁ d9R*« dL²Ý«
5uO« w d9R*« UKł bIŽË ÆWOuO« …UO(« w t²Nł«u r²¹ UË ‘UF*« l«u« vKŽ ¡uC« jKÒ Ý
ÆWO³Mł√Ë WOMODK UFUł s 5O1œU_«Ë 5¦ŠU³« s œbŽ W—UAË —uC×Ð 5OU²«
w²« qLF« ‚«—Ë√ ‰öš s UNŠdÞ - w²« lO{«u*« iFÐ ÷dFO ¢°”b U¹¢ WK− s œbF« «c¼ wðQ¹
w …«ËUö« sŽ d³Fð w²« WLN*« U¹UCI« iFÐ vKŽ ¡uC« jOK²Ð ou½ Ê√ 5K¬ ¨d9R*« w XbÒ  Ô
Æ”bI« WM¹b
W¹eOKJ½ù« Ë√ WOÐdF« WGKUÐ ”bI« WM¹b sŽ ÂœUI« œbFK ôUI WÐU²J …uŽœ oKD½ Ê√ UM VOD¹ UL
Æ2017 ¨‰Ë√ s¹dAð 20 u¼ ôUI*« .bI² wzUNM« bŽu*« ÆWLK 1200 ÈbF²ð ô Ê√ vKŽ
∫d¹d×²« W¾O¼

ÊUL« UN Æœ
W¹—ULF*« WÝbMN« …dz«œ w bŽU –U²Ý√
”bI« UÝ«—œ edË
mahawad99@yahooÆcom

b³F« ÍdJý ÆœÆ√
WHKH« …dz«œ w —u²œ –U²Ý√
shukriabed@gmailÆcom
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WOdFU ôUI
¢”bI« w dOOG²« UO½UJ≈Ë l«u« ∫…«ËUö« ÃU²½≈¢ wËb« d9R*«

d9RLK WOŠU²²ù« WK'«

wLOK≈ Ë√ w*UŽ Èu² vKŽ ÊU Ê≈ ¨ U¹b×²«Ë «bOIF²UÐ qI¦*« se« «c¼ w l«u« v≈ U½dE½ «–≈
WM¹bË ÆWO¾OÐË WOŽUL²ł«Ë WOÝUOÝ ŸU{Ë√ sŽ W&UM« …«ËUö« …d¼Uþ —UA²½« Õu{uÐ Èd½ ¨wK× Ë√
‰ö²Šô« X% WM¹bL U¼œdHðË UN²OuBš qL% X½U Ê≈Ë ‚UO« «c¼ sŽ …bOF³Ð XO ”bI«
w WL¼U*«Ë Y×³« WLN0 ”bI« UÝ«—œ ed Â«e²« ¡u{ vKŽË ÆWOÄ¹—UðË WÝbI WM¹bLË
UÞuG{Ë UUN²½« s ”bI« WM¹b t ÷dF²ð U WAUMË ÷dF d9R*« …dJ ¡Uł WdF*« ÃU²½≈
ÆÊU½ù«Ë ÊUJ*« vKŽ …œbF²
∫Ê«uMŽ qL×¹ Íc« 2016 WOŽUL²łô« ÂuKFK w*UF« d¹dI²« sŽ sK ÚŽÔ√ d9RLK dOC×²« …d² fH½ w
ÊËUF²UÐ WOŽUL²łô« ÂuKFK wËb« fK−*« q³ s ÒbFÔ*«Ë ¨¢‰œUŽ rUŽ v≈ o¹dD« – …«ËUö« U¹b%¢
…«ËUö« U¹b% vKŽ œd« ÂbŽ Ê√ÓÒ s  —c×O d¹dI²« ¡Uł ÆuJ½uO« WÝRË WOLM²« UÝ«—œ bNF l
v≈ ÀU×Ð_« —Uý√ bË ÆW¹dC(« UFL−²«Ë lL²−*«Ë œUB²ô« W«b²Ý« œbN¹ Ê√ t½Qý s UNF qUF²«Ë
٪ 1 t²³½ U* pK X½U rUF« w dÝ_« …ËdŁ nB½ s »dI¹ U Ê√ÓÒ YO×Ð …«ËUö« ôUŠ W³½ ŸUHð—«
Æ«dI d¦_« rUF« ÊUJÝ nB½ tJK1 U ÊuJK1 rUF« w hÄý 62 vMž√ Ê√Ë ¨ÊUJ« s
w WOŽUL²łô« W«bF«Ë …«ËUö« sŽ UÝ«—b« w ·UF{√ WLš U¼—b …œU¹“ „UM¼ X½U 5Š wË
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¨1992≠2013 WO1œU_« «—uAM*«
qOKI« dOFð UÝ«—b« s b¹bF« ÊS
ÓÒ
w …«ËUö« Ÿu{u* ÂUL²¼ô« s
q¦ ¨…Ëd¦«Ë qšb« V½Uł dOž V½«uł
Æ5M'« 5Ð …«ËU*«Ë rOKF²«Ë W×B«
s V½«uł WF³Ý d¹dI²« œb×¹Ë
WOÝUO«Ë W¹œUB²ù« ∫w¼Ë …«ËUö«
WO¾O³«Ë WOUI¦«Ë WOŽUL²łù«Ë
d9RLK WU)« WK'«
w²«Ë V½«u'« Ác¼ ÆWOdF*«Ë WO½UJ*«Ë
d¹dI²« uŽb¹Ë ÆqOł v≈ qOł s qI²Mð w²« …«ËUö« s WždH UIKŠ oKÄð ¨UIOŁË UÞU³ð—« j³ðdð
l{Ë vKŽ UuJ(« …bŽU* WO«dG'« œËb(« d³ŽË ¨ UBBÄ²« nK²Ä w ÊËUF²« s b¹e v≈ UC¹√
Æ…«ËUö« …d¼Uþ …QÞË s qOKI²K WOUF d¦√ UÝUOÝ
WOKOz«dÝù« UÝUO« qþ wË ”bI« WM¹b w hš_UÐË vK;« Èu²*« vKŽ U√ ¨w*UF« Èu²*« vKŽ «c¼
WOKOz«dÝù« UDDÄ*« wðQ² wMODKH« ÊU½û WOuO« …UO(« vKŽ `{«u« U¼dŁ√ Xdð w²«Ë W−ÓNMÚ LÓ Ô*«
‰ULŽ_« ‰Uł—Ë jDÄð WO½UDO²Ýô« UŽuL−*«Ë jDÄð W¹bK³U ∫WHK²Ä UNł s ”bI« WM¹b*
—uBð Í√ sŽ bF³« q …bOFÐ ÈƒdÐË WOKOBHðË WOKJO¼ UDDÄ p– sŽ Z²M¹Ë ÊuDDÄ¹ ÊuuL*«Ë
ÂuNH ”dJð UDDÄ*« Ác¼ ÒÊS fJF« vKŽ qÐ ¨WM¹b*« w ÊUJ« lOLł —U³²Žù« 5FÐ cšQ¹ q(
5OÝbI*« W³½ qOKIð v≈ Õu{Ë qJÐ ·bN¹ 2020 jDÄL ÆÍdC(« wDODÄ²« tUOÝ w …«ËUö«
WObM Wdž ·ô¬ 10 ¡UMÐË wŠUO« —UL¦²Ýô« v≈ uŽb¹ 5800 jDÄË WM¹b*« w 5OMODKH«
ÆÍœuNO« VFAK wuI«Ë wMÞu« ed*« ”bI« d³²F¹Ë b¹bł —UDË
rN*« Ÿu{u*« «c¼ ‰uŠ ‘UIM« …—UŁ≈ UNM ·bN« WBBÄ² UÝ«—b WłUŠ vKŽ ¡UMÐ d9R*« «c¼ ¡Uł
rKŽË ÍdC(« jODÄ²«Ë WÝUO«Ë WHKH« s …œbF² UBBÄð lÞUI²ÐË WHK²Ä U¹u² vKŽË
WOHO vKŽ eOd²K WdF*« vKŽ wM³*« qOK×²« vKŽ bL²F¹ tłu²« ÊUË ÆsH«Ë WUI¦«Ë ŸUL²łù«
vKŽ sJ2 u¼ U ÕdÞË UO½UŁ ”bI« WM¹b l«Ë hOÄAðË ôË√ …«ËUö« WLK tOMFð U0 dOJH²« …œUŽ≈
WO¾O³«Ë WOUI¦«Ë WO½UJ*«Ë W¹œUB²ù«Ë WOŽUL²łù«Ë WOÝUO« …«ËUö« l«Ë qþ w WHK²Ä …bF√
ÆU¦UŁ WOdF*«Ë
«c¼ WOL¼√ vKŽ b√ Íc«Ë ¨pA uÐ√ œULŽ œÆ√ ”bI« WFUł fOz— d9RLK vË_« WK'« `²²«
bŽU¹ d9R*« Ê√ v≈ Î «dOA ¨”bI« wU¼_ WUšË …«ËU*«Ë W¹d(« √b³ e¹eF² WLN …uDÄ d9R*«
w s_«Ë —«dI²Ýô« vKŽ ÿUH×K U½UL{ dOuðË ¨WUF« U¹d(«Ë ÊU½ù« ‚uIŠ rŽbð W¾OÐ oKš vKŽ
Æ”bI« WM¹b
Â«bÄ²Ý« sŽ ¨”bI« UÝ«—œ ed* oÐU« d¹b*«Ë ¨WHKH« …dz«œ s b³F« ÍdJý œÆ√ Àb% t²Nł sË
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vKŽ ‰uB(« qł√ s rOKF²«Ë rKF«
¨lL²−Ë œ«dQ …œuAM*« W¹d(«
ŸËdA*« s rKF²« …—Ëd{ vKŽ Î «bR
vDÝu« —uBF« w wöÝù« Í—UC(«
Æ‰öI²Ýù«Ë —U¼œ“ô«Ë ÂbI²« qł√ s
w ‚uI(« WOK bOLŽ Àb%Ë
WOŠUM« ‰uŠ p¹Ëœ vÝuÆœ WFU'«
d9RLK WÝœU« WK'«
qLF²¹ nOË ¨”bIK WO½u½UI«
Æ UI³D ÊuJ¹ Ê√ V−¹ Íc« wËb« Êu½UI« ¡UM¦²Ý«Ë ¨ÊUDO²Ýô« XO³¦² tMO½«u ‰ö²Šô«
ÊU−KÒ « …dUý ”bI« UÝ«—œ ed Z«d³Ð —uC(« ÊUL« UN Æœ d9R*« WIM XdÓÒ Ž UN²Nł sË
ÂuKFK w*UF« d¹dI²« ‚öÞ≈ l s«e²UÐ d9R*« WOL¼√ X×{Ë√Ë ¨d9RLK dOC×²UÐ bŽUÝ w²«
Æ2016 WOŽUL²łô«
‰uŠ rUÝ bOË –U²Ý_« UNO Àb% w²«Ë WO½U¦« WK'« lzUË v≈ —uC(« qI²½« vË_« WK'« bFÐË
q³OÝ ÆœÆ√ t²Kð ¨WOÝ«—œ WU× ”bI« w WMÞ«u*« ≠Í—ULF²Ýù« w½UDO²Ýù« ‚UO« w …«ËUö«
Æ ”bI« w WMÞ«u*«Ë …«ËUö« ‰uŠ XŁb% w²«Ë „—u¹uO½ w ¢w²OÝ¢ WFUł s ŒU³½eð—UHý
w½uD½« ÆœÆ√ Àb% ¨¢rOKF²«Ë …«ËUö«¢ Ê«uMŽ XKLŠË w½«b¹“ bOFÝ Æœ UNÝ√dð w²«Ë W¦U¦« WK'« wË
Æœ Àb% WK'« W¹UN½ wË ¨”bI« w WO1œU_« W¹d(«Ë …«ËUö« sŽ ¢Œ—u¹“¢ WFUł s X¹ô
Æ øWMF Â√ WLF½ ¨…«ËUö« ·Ëdþ w rOKF²« w W¹œbF²« ‰uŠ ¢t²Oł¢ WFUł s VU ÊUOuł
eO(«¢ Ê«uMŽ XKLŠË W¹—ULF*« WÝbMN« …dz«œ fOz— wHOÝ «—U¹ Æœ UN²Ý√dð w²«Ë WFÐ«d« WK'« wË
…d(« b¹—b WFUł s eOA½UÝ fO“öÐ UGË« …bO« sŽ «—U¹ Æœ UNO Y¹b(UÐ √bÐ ¨¢se«Ë ÊUJ*«Ë
ÃU²½≈ ÂuNH ‰uŠ ÊUL« UN Æœ XŁb% rŁ sË ¨jz«d)« rÝ— w W—UA*« oKDM s W«bF« b— ‰uŠ
WŽuL− s vHDB dUÝ ÆÂ WK'« vN½√Ë ÆWOÝ«—œ WU× ”bI« w W¹—ULF²Ýô« WOMe« WLE½_«
Æ ”bI« w sJ« «—UOš vKŽ WOKOz«dÝù« UÝUO« dŁ√ ‰uŠ WÝbMNK ¢„—«¢
d9R*« s WU)« WK'« ¨”bI« WFUł w WO*UF« UÝ«—b« bNF …d¹b ¨Ê«—bÐ WM¬ Æœ —«œ√ bË
ÂuKF« …dz«œ w bŽU*« –U²Ý_« ¨—uBM ÷uŽ Æœ Y¹b×Ð XKNÔ²Ý« w²«Ë ¨¢…«ËUö« WÝUOÝ¢ Ê«uMFÐ
UöF« w hBÄ²*« Áöð ¨W¹—ULF²Ý« WO½UDO²Ý« dE½ WNłË s ”bI« vKŽ Ÿ«dB« sŽ WOÝUO«
¨uKÝË√ UOUHð« cM ”bI« ‚dý ‰uŠ t¦¹bŠ —u×9 Íc« …dUB½ —uBM Æœ WÝUO«Ë WOËb«
qLF« ed s ÷uŽ Èb½ Æ√Ë ¨W³O½ dOM Æœ s q ‰ËUMð UL Æ¡UBù«Ë qBH« UÝUOÝË
v≈ W³O½ Æœ —Uý√ ÆdO−N²K WKOÝu ”bI« w WOÐUIF« «¡«dłù« Ÿu{u ¨”bI« WFUł w wFL²−*«
Ê√ b√Ë ¨qOz«dÝ≈ WËb ¡ôu« ÂbŽ —UOF* ÎUIË wÐUIŽ ¡«dłS 5OÝbI*« s WU≈ 13 V×Ý - t½√
Æ”bI« s ÎU¹d 5OMODKH« dO−N² ·bN¹ Íc« —UOF*« «c¼ Â«bÄ²Ý« bOFBð w sLJ¹ d³_« dD)«
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5Ð UöF« sŽ ¢UA½Uô–öO²ÝU¢ WFUł s ¨fO«e½uł «uNM¹« …bO« Y¹b×Ð WK'« XL²Ô²š«Ë
ÆrOKF²« ‰U− w WOÝ«—œ WUŠ ∫WOdA« ”bI«Ë wÐË—Ë_« œU%ù«
WÝR w —ULŽù« ZU½dÐ …d¹b Uuð ¡«b ÆÂ ¢WOUIŁË WOM U¹b%¢ Ê«uMFÐ WÝœU« WK'« —«œ√
sŽ ŸUb« w WOÝbI*« UÝR*« —Ëœ sŽ ¢d²³¹Ë¢ WFUł s qO½Ë√ ULKH¹—U Æœ UNO XŁb%Ë ÊËUF²«
WOŽUL²łô« …«ËUö« sŽ XŁb×² X¹“dOÐ WFUł s ÊUL« …œUž U√ Æ”bI« w WOMODKH« WUI¦«
Æ5OMODKH« 5UÝd« ‰ULŽ√ w WOMH« UŠuK« vKŽ UNÝUJF½«Ë
e¹U Æœ UNO Àb%Ë W¹—ULF*« WÝbMN« …dz«œ s ‰ö¼ uÐ√ ·dý√ Æœ UNÝ√d² …dOš_«Ë WFÐU« WK'« U√
WOŽUL²łô« W'UF*« ¡u{ w ”bI« WM¹b WOłuuJ¹« sŽ ”bI« WFUł w UO«dG'« …dz«œ s U−¹d
w WOÝUO« ÂuKF« …dz«œ s ‰œd¼ ôË— Æœ XŁb%Ë ÆdAŽ lÝU²« ÊdI« nB²M cM ÊUJLK WOHM«Ë
WOFL²−*« vM³«Ë W¹—ULF²Ýù« WO½UDO²Ýù« UÝUOUÐ ÁdŁQðË wŽUL²łô« ŸuM« Ÿu{u sŽ ”bI« WFUł
WOÝ«—œ WU× ◊UHFý rOÄ sŽ ¢œ—uHË√¢ WFUł s dO²ËdÐ 5K²O XŁb% Ë ÆW¹—uc«
ÆwMODKH« »U³AK WOŽUL²łù« «dŁQ²« vKŽ e—Ë
∫UNL¼√ UOu²Ð d9R*« r²²š«Ë
s …œUH²Ýô« …—Ëd{Ë 5OÝbILK WO½u½UI« ŸU{Ë_« ‰uŠ UuLŽ 5OMODKH«Ë 5OÝbI*« WOŽuð Æ1
ÆwËb« Êu½UI«
p– vKŽ eOd²« …—Ëd{Ë ¨WUš wMODKH« ‚UO« wË WUŽ w½UDO²Ýô« ÂuNH*« WÝ«—œ oOLFð Æ2
Æ”—«b*« wË WOFU'« UU*« w
ÆWOMODKH« WOCI« —Ëc−Ð W¾ýUM« ‰UOł_«Ë b¹b'« qO'« n¹dFðË nOI¦ð Æ3
ÆÃ—U)« Ë√ qš«b« w ¡«uÝ ‰UOł_« 5Ð wŽUL²łù«Ë wÝUO« qŽUH²« jOAMð Æ4
ÆWHK²Ä*« ‰ö²Šô« UÝUO WÎ −O²½ ÊuOMODKH« UNKL×²¹ w²« se« WHKJð ‰uŠ UÝ«—œ qLŽ Æ5
ÆWHK²Ä*« tUJýQÐ œuLB« qł√ s WOK;« WOUI¦« UÝR*« 5Ð ÊËUF²« Æ6
Æ”bI« WUšË WOMODKH« WOCI« q³I² vKŽ UNðUOŽ«bðË uKÝË√ UOUHðUÐ dEM« …œUŽ≈ Æ7
Æwł—U)« rUF« l WOÝUO«Ë W¹œUB²ô« UöF« Èu² l—Ë 5% Æ8
Æ5DKH WOU(«Ë WOÄ¹—U²« l«u*« 5³ð WHK²Ä qzUÝuÐ ”bI« WM¹b* jz«dš rÝ— Æ9
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”bI« WM¹b* …—u dš¬
VDI« wKŽ e²F

UNO½U³Ó s ÎU³OKŠ wM²F{—√Ë

UNO sÓ  UMOł s  ”b
 IÔ « w Ô bË

UNOU¼√ s «u½UË «uðUË «uýUŽÓ

«uIKšÔ UNÐ wzUÐ¬ ÊuOÝbI*«

UN¹—U−Ó UNO w½dJMÔ
Ô ð nOJ

wMKÒ  bÔð X«Ó“ UË UNO Ô QAÓ½

UNO{d¹Ô jÓÒ šÔ b Î «d³šÓ błÓ√ rKÓ

U Ó¼ d²bÐ ÎUŁ«bŠ√ Ô√dÓ √ X¦J
Ô

UNO«uÓ «Ë—UÓ bË œuu« sŽÓ

Ô X¾łË
 ýÓ w wK¼√ ‰QÝ√
UNŽ—«u
Ô

Ô
UNO«ËÓ f_«
cMË
V¹dž
UNO

Ï

w½dJMÔ
Ô ðË ¡Ï UOŠ√ ÂuO« UNÐ v×{√

UNO sJ¹ r ÍbłË U³¹dž «ËbÐ√

UNMÞuË Íœ«bł√ ÷—√ U¹ X¹œU½
Ô

UN¹œU½Ô√ wŠË—Ô s ‰Ô ÓQÝÓ√Ë wAÓ√

wMÔ dÒF¹Ô ¡wý sŽ YÔ ×Ð√
Ô
Ó XOA

UNO½UF XŽU{Ó UN ð«—UŠ ¡Ô ULÝ√

wMKÔ NÓ &Ó ¡Ô «œuÝ U¼—Ó U−Š√ ÊQ
ÓÒ

UNOÐUÝÓ qOK«
U¼Uð√ vÒ²Š
 `M−Ð


wMÔ dFÓð w(«
Ò «cNÐ Ï uOÐ X½U

UNOŁ—√ œÓ U−_«Ë ÊÓ –P*« wJÐ√

Ô dOÝ√
UN*Ó UF Ð Íd−¹ U dÔ E½√
Ô

Ï
UN¹bHO ‰uKA
—«b« VŠUË
Ô

UN¼uA¹ «d¹Ëeð ÔbNÓ ý√Ë È—√

UNOUOÓ w X¼U²Ó UNMŽÓ X¦×
Ô ÐÓ

rN²ÐÓ dÔðË Íœ«bł_ —Ô u³I« vÒ²Š

Ï
UN¹b¹√ ”dž
s W—U³
Èd–


UNKÔ ³Ô√ Êu²¹“
—Ó U−ý√ X¾
Ô − Ó
Ì

UNOÒ K%Ô ô UÐUOŁ U¼u³√ b

U¼b¼UýÔ√ UNO UÒ½√Ë ÎUðdŠ U¹

UNOJOÝ s ÍœUMÔð ”ËdF«
pKð
Ô

UNðu ÃU³¹b«
s U¼ËœdłËÓ


Ô
UN?OHK¹Ó ‚Ë—UH«
U¼¡UłÓ Ê√ Âu¹
 s

ÓÒ
UNÔ —UH¹Ô ô UNOKŽ ¡Ô «œd« qþ

UNOý«uŠÓ w ÎUÝU³ d¹d(« s 

UNK³¹Ô s¹b«
ÔÕö ¡Ó Uł œÓ UŽË
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UNOÝ«u¹Ô Ë√ ÎUŠUýË ÔbOF¹Ô sL

UNKÓÒ œÓ ÁÔ uKÒ ÝÓ Íc« ÔZOM« «c¼

UNOLÔ½ «–U Â√ ”bI«
Ác¼√
Ô

U¼bNý√ X“
ÓÒ
Ô U UÒ½Ó√ËÓ Xb³ð

UNOU%Ô X½U w²« UGK« vÒ²Š

Ï
Ô
nK²Ä
a¹—U²«Ë
rÝô«
dÓ OGð
Ô

UNOŠ«uÓ½ w «Ëœ«—√ U «ubÐË
ÓÒ

rNMz«b s —UB UNOKŽ «uDÝ

Ô ÓA« ÊU
UN¹bN¹Ô ‚d
dÔ ¼«ułÓ XŽU{Ó
Ó

UN²M¹ “ dOž s U²¼uAÔ Ëb³ð

Ï Ê«ËdÓ bNŽ s
UN¹Ëd¹ qþ À—≈

WdJ
—UŁPÐ
Ì
Ì «œUÓ «uŁUŽ

UN¹–R dBF« «cN Ð U¼Uð√ vÒ²ŠÓ

UN²bš dÓ √ «uuð s «uBKš√ b

UNO{U eÓÒ Ž «uU√ d³ý
Ì q w

Ubš rNKÒ  «u½UË U¼Ëb¼UFð

UNO−M
Ò ¹Ô wÐ—Ò w ÊËœuF¹ qN

UM³Ž«b¹Ô r¼«d– ‰«“ UË «uC

Ó
UNOIð ”UÒM« ÍËdð ÷—_«
·—UA


Ó Í œö Ð dOMÔ
UN²JŽËÓ q³
Ô ð X½U

Ô
UNO¼e¹Ô nu«
ÊUË U¹UJÓð X½U


U¼bIH½ XOB«
s¹√
Ô «– ”—«b*«
Ô

UNOKFðË UNOðQð rÝ«u*«
wË


U¼dLFÓð ÃU−(«
s œÏ uË X½U


Ï
W“_« wË
UNOłUÓ
 MðÔ ·UOÞ√

UNFÔ ÐUM XHł b pUM¼ «Ëb³ð

UNO¼u¹Ô uB« œÓ UŽË «u³O−¹Ô rK

UN²³Ò Š√ œUÓ½ Ê√ bFÐ XLK²Ý«

UNO½UFÔð Uô¬ ÔÕbB¹ Ô uB«Ë

Ò
UNðb−M «uðQ¹ Ê√ rÔ NOKŽ X(

UN¹œ«uÐ ÊUOMÐ · dÓ ý√ Ô U¼¬

rNF LÔ² œU½ Ê≈Ë U¼uFL¹
Ó r

ÓÒ
UNOÝP sŽ wŠ
bÓNý√
Ò Ì q

UN²M× ¡UMŁ√ XFLÝ√
Ó UNÒ½√ l

Ô ð
Ó
UNOeÔð ·UM_«Ë
”b
Ó IÔ « „—U³Ô

WÎ KLÐ ÂU¹_«
l XÐUžË «u½


Ô
UN¹—«—– w v²Š œÔ «œe¹ nFC«Ë

UN×öÓ w UNOKŽÓ Ëb³¹ ÔbN'«

UNO«dð vÒ²Š UN IKŠÓ s rFD«Ë
Ô

Ò  s tÐdAð d*«Ë
WOŠU½
q
Ì
ÒÔ

Ó
UNOðQ¹ Êü« ÏbŠ√ ô nOJ

ÒÔ ÊU Â—UJ*«
UN³KÔ D¹Ó qJ«
XMÐ
Ô
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UNOIM¹Ô w ¡Ï U Ôbłu¹ fOË
Ó

Ô
UN¾K9Ó ŒUÝËô«Ë
dÔ ³B²ÝÓ q¼Ë

Ó
UNOÝ¬ Ó U œÏ öÐ w9Ô nOJ

Ô
Ô
UNK²IÓð ŸUłË_«Ë
ŒdBðË
wJ³ð

ÒÔ
UNO?ÝU½ qJ«Ë
UNIKI¹ r²O«Ë
Ô

Ô
U¼dBFð ‰öž_«Ë
Ô` ³BÔð nOË

Ô
Ó
UNOðQð nO
—«bł
nKš q¼_«Ë
Ì

UN*UF s v√ pUM¼ —Ï uÝ

UNO«uÔð ô w X³− ŠÔ UNUM√

W¹–R —u« bMŽ eÓ ł«u(«
ÈdÓð


Ï tMJ
UN¹“UG fł— qLŽ

UNKL−¹Ô ¢w½ULOKÝ¢ fO —Ô u«

UNOð«u¹Ô ô o¹dÞ
w U¼d−Ô ¹Ó
Ì

Ó ŠÓ öÎ ³Š dBÐ_
UN LBF
w½≈
Ó  ‰u
Ô

UN¹œ«už UNMŽ «ueŽ Ê√ bFÐ s

Ô
Ó
tJK² U¼Ëœ«—√ qO³«
„«–

UN¹–R² vI³ð Ë√ lÔ łu²
wðQð


UN—UHð ô XðUÐ ÀÔ —«uJ« pKð

Ô
UN¹Ë«b¹Ô ¡Ï wý ôË ‰UCF«
UNM

Ï
…dŁÒ QÔ ÷«d√
pÓ c XLŽ
Ò

UNOIA¹Ó œÔ «œe¹ WO½UŁ
Ì q w

 šÓ w vAHð ¡Ï UÐË «c¼
U¼d«u

Ó ËÒ Ó √
UNOHA¹Ó tK U¼dÓ √ «uK

UN'UF¹Ô nË
s ¡Ô U³Þ_« s¹√
Ì

UN¹e−¹Ó œÓ U³Ò F« 7²H¹Ó ÔtK«Ë

UNO³O−Ô w Ub h
Ô ×Hð
Ô
Ó ”bI«

ÒÔ
UNOHB¹Ô wÐÒ — s×²2
qJ«
Ï

Ô
sÌ ×Ó  öÐ UÒM¬ ‰uI«
„Ô dÓ ²¹ q¼

UNOPÓ sŽ U¾Oý Ô`1
Ó ‰«“U

t²³Ò Ë vB_« b−*« vKŽ wHN

Ô ¹Ô
 uJA¹ ‰UÄ
UNOUŽ oK)«
»d


Ó
UN²ÐdžÔ qÒ  þ w UNÔ ½R¹Ô „UM¼

Ô qN

UN?¹uAð À«bŠ_«
s ‰UM¹

UCH²M ”bIK
öFHM ÁÔ «—√


Ô ð vÒ²Š
UNOUŠÓ »Už
Ó cÔ t{uIÔ

Ï
tKHÝQÐ ‚UH½√Ë
tOKŽ wHN

UNOÝ«uÔð Ë√ ÈbN² u¹“ ö

 w
tCG³¹Ô Ë h
Ï Ôt³łUŠ »U³«

UNOŽ«d¹ hÄý
ôË wJ³ð XM³«Ë
Ô
Ï

U¼b− ‰uŠ «uŽ«bð Âu¹ q w

UNO³×Ô s «uO√ lOL'«
s¹√
Ô

UNÝÔ bIÔ½ ÷—√
Ì vKŽ wJÐ√ XOð√
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Ó U ÷d
Ï
Ô
UNOb¹Ô pH½«
WKOŠ
ô

U¼—Ô “P?ð lCÐ
UNÐ wuË wK¼√
Ï

ÓÒ wJÐ√Ë œö³« wJÐ√
UNO U q

Ô b)«
Ò  ¡Ô q  lb«Ë
U¼d–√
XOÐ√
Ô
Ô

UN¹eF¹Ô ¡wý Ë√ …Ó ¡Ó ËdÔ ö

ÒÔ
U¼bIH½ ÂuO« UM²Ð qzUCH«
q


Ï
UNOÒNK¹Ô nOÞ
ÈuÝ ÏtO³ý ôË

rB²F
Ô ”UÒ
 M« 5Ð Ôbłu¹ fOË
Ï
Ó

UNOðQO q½
Ì w À—Ó uÔð rË

XŽeÔ½ b  UMO'« w Â—UJ*« v²Š

Ô
UNOAGð ŸUłË_« «–≈ YOGð
X½U

Ï
WKR
Ô œÏ U−√ pc XŽU{

UN¹ËUMð UŠU³ý√Ë ö¹uŽ ô≈

UNÔ ½R¹Ô ‚U_«
w ¡wý ôË vJ×¹


UNOU¼√ Í—b½ Ê√ ÊËœ «uFOýË


UM²QÐ ‚öš√
sÔ ÝU×
XðU
Ì

UN¹ËdM Èd– fb½√
÷—√ w
Ì

Ï
WEŽu
ÂU¹_« s ÂuOÐ X½U

UNOŽU½ ¡Uł v²Š ”—b« „—b½ r

UMAŠuÔð ”bI« wJ³M UÒ½≈ ÂuO«Ë

ÓÒ
UNOH« Êü« UNOKŽ UÝQÐ nË

UNð—UM vI³¹ U¼b− »—
Ò  U¹

UNODŽ√ lb«
dOž pK√ XK
Ô


wM×UÔð Ê√ w{—_ Ôb¹—Ô√ wÒ½≈

UNOJÐQÓ l{Ë
Ì sŽ wÓ ½uQ¹ ô

rNMb —ËUł v² Í œËbł vŽ

UNOO×Ó ¹Ô vI³¹ wŁ ÓbłÓ ÔtÓKFÓ 

ÍbÓ łÓ tÐ «u³šÓ ÍbÓKÐÓ ÈdŁ «Ëcš

UNOÒ ×¹ —«b« bOF¹ U³¹d wðQ¹

Ułd²H ”bI« ÷—_ uł—√ X“ U

Ô
UNOK−¹Ô ¡«dHB« W³I« qG¹Ë

d−Š
Ì sË q√ s ÊU U ÔbOF¹

÷—_« ÂuKŽ …dz«œ w bŽU –U²Ý√ u¼ Æ”bI« WFUł w wLKF« Y×³« bOLŽ u¼ VDI« e²F Æœ
Æ qutob@planetÆedu ∫u¼ w½Ëd²Jù« Áb¹dÐ Ê«uMŽË ¨W¾O³«Ë
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WOÐdFUÐ ôUI
wËb« Êu½UI«Ë ”bI«
p¹Ëœ vÝu
‚uIŠ WO*UŽ WKŠd rUF« bNý
WO½U¦« WO*UF« »d(« bFÐ ÊU½ù«
‰ËQ …b×²*« 3_« ‚U¦O —ËbË
w ÊU½ù« ‚uIŠ XËUMð WIOŁË
pcË 1945 ÂUŽ UN²łU³¹œ
ÊU½ù« ‚uI( w*UF« ÊöŽù« —Ëb
—Ëb s UL¼öð UË 1948 ÂUŽ
WO½b*« ‚uI×K 5OËb« s¹bNF«
WOŽUL²łù«Ë W¹œUB²ù«Ë WOÝUO«Ë
œuUF« »UÐ WIDM ¨”bI« —uÝ
rUF« `³√ YO×Ð 1966 ÂUŽ
qI²½« v²Š WOMe« W³I(« Ác¼ vKŽ q¹uÞ XË i1
 r t½√ ô≈ ÆÊU½ù« ‚uIŠ WO*UŽ WKŠd gOF¹
dOË kŠ p– s UNU½ b ”bI« Ê√ tO pý ô U2Ë ÆÊU½ù« ‚uIŠ ¢„UN²½«¢ WO*UŽ WKŠd v≈ rUF«
Æ1967 ÂUŽ cM wKOz«dÝù« ‰ö²Šö UNŽuCš rJ×Ð
‚uI( w*UF« ÊöŽù« s vË_« …œU*« w UNOKŽ hM« œ—Ë YOŠ ÊU½ù« ‚uIŠ r¼√ s ¢…«ËU*«¢ d³²FðË
¡«uÝ o(« «cNÐ ‰öšù« ÂbŽ »ułË wMF¹ U2 ¨Èdš_« ÊU½ù« ‚uIŠ oOŁ«u s U¼dOž wË ÊU½ù«
U «c¼Ë ŸuM«Ë fM'UÐ oKF²ð Èdš√ »U³Ý_ Ë√ WOdŽ Ë√ WOÝUOÝ »U³Ý_ …«ËU*« oOI% ÂbŽ ÊU
UÝ«—b« WK− w 1982 ÂUŽ U¼dA½ w²« t²Ý«—œ w eœ¬ qJ¹U dONA« w½UD¹d³« wU×B« tO≈ —Uý√
∫Ê«uMŽ X% ËdOÐ w WOMODKH«
¢The Universal Declaration and the Occupied Palestinian Territories¢

1948 wUŽ w W×K*« …uIUÐ WOKOz«dÝù« …dDOK XFCš WK²× WOMODK WM¹b w¼ ”bI« WM¹b
bOI²ð Ê√ WOKOz«dÝù« UDK« vKŽË w½U½ù« wËb« Êu½UI« bŽ«u ULNOKŽ o³Dð Ê√ 5F²¹ «c 1967 Ë
1899 ÂUF ÍU¼ô WOUHðUÐ q¦L²¹ Êu½UI« «c¼ ÆUN½UJÝË WÝbI*« WM¹b*« l qUF²« w Êu½UI« «c¼ bŽ«uIÐ
ÆUN 5FÐU²« 5uuðËd³«Ë 1949 ÂUF lÐ—_« nOMł UOUHð« pcË
vKŽ qÐ ¨ô ÎUFD øÁbŽ«uË Êu½UI« «c¼ ÂUJŠQÐ qOz«dÝ≈ Xe²« q¼ ¨UM¼ tH½ ÕdD¹ Íc« ‰«R«Ë
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UNuŠ UË ”bI« ‚U(≈ qł√ s …dýU³ 1967 »dŠ bFÐ «—«dI«Ë 5½«uI« s b¹bF« —b√ fJF«
∫qzU²½ p– lË UNOKŽ WOKOz«dÝù« 5½«uI« oO³Dð w XŽdýË ¨WÎ Š«d p– v≈ dOAð Ê√ ÊËœ qOz«dÝSÐ
øUNO 5OKOz«dÝù« 5MU«Ë 5OÝbI*« 5MÞ«u*« 5Ð …«ËUË W«bFÐ pKð UNMO½«u qOz«dÝ≈ XI³Þ q¼
qIM²«Ë Wd(« W¹dŠ ∫WOU²« —u_« ‰öš s p–Ë ULNMOÐ …«ËUö« tłË√ v≈ dOý√ ·uÝË ¨ô ÎUF³Þ
Æ©rOKF²« UbšË ¨W¹bK³« Ubš® WOÝUÝ_« Ub)«Ë sJ« oŠË
≠∫ qIM²«Ë Wd(« W¹dŠ ≠ ôÎ Ë√
5MÞ«u*« s UNO bł«uð s qJ ÂUŽ ¡UBŠ≈ ¡«dłSÐ WM¹b*« UNö²Šô vË_« ÂU¹_« cM qOz«dÝ≈ XU
5OÝbI*« …d³²F ¡U—e« WOKOz«dÝù« W¹uN« w¼Ë ¢W²R WU≈¢ WUDÐ rNM öÎ  X×MË 5OMODKH«
1952 ÂUF qOz«dÝù ‰ušb« Êu½UIÐ öÎ LŽ ¢Citizens¢ 5MÞ«u «uOË ¢Residents¢ ÊUJÝ rN½√ vKŽ
«–S ¨ÎUłËdšË ôÎ ušœ W²R*« WUD³« ÁcNÐ WM¹b*« w 5OÝbI*« œułË j³ð—« pcÐË ¨1974 ÂUŽ ‰bF*«
œuNO« 5LOI*« ÊËœ 5OÝbI*« vKŽ bOI« «c¼ o³ÞÔ bË ¨WUù« w tIŠ bÓIÓ WUD³« Ác¼ wÝbI*« bÓIÓ
ÍdJF« d_« UNL¼√Ë qIM²« W¹dŠ vKŽ Èdš_« œuOI« s WKKÐ bOI« «c¼ l³ðÔ√ bË ÆWM¹b*« w
lMÔ t³łu0 Íc«Ë ¢wM_« ‚uDUÐ¢ vL¹ U ÷dÔ t³łu0 Íc«Ë 31≠3≠1993 a¹—U²Ð —b Íc«
WÝbI*« WM¹b*« oMš v≈ Èœ√ Íc« d_« ¨ÍdJF« rJ(« s ’Uš Ê–SÐ ô≈Ò WM¹b*« ‰ušœ s ÊuOMODKH«
ÆÎUOLOKFðË ÎUOŽUL²ł«Ë ÎU¹œUB²« qKAUÐ UN²ÐU≈Ë

Êb*« dzUÝ sŽ UN½UJÐ WM¹b*« qB Íc« ÍdBMF« —«b'« Wd(« W¹dŠ vKŽ œuOI« r¼√ sË Î «dOš√Ë
WOUHðUÐ öÎ ¦2 w½U½ù« wËb« Êu½UI« bŽ«u nUÄð UNFOLł œuOI« Ác¼ ÒÊ√ pý ôË ÆÈdš_« WOMODKH«
WUÄÐË ÊU½ù« ‚uI( wËb« Êu½UIK Œ—U „UN²½« pcË UNM 43 …œU*« WUÄÐË 1907 ÂUF ÍU¼ô
p– s r¼_«Ë ¨WOŽUL²łù«Ë W¹œUB²ù« ‚uI×K wËb« bNF« s 12 …œU*«Ë w*UF« ÊöŽù« s 13 …œU*«
ÂUŽ qOz«dÝ≈ UNOKŽ XFÒ Ë w²« ÍdBMF« eOOL²« ‰UJý√ lOLł vKŽ ¡UCIK WOËb« WOUHðù« „UN²½« tK
oŠË WËb« œËbŠ qš«œ WUù«Ë Wd(« W¹dŠ vKŽ XB½ w²«Ë 1979 ÂUŽ w UNOKŽ XœUË 1966
ÆUNO≈ …œuF« wË ÁbKÐ p– w U0 bKÐ Í√ …—œUG w œdH«
≠∫sJ« o×Ð ”U*« ≠ UÎ O½UŁ
¡UOŠ√Ë qÐ ¨5OÝbI*« uOÐ Âb¼ ‰öš s p–Ë WM¹b*« ‰ö²Šô ‰Ë_« ÂuO« cM o(« «cNÐ ”U*« √bÐ
Èdš√ qzUÝuÐ ÎUIŠô o(« «c¼ „UN²½« sŽ «bŽ «c¼ ¨„—U³*« vB_« b−LK —ËU−*« WÐ—UG*« w× UNKUJÐ
—œUB*« iFÐ dOAðË ¨Î«bł WHKJË Î «bł …œbA ◊ËdAÐ ô≈ 5ÝbILK ¡UMÐ hOš«dð `M ÂbŽ UNL¼√
rË …—œUB*« «—«d WDÝ«uÐ WM¹b*« w{«—√ s % 87 WŠU vKŽ Xu²Ý« b qOz«dÝ≈ Ê√ WOKOz«dÝù«
ÆUNOKŽ ¡UM³« rNMJ1 w²« ÷—_« s % 13 ÈuÝ 5OÝbILK vI³²¹
W½—UI 5OÝbILK `M9 w²« ¡UM³« hš— œbŽ ‰öš s V½U'« «c¼ w …«ËU*« ÂbŽË eOOL²« dNE¹Ë
…d²H« ‰öš t½QÐ WOŽUL²łù«Ë W¹œUB²ù« ‚uI×K ”bI« ed sŽ —œU d¹dIð —Uý√ bI ¨5MÞu²*UÐ
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1991 ÂUŽË 1967 ÂUŽ 5Ð WF«u«
40,000 vKŽ WI«u*« —b b
qÐUI 5MÞu²LK WOMJÝ …bŠË
UL ¨5OÝbI*« 5MÞ«uLK 555
ÊQÐ dÄH¹ W¹bK³« —UA² Ê√
X³³ð b ¡UM³« w W¹bK³« WÝUOÝ
s wÝbI 45,000 …—œUG0
ÂbŽË ÂbN« ‰ULŽ_ W−O²½ WM¹b*«
Æ¡UM³K hš— `M
œuUF« »UÐ WIDM w ‰ö²Šù« œuM' bNA

…œU*« Î «b¹b%Ë wËb« ÊU½ù« ‚uIŠ Êu½U bŽ«u Õu{uÐ nUÄð W¹bK³« s WIÐU« œuOI« Ê√ pý ôË
‚dF« Ë√ fM'« V³Ð eOOL²« ÂbŽË …«ËU*« √b³ vKŽ hÔ
ÒÔ Mð w²« ÊU½ù« ‚uI( w*UF« ÊöŽù« s WO½U¦«
Î
wËb« Êu½UI« bŽ«uI Udš qJA¹ U2 WOŽULł WÐuIŽ d³²F¹ WOM√ »U³Ý_ uO³« Âb¼ Ê√ UL Æs¹b« Ë√
ÂUOI« s q²;« ÊUFM9 5²K« 53 Ë 33 5ðœU*« w 1949 ÂUF WFÐ«d« nOMł WOUHð≈ Î «b¹b%Ë w½U½ù«
Æp– wC²Ið WOÐd(« UOKLF« X½U «–≈ ô≈ uOÐ Ë√ ÊU³
Ì W¹√ ÂbNÐ
≠∫WOÝUÝ_« Ub)« w …«ËUö« ≠UÎ ¦UŁ
¡UOŠ_« w ÂbIÔð w²« Ub)« w ”bI« W¹bKÐ ‚dHð YOŠ ≠∫ U½u½—_« W³¹d{Ë W¹bK³« Ubš Æ1
qÐ ¨‚dD« bO³FðË WUEM« Ubš WUÄÐË WM¹b*« w W¹œuNO« ¡UOŠ_« w ÂbIÔð w²« pKð sŽ WOÐdF«
5OÝbI*« lœ s ržd« vKŽ Ub)« Ác¼ s WËd× ÍdBMF« —«b'« nKš WF«u« WOÐdF« ¡UOŠ_« Ê≈ÓÒ
s % 26 W³MÐ r¼U¹ 5OÝbI*« tFb¹ U ÊQÐ ¡«d³)« —b
ÓÒ w²«Ë ¨U½u½—_« W³¹d{ UNMË WE¼U³« Vz«dCK
wÝbI*« dłU²« Ê√ p– v≈ ·UC¹ ¨UNðUbš s % 5 Á—«bI U vKŽ ÊuKB×¹ 5Š w W¹bK³« WO½«eO
w ULNMOÐ lÝUA« ‚dH« l WOÐdG« ”bI« w ÷ËdH*« lÐd*« d²*« dFÝ fH½ lb¹ WOdA« ”bI« w
Æqšb«
WuJ(« ¡UHŽ≈ Ê√ UL ¨1907 ÂUF ÍU¼ô WOUHð« s 48 …œU*« nUÄ¹ W³¹dC« Ác¼ ÷d Ê√ pý ôË
iHÒ Ä dFÐ p– bFÐ UN{d rŁ «uMÝ fLš …b* W³¹dC« Ác¼ lœ s 5MÞu²LK WOKOz«dÝù«
Ë√ ‚dF« V³Ð rNMOÐ WdHð ÊËœ lOL'« 5Ð …«ËU*« v≈ uŽbð w²« ÊU½ù« ‚uIŠ oOŁ«u* WHUÄ tO
ÆÊuK« Ë√ fM'«
UDK« q³ s …b¹bŽ UI¹UC Ub)« Ác¼ bNý YOŠ ≠∫ WOLOKF²« Ub)« w …«ËUö« Æ2
vKŽ wKOz«dÝù« ÃUNM*« ÷dH UDK« pKð s WËU× w ¨WM¹b*« ‰ö²Šô vË_« ÂU¹_« cM WOKOz«dÝù«
Æ…bAÐ ÊuOMODKH« Êu¹uÐd²« tËU Íc«Ë ¨WOÐdF« ”—«b*«
…b* ”—«b*« ‚öž≈ ÕöÝ qOz«dÝ≈ XbÄ²Ý« 1987 ÂUŽ vË_« WOMODKH« W{UH²½ô« XFb½« UbMŽË
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W¹u½UŁË WOz«b²Ð« WÝ—b 31 ‚öžSÐ ÂUF« p– w XU YOŠ W{UH²½ô« ‰ULŽ√ nu WKOÝu WK¹uÞ
ÆWOU²² dNý√ WLš …b*
s W³KÞË 5LKF s 5OÝbI*« dOž lMÔ 1993≠3≠31 w ”bI« WM¹b ‚öž≈ —«d —Ëb bFÐË
ÆWOLOKF²« Ub)« Ác¼ vKŽ ÎU³KÝ dŁÒ √ U2 UNušœ
WM¹b*« w WUù« w tIŠ vKŽ WEU;« qł√ s wÝbI*« vKŽ ◊d²Að WOKOz«dÝù« UDK« √bÐ UbMŽË
·dG« w b¹bA« hIM« l Î «b¹bý ÎUUŠœ“« ”—«b*« Ác¼ bNý ¨UNÝ—«b w 5Ý—«b« s tzUMÐ√ ÊuJ¹ Ê√
”—«b*UÐ W½—UI ¨ÊuMH«Ë WO{U¹d« WDA½_« ·džË «d³²Ä*«Ë VŽö*«Ë WOLOKF²« Ub)«Ë WOHB«
W½uJ …—ULŽ w »öD« ”—b¹ Ê√ öÎ ¦ W¹uOF« …bKÐ w d_« qË qÐ ¨WOÐdG« ”bI« w WOKOz«dÝù«
Æt²KzUŽË …—ULF« VŠU tO sJ¹ YU¦«Ë ÀU½û w½U¦«Ë —ucK ‰Ë_« oÐUD« hBš oÐ«uÞ WŁöŁ s
Êu½UI« ÂUJŠ_ `{«Ë ‚dš tO WM¹b*« ÍdDý w WOLOKF²« Ub)« .bIð w …«ËUö« Ê√ pý ôË
ÆÊU½ù« ‚uIŠ oOŁ«uË w½U½ù« wËb« Êu½UI«Ë wËb«
ÂUJŠ_ ÎUdš UNKL− w qJAð w²«Ë ”bI« w …«ËUö« ôU− iFÐ sŽ …c³½ Ác¼ X½U ÎUU²šË
ÆÊU½ù« ‚uIŠ oOŁ«uË wËb« Êu½UI«

¨”bI« WFUł w ‚uI(« WOKJ oÐU« bOLF«Ë wËb« Êu½UI« w „—UA –U²Ý√ u¼ p¹Ëœ vÝu Æœ
Æ…d¼UI« WFUł s wËb« Êu½UI« w Á«—u²b« …œUNý vKŽ qUŠ
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1850≠1950 5Ð …d²H« w …«ËUö« ÃU²½≈Ë ”bI« WOłuuJ¹≈
W²ÝuÐ√ U−¹d e¹U
WbI
WOHzUD«Ë WOdF« «¡UL²½ù« nK²Ä s 5OÝbI*« ÊUJ« dL²Ý«
ZO½ ¡UMÐË ÃUb½ô«Ë nOJ²« w 5LKË 5O×OË Î «œuN¹
X½U wöÝù« `²H« cMË Æ…b¹bŽ œuIŽ ‰«uÞ wÝbI*« lL²−*«
«¡UL²½û UF³ð WLI sJð rË ¨…bŠu WOöÝ≈ WM¹b ”bI«
WO«dG'« UOL²« Ê√ rKF« l ¨—«uÝ_« qš«œ WOM¹b«≠WOMŁù«
w×O*«Ë wöÝù« w(«® WOU(« ¡UOŠ_« ULOIðË WOU(« W¹d³F«
Æq³ s …œułu sJð r ©wM—_«Ë ÍœuNO«Ë
»U×√ WMN* UF³ð ¨ÎUOÄ¹—Uð W1bI« …bK³« «—UŠ X½uJð ÈdŠ_UÐË
w ÊËbłu¹ «u½U s¹c« ¨5CO³*« …—U× ¨UNO 5Ub«
—ËbI«Ë w½«Ë_« ÊuKD¹ YOŠ W1bI« …bK³« qš«œ WUš ‚uÝ
pc ¨d¹bBIUÐ ÂUFD« œ«bŽ≈ w WbÄ²*« WOÝU×M« WOŽË_«Ë
”bI« w UU³« WD×
‰e½® X¹e« ÊUš …—UŠ Ë√ ¨©œuK'« wžUÐœ® WžUÐb« Ë√ …b«u'« …—UŠ
WKzUF W³½ W¹bU)« W³IŽ q¦ ÊUJ*« w WLOI*« WKzUF« Ë√ …dOAFK UF³ð X½U UN½√ Ë√ ©Êu²¹e« X¹“ —U&
W³IŽ rÝUÐ ÂuO« ·ËdF*« lu*« w b¹“ wMÐ …—UŠ «ËQA½√ s¹c« b¹“ wMÐ …dOAŽ œ«d√ pcË ¨ÍbU)«
ÆœuUF« »UÐ wdý W¹uu*«
lÝU²« ÊdI« nB²M w U¼—«uÝ√ Ã—Uš WM¹b*« u/Ë WOHzUD« ¡UOŠ_«Ë wŠ«uC« —uNþ W¹«bÐ cMË t½√ ô≈
nF{√ Íc« d_« ¨wÝbI*« lL²−LK ÍdA³« „uK« w fOÓÒ Ó Ô*« w½UJ*« ¡UM³« «dŁR “d³ð √bÐ ¨dAŽ
Æ «¡UL²½ô« …œbF² W½U−² WOŠ WM¹b …œUF²Ý« WO½UJ≈
Íd?C??(« włu??uJ¹ù« ÂUEM« dUMŽ ¡u?{ w ”b??I??K WOłuuJ??¹ù« W'UF*« r²²??Ý U??M¼ s?Ë
WDÐ«d²Ë WKš«b² dUMŽ WLš s ÊuJ²¹ Íc« ©Elements of Urban Ecological System®
UOłuuMJ²«Ë ©Environment® W¾O³«Ë ©Population® ÊUJ« w¼Ë iF³« UNCFÐ vKŽ bL²FðË
wHM«Ë wŽUL²łô« dBMF« «dOš√Ë ©Organization® rOE?M²«Ë ©Technology®
Æ ©Socio≠Psychology Element®
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∫w½UJ« dBMF« Æ1
5LOI*« œbŽ œU¹œ“« l ªr−(« w Î «u/ œ«œ“« ULK UNOMUÝ vKŽ ”bI« WM¹b WOłuuJ¹≈ dOŁQð dNE¹
UöF« pKð Xu%Ë ¨‰ Ôb³²«Ë dOGÒ ²K WOŽUL²łô« UöF« X{dFð UL ¨rNMOÐ jÐ«Ëd« XHF{ WM¹b*UÐ
‰Ë_ ”bI« w sJ« ÊuOÐË—Ë_« œuNO« √bÐ w²« …d²H«® dAŽ lÝU²« ÊdI« UOMO²Ý w WOŽUL²łù«
…QÞË s œ«“Ë ¨‰«Ëe« WF¹dÝË W²RË WO×DÝË WOBÄý ô UöŽ v≈ U bŠ
Ì v≈ ©a¹—U²« w …d
w²« WHK²Ä*« ¡UBù« UÝUOÝ ‰öš s WK²;« WËb« UIŠôË WO½uONB« Wd(« UÝ—U2 tłu²« «c¼
ÆUNÝ—U9
s »dF« ÊuOMODKH« qJý 5Š wH
”bI« ¡«u w WO³Kž√ 5LKË 5O×O
WDO;« «bK³«Ë ÈdI« qLAð …bŠu
Ø.œ—UHÝ® œuNO« ŸUD²Ý« ¨WM¹b*UÐ
«u×³B¹ Ê√ ©5OÐdž Ø“UMJý√Ë 5Odý
∫1947 WMÝ® W¹bK³« œËbŠ qš«œ WO³Kž√
Æ©wÐdŽ n√ 651 qÐUI ÍœuN¹ n√ 994
¨s¹d√ v≈ VM« Ác¼ 5Ð ‚dH« œuF¹Ë
œuUF« »UÐ WIDM
w²« WO½UD¹d³« «¡UBŠù« Ê√ ULNË√
rN½Q ¨Èdš√ oÞUM v≈ «uKI²½« rŁ 1948 WMÝ q³ ”bI« v≈ «uKË s¹c« s¹dłUN*« V²% X½U
WM¹b0 WDO;« ·U¹—_« ÊUJÝ XM¦²Ý« b WO½UD¹d³« «¡UBŠù« Ê√ w½U¦« d_«Ë ¨”bI« w «u«“ U
rN½QË W¹bK³« œËbŠ Ã—Uš 5MÞUI« œuNO« tð«– Xu« w X³²Š« ULMOÐ ¨UNO ÊuKLF¹ s¹c« ”bI«
w«dG1b« ¡UBŠù«¢ d³œ ”bI« ÊËRý w dO³)« UNOL¹ WÓ OÓÒ Ó Ô WOUH²« WOKLŽ w¼Ë WM¹b*« ÊUJÝ
Æ ¢wKJON«
∫w¾O³« dBMF« Æ2
¡UOŠ_« pKð rEFË ¨”bI« —uÝ Ã—Uš WM¹b*« ¡UOŠ_ w½«dLF« uLM« w ÎULÝUŠ Î «—Ëœ w¾O³« dBMF« VF
¡UDG«Ë —UD_« UOL s WOUŽ W³MÐË WÐd²« WÐuBÄÐ eOL²ð w²« WOÐdG« «—b×M*« vKŽ bOýÔ
ÁU&« w Ã—b²*« U¼—«b×½UÐ ÷—_« eOL²ð UL ¨ÊU¹d'« WLz«œ ÁUO ‰Ë«bł WIDM*« w błuðË Æ wðU³M«
WO½«dLŽË WO½UJÝ WU¦ q√ X½U WOdA« «—b×M*« ÊS ¨qÐUI*« w Æ WOKŠU« ‰uN«Ë WKd«Ë bK«
u×½ —«b×½ô« …b¹bý w¼Ë ¨…dOI UNO WÐd²«Ë ¨WKŠU t³ý Ë√ WKŠU UNO{«—√Ë dD*« qþ w UNŽuË V³Ð
w vKŽ√ WO½UJÝ WU¦ edð w¼ W−O²M«Ë ¨qÝö UNł—bð VFB« s qF−¹ U «c¼Ë ¨Êœ—_« Íœ«Ë
Æ”bI« WM¹b* WOÐdG« WIDM*«
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∫włuuMJ²« dBMF« Æ3
«œb;« bŠ√ …d²H« pK² włuuMJ²« ÂbI²« ÊU ¨1917 WMÝ w ”bIK w½UL¦F« rJ(« W¹UN½ l
b¹bFK qLF« ÊUJ sŽ WUù« ÊUJ ‰UBH½« U¼“dÐ√Ë ¨WM¹b*« …UOŠ w XŁbŠ w²« «dOG²K WOÝUÝ_«
WUù« ÊUJ sŽ qLF« ÊUJ ‰UBH½« ÂbFÐ WK¹uÞ …d²H eO9 W1bI« …bK³« Ê√ ULKŽ ¨5MÞ«u*« s
rUŽ d– bË ÆW¹bOKI²« UŽUMB«Ë ·d(« ÊuÝ—U1 UN½UJÝ ÊU w²« «—U(« w ’Uš qJAÐË
…dAŽË ¨ÊuÐUB« lMB qUF WFð 1838 ÂUF« w ”bI« w ÊU t½√ ÊuMÐË— œ—«Ëœ≈ wJ¹d_« —UŁü«
ÊdI« qz«Ë√ wË ¨W¹—Uc²« n×²« lMB …dO¦ Uý—ËË ¨…dO³ WGÐbË ¨rL« X¹e dUF
wË Æ5ŠöH«Ë Ëb³K ‚—e«Ë iO³« WAL_« lO³ð W³ú mÐUB dAŽ u×½ „UM¼ ÊU dAŽ lÝU²«
v« UNu% l sJË ¨WM¹b*« w `LIK WM×D ÊËdAŽ „UM¼ ÊU dAŽ lÝU²« ÊdI« s UOMOL)«
„UM¼ ÊU vË_« WO*UF« »d(« q³Ë ÆtÐ«uÐ√ UNM dO¦ oKž√ ¨UN²OłU²½« œU¹œ“«Ë —UÄ³« …uIÐ qLF«
W¹œUB²ô« WDA½_« s Î «¡eł X½U pO«dO«Ë »uD«Ë d−(« WŽUM Ê√ UL ¨W½ËdJF*« lMB l½UB
Æ»d(« q³ ”bI« w
∫wLOEM²« dBMF« Æ4
—ULF²Ýô« W¹«bÐË WO½UL¦F« WËb« —UON½« cM
cš√ 1948 ÂUŽ W½bN« jš v²ŠË w½UD¹d³«
√bÐ YOŠ ¨fOÓÒ Ô*« …«ËUö« ÃU²½≈ bNAð WM¹b*«
Î «œËbŠ Y¹b(« a¹—U²« w …d ‰Ë_Ë qJA²ð
»dF« œËbŠ® WOMŁù« UFL−²« 5Ð WKU t³ý
Æ©œuNO«Ë
s włuuJ¹≈ oM ”bI« W¾OÐ XL NÔ UM¼ s
dOOGð w ÁdŁ√Ë w½UJ*« rOEM²«Ë qŽUH²« —uEM
·œU¼Ë œuBI qJAÐ WOÝbI*« W¾O³K Í—cł
rOEMð WOC X×{√ YOŠ ¨WOÝUOÝ »U³Ý_
»«b²½ô« …d² w W¹bK³« œËbŠ rOÝdðË w{«—_«
Æ”bI« w Ÿ«dB« d¼uł w¼

fKÐU½ Ÿ—Uý WIDM

∫wŽUL²łô« wHM« dBMF« Æ5
¨s¹dAF« ÊdI« s ‰Ë_« nBM« w wMODKH« lL²−LK WOHzUÞö« WUF« WFO³D« ÍbU)« bOý— nB¹
wMODKH«Ë wÐdF« s¹¡UL²½ô« ÒÊÓ√ WIOI(«Ë 5OMODKH« 5Ð …œułu sJð r WOMŁù«Ë WOM¹b« «¡ôu« ÊQÐ
v≈ ÎU¹d¼Uþ w½UD¹d³« »«b²½ô« UDKÝ XFÝ 5Š w ÆœuNO« ¡UM¦²ÝUÐ 5OÝbI*« qJ W¹uN« —u× UL¼
wMODKH« lL²−*« l “UMJý_« œuNO« s¹dłUNLK ©wKJON«Ë fOÓÒ Ô*«® wŽUL²łô« ÃUb½ö ·ËdE« W¾ONð
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‰UBH½ô« ÁU&UÐ lbð WO½uONB« Wd(« √bÐ ¨”bI« s …dO¦ ¡UOŠ√ w WDK²Ä*« «—U(« ‰öš s
w“_« Ÿ«dB« …dJ e¹eFð® œuNO« s¹dłUN*« ◊UÝË√ w 5²O½uONB« WUI¦«Ë UOłuu¹b¹û dO³F²
…«ËUö«Ë `{«u« eOÒ ×²« vKŽ WOÐdF« ◊UÝË_« w WOu qF …œ— v≈ Èœ√ Íc« d_« ¨©»dF« l
v≈ p– ÈÒœ√Ë Æ”bI« w ÊuOÐ—Ë_« œuNO« s¹dłUN*« `UB w½UD¹d³« »«b²½ô« UDKÝ U¼“eFð w²«
5Ð ©WOuI«® WOHzUD« ‚u UöF« ÈuÒ Ë ¨WUŽ …—uBÐ »dF«Ë œuNO« 5Ð WOŽUL²łù« UöF« ·UF{≈
WGK WOÐdF« WGK«Ë WOÐdF« WOHK)« »UOž WŽeM« Ác¼ W¹uI²Ð `LÝ U2Ë Æ»dF« 5LK*«Ë 5O×O*«
bzU« l{uK ÎUöš ©“UMJý_« ÊuOÐË—Ë_« s¹dłUN*« s rN²O³Kž√ Ê_®
ÓÒ ”bI« œuN¹ ◊UÝË√ w VÞUÄ²K
Æ bHË W¹d³ÞË qOK)« w
WOH½ q«uFÐ UC¹√ j³ðd ¨włuu¹b¹ù«Ë wM¹b« rNzUL²½UÐ j³ðd*«Ë œuNOK ©w½UJ*«® ÍeO(« ‰UBH½ù« ÒÊ≈
vKŽ …ËöŽ ¨5LKË ÎUÐdŽ rN½u 5OK_« ÊUJ« ÁU& WI³*« —UJ_«Ë n«u*« q¦ ¨…b¹bŽ WOŽUL²ł≈Ë
qBH« ÒÊ≈ ÆWM¹b*« sŽ ¡UÐdGUÐ 5OMODKH« WH«Ë WO½uONB« W¹UŽb« UN−Mð w²« hBI«Ë ÂUF« Í√d«
«c¼Ë ¨s¹b«Ë WOuIUÐ j³ðd¹ U —bIÐ qšb« Èu²0 j³ðd¹ ô ”bI« w WUù« sU_ ÍdBMF«
bOQ²UÐ u¼ œuNO« `UB eOOL²« sJË Æ©religio≠national segregation® U¹dBMŽ ôeŽ d³²F¹
ÆWO½uONB« Wd(« …QA½ cM ”bI« WM¹b w ÷—_« U«bÄ²Ý« w rN*« qUF«
∫W9U)«
UÝUOÝ s UNF³ð UË dAŽ lÝU²« ÊdI« w XŁbŠ w²« «—uD²« UOŽ«bð ”bI« WM¹b gOFð ÂuO«
ô≈ XÐ√ WOÐdF« ”bI« sJ ÆUNO w½uONB« œułu«Ë ·«b¼_« XÝd w²«Ë »«b²½ô« …d² ‰öš WO½UD¹dÐ
qLAð WM¹b vI³ð Ê√ qł√ s q{UMð 5OMODKH« UNK¼QÐ X«“ UË ¡UBù«Ë fLD« vKŽ tOBŽ ÊuJð Ê√
Æ…œU³F« W¹dŠË U½U¹b« Â«d²Š«Ë „d²A*« gOFK WM¹b ÊuJð YO×Ð bŠ_ ¡UB≈ ÊËœ UNO³× VŽu²ðË

qUŠ ¨”bI« WFUł ¨Êb*« UÝ«—œË UO«dG'« …dz«œ w bŽU –U²Ý√ u¼ ¨ U−¹d W²ÝuÐ√ e¹U Æœ
Æ«bMuÐ w uÝ—«Ë WFUł s W¹dA³« UO«dG'« w …«—u²œË ŸUL²łô« rKŽ w dO²łU*« …œUNý vKŽ
∫WOÐdF« lł«d*« WLzU
WÝR ∫vË_« WF³D« ¨1948 »dŠ w U¼dOBË WOÐdF« ¡UOŠ_« ¨”bI« ¨©2002® Í—U9 rOKÝ Æ1
2003 ≠”bI« – q¹bÐË WOÝbI*« UÝ«—b« WÝR ∫ WO½U¦« WF³D« ¨ ËdOÐ – WOMODKH« UÝ«—b«
ÍdJH« vI²K*« ¨W¹uLMð ÊËRý WK− ¨UN²HOþËË ”bI« Èd nOMBð ¨©1995Ø1996® p¹Ëb« e¹eŽ Æ2
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ÊUJÝù« «—UOš vKŽ WOKOz«dÝù« UÝUO« dŁ√
5OÝbILK
vHDB dUÝ
1948 ÂUŽ cM ”bI« WM¹b X½U
v≈ WLI 1967 Ê«d¹eŠ W¹UGË
XDž w²« WOÐdG« WM¹b*« ¨5zeł
X% ÎU/Ëœ ≠38,000‰« WÐ«d WŠU
WOdA« WM¹b*«Ë ¨WOKOz«dÝù« …dDO«
≠6,000‰« WÐ«d WŠU XDž w²«
wË ÆWO½œ—_« …dDO« X% ÎU/Ëœ
Xu²Ý« 1967 ÂUF« s Ê«d¹eŠ dNý
1 r— Ÿ—Uý
ÎU/Ëœ 70,000 WÐ«d vKŽ qOz«dÝ≈
XL{ w²« w{«—_« qLAð rK ÆUNOKŽ wKOz«dÝù« Êu½UI« X{dË WOÐdG« ”bI« W¹bKÐ œËb( UN²L{Ë
WÐ«d ÎUC¹√ XKLý qÐ ¨jI WO½œ—_« …dDO« X% X½U w²« U¼œËb×Ð WM¹b*« s wdA« ¡e'«
XOÐ w²¹bK³ lÐUð UNCFÐË ¨WOÐdG« WHC« w W¹d ≠28 ? WFÐUð UN²O³Už X½U ¨UOU{≈ ÎU/Ëœ 64,000
q³ tOKŽ X½U U wHF{ s d¦√ ”bI« WM¹b WŠU rC« «c¼ ¡«dł d³J ¨ôUł XOÐË r(
ÆqOz«dÝ≈ w WM¹b d³√ ”bI« X×³√Ë ‰ö²Šù«
WOdŽ WOKQ WOdA« ”bI« w 5OMODKH« ÊUJ« l qUF²«1967 ÂUF« bFÐ ÊuOKOz«dÝù« ‰ËUŠ
¨r¼¡«u²Š« ·bNÐ qOz«dÝ≈ w W¹d×Ð qLF«Ë qIM²« WO½UJ≈Ë ”bI« WM¹b w WUù« oŠ rNzUDŽ≈Ë
∫5³³ qAHUÐ ¡UÐ ôËU;« Ác¼ Ê√ dOž
v≈ dEM¹ Íc« w½uONB« dJH« vKŽ eJðdð w²«Ë ¨ ôËU;« Ác¼ w WF³²*« WOKOz«dÝù« WO−NM*« ULNË√
‚uI(« s «udŠË
Ô ¨WO½U¦« Wł—b« s U½UJÝ 5OMODKH« d³²ŽU ¨W¹dBMŽ WOu …dE½ œuNO« dOž
ÆœuNO« l W¹ËU²*«
…uIUÐ ¡Uł UO³Mł√ ôö²Š« t½u b¹b'« rJ×K 5OMODKH« ÊUJ« i— uN r¼_«Ë w½U¦« V³« U√
¨t²¹—«dL²Ý«Ë ÁœułË aOÝd² ozUI(«Ë a¹—U²« d¹Ëe²Ð ÂUË ¨ «Ëd¦«Ë ÷—_« vKŽ ¡öO²Ýö W¹dJF«
wKOz«dÝù« œułuK WËUI v≈ Xu« —Ëd l Xu% 5OMODKH« ÊUJ« s W¹u WF½U2 oKš U2
5OÝbI*« ÊUJ« ÊQÐ ŸUM²ö 5OKOz«dÝù« 5DDÄ*«Ë 5OÝUO« XFœ WIOI(« Ác¼ ÆtUJý√ WUJÐ
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WO½uONB« …dJH« UN²F{Ë w²« WC¹dF« ◊uD)«Ë vUM²ð WO«dG1œ WK³MË WOM√ WKJA ÊuKJA¹ «uðUÐ
√bÐ bË ÆÍœuNO« VFAK W¹bÐ_« WLUF« wdA«Ë wÐdG« UNOLIÐ ”bI« d³²Fð w²«Ë ¨WÝbI*« WM¹bLK
rNFÝuð oMšË 5OÝbI*« ÊUJ« o¹uDð UN½Qý s w²« WHK²Ä*« UÝUO«Ë jD)« l{uÐ ÊuOKOz«dÝù«
WIO{ œËbŠ w WOdŽ WOK√ r¼¡UIÐ sLC¹ qJAÐ WM¹b*« s wdA« rI« w w½«dLF«Ë w«dG1b«
UBOBš WKBH*« …dzU'« 5½«uI« 5Ð UÝUO« pKð XFLłË ÆWM¹b*« w —u_« dOOð vKŽ U¼dOŁQð ÂbFM¹
¨WMÞ«u*« oŠ V×Ý o¹dÞ sŽ ÊUJ« s hKÄ²K m¹dH²« WÝUOÝ q¦ WM¹b*« w wÝbI*« œułu« WÐ—U;
ÊËœ ‰u%Ë wMODKH« r¼œ«b²« sŽ 5OÝbILK WO½UJ« UFL−²« qBHð w²« WOzU¹eOH« eł«u(«Ë
«bOIF²« v≈ WU{≈ ¨UNuŠË WM¹b*« qš«œ W¹œuNO« UMÞu²*«Ë qUH« —«b'« q¦ wFO³D« U¼u/
rOd² rN²ËU× Ë√ …b¹b'« sU*« WU≈ w 5OÝbI*« ÂU√ ”bI« W¹bKÐ UNFCð w²« qO«dF«Ë
‰uKŠ sŽ Y×³«Ë ¨VFB« l«u« l nOJ²ð WOMJÝ ◊U/√ ÃUN²½« vKŽ rNLž—√ U2 ¨UNM .bI« d¹uDðË
w ÎUOŠ wMODKH« bł«u²« ÊULC eł«u(«Ë 5½«uI« pKð vKŽ ·UH²ô« vKŽ ÂuIð …dJ²³Ë …b¹bł
Æ”bI« WM¹b
rN w Y×³« WOL¼√ sLJð
w ÊuOÝbI*« tF³²¹ Íc« oDM*«
”bI« œËbŠ qš«œ ¡UM³«Ë sJ«
o¹dÞ sŽ UNł—UšË WOdA«
∫WOU²« WK¾Ý_« vKŽ WÐUłù«
WOKOz«dÝù« UÝUO« “dÐ√ w¼ U
¡UM³«Ë sJ« —UOÄÐ rJ×²ð w²«
ø5OÝbI*« bMŽ
WO½dH« WK²« WIDM

w²« WOMJ« ◊U/_« w¼ UË
øUNł—UšË WOdA« ”bI« qš«œ UÝUO« pKð vKŽ ¡Î UMÐ ÊuOÝbI*« UNJK¹
s rNUA²½ô 5OÝbI*« ÂU√ …du²*« «—UO)« WAUMË ÕdÞ r²OÝ ôƒU²« Ác¼ vKŽ WÐUłù« bFÐË
ÆrN²M¹b w UN½uAOF¹ w²« WI½U)« WOMJ« W“_«
∫”bI« WM¹b qš«œ wMODKH« w½UJ« uLM« s b×K wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« UN−N²M¹ w²« UÝUO« “dÐ√
r¼d³& s¹c« ¨5OÝbILK WMÞ«u*« oŠ V×Ð q¦L²ð WO½u½U WO−NM vKŽ ÂuIðË ∫m¹dH²« WÝUOÝ ¨ôË√
jDÄ*« pcÐ WuLA dOG« wŠ«uC« w sU w gOF«Ë W¹bK³« œËbŠ s ÃËd)« vKŽ sJ« W“√
ÆWOÐdG« WHC« Êb wUÐ w Ë√
XO³¦ð o¹dÞ sŽ WM¹b*« w WKU WOÝbI WOMJÝ UFL& ‰eŽ vKŽ bL²Fð ∫WOž«d WO−NM ¨ÎUO½UŁ
oÞUM*« iFÐ Ã«dš≈ r²¹ YO×Ð —«b'« ¡UMÐ rŁ sË Æ1967 ÂUŽ WK²;« ”bI« r{ bFÐ W¹bK³« œËbŠ
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qÐUI*UÐË ÆUdý ◊UHFý rOÄË ôULý VIŽdI WIDM q¦ —«b'« ¡«—Ë U v« WOUŽ WO½UJÝ WU¦ «–
–uH½ v« WM¹b*« ‚dý WF«u«Ë ©rOËœ√ tOUF® WOÐdG« WHC« w WMÞu² d³√ rC ŸËdA „UM¼
sŽ WOdA« …dŠ«u«Ë f¹œ uÐ√Ë W¹—eOF« q¦ 5MODKHUÐ Wu¼Q oÞUM ‰eFOÝ U2 ”bI« W¹bKÐ
¨WOMODKH« oÞUM*« `³Bð YO×Ð WOÐdG« WHC« »uMł sŽ UeŠË UðUMŽ …bKÐË ¨WOÐdG« WHC« ‰ULý
ÆWOÐdG« WHC« w U¼œ«b²« sŽË iF³« UNCFÐ sŽ WËeF ¨…dýU³ UNł—Uš Ë√ W¹bK³« œËbŠ w ¡«uÝ
W¹dBMF« WÝUO« Ác¼ ÂuIðË ∫”bI« WM¹b qš«œ ¡UM³« hš— —«bB²Ý« w «bOIF²« WÝUOÝ ¨ÎU¦UŁ
∫5OU²« s¹dBMF« vKŽ
oÞUML UNO w{«—_« s WFÝ«Ë UŠU nOMBð o¹dÞ sŽ WM¹b*« w ¡UM³« s 5OÝbI*« lM Æ1
ÆW¹œuNO« UMÞu²*« WUù UNOKŽ ¡öO²Ýô«Ë UNð—œUB Ë√ ¡«dCš
WU×²Ýô Ë√ ¨WE¼U³« UN²HKJð V³Ð WOMÐ_« WUù WO½u½UI« hšd« —«bB²Ý« w WGU³« WÐuFB« Æ2
5MÞ«u*« q³ s l¹—UA*« pKð WU≈ UN³KD²ð w²« WOLOEM²« «bOIF²« V³Ð ö√ UNOKŽ ‰uB(«
Æ5OÝbI*«
WOMJ« WOMÐ_« WUù rN¹b¹√ 5Ð …du²*« ÷—_« ‰öG²Ý« vKŽ 5OÝbI*« d³& Ác¼ «bOIF²« WÝUOÝ
WM¹b w WUù« w rNIŠ vKŽ WEU;« w rNM ö√ ¨pc W“ö« hOš«d²« vKŽ ‰uB(« ÊËbÐ
”bI« W¹bKÐ tÐ ÂuIð U u¼Ë ¨Í—uH« ÂbN« WKzUÞ X% UNŽuË wU²UÐË ¨UNO rNðözUŽË r¼¡UIÐË ¨”bI«
sÞ«u*« dDC¹ w²« WE¼U³« U«dG« sŽ pO¼U½ ¨WOÝbI*« ¡UOŠ_« lOLł w w−NM qJAÐ WOKOz«dÝù«
ÆpKð ¡UM³« WOKLŽ sŽ W¾ýUM« UHUÄ*« V³Ð UDKK UNFœ v≈
…¡uÐu*« WOMODKH« Êb*« d¦√ w¼ ”bI« WM¹b ∫UNuŠË ”bI« WM¹b w ÊUDO²Ýô« WÝUOÝ ¨ÎUFÐ«—
ÂUŽ ‰ö²Š« bFÐ WOdA« ”bI« w WOKOz«dÝ≈ WMÞu² 34 ¡UMÐ - bI ¨ÍœuNO« ÊUDO²Ýù« ÷d0
∫”bI« ‰uŠ 5«eŠ qJAðË ¨WL½ n√ 375 w«uŠ 2015 ÂUŽ UMÞu²*« Ác¼ ÊUJÝ œbŽ mKÐË 1967
œËbŠ Ã—Uš wł—U)« Â«e(« w½U¦«Ë 16 tðUMÞu² œbŽË WOdA« ”bI« qš«œ w wKš«b« Â«e(« ‰Ë_«
18 ¡UA½≈ - bI p– v≈ WU{ùUÐ Æ2r 38 t²ŠU U q²%Ë 18 tðUMÞu² œbŽË WOdA« ”bI«
XLO√ w²« WOUH²ô« ‚dD« ‰uÞ mK³¹Ë Æ2005 v²Š 1996 s …d²H« ‰öš UOz«uAŽ ÎUO½UDO²Ý« UFu
Ær 91 w«uŠ iF³« UNCF³Ð UMÞu²*« Ác¼ jÐd ”bI« ‰uŠË qš«œ w
eOd²« ÊS ‰ö²Šô« UÝUOÝ vKŽ œd« w ÊuOÝbI*« UN−N²½« w²« WOMJ« ◊U/_« sŽ Y¹b(« bMŽ U√
UN½u ¨WOÝbI*« WÐUA« Ã«Ë“_« W×¹dý w¼Ë ¨’Uš qJAÐ WMOF W×¹dý vKŽ ”UÝ_UÐ UM¼ VBM¹
`z«dA« wUÐ 5Ð s WłUŠ d¦_« UN½uË ”bI« WM¹b w WOMODKH« W¹—«dL²Ýô«Ë q³I²*« q¦9
WOHF²« UNðUÝUOÝ WOKOz«dÝù« UDK« e— bI «cË ¨WM¹b*« w ÍdBF«Ë rzö*« ‰eMLK WO½UJ«
vKŽ ¡UCIK bÐ_« v≈ WM¹b*« …—œUG vKŽ U¼—U³łù WÝ«dAÐ UN²Ð—UŠË ¨W×¹dA« Ác¼ b{ ”bI« WM¹b w
dOuð vKŽ qLFð UN½S qÐUI*« wË ÆrN½UJ œuNO« 5MÞu²*« ‰öŠ≈Ë UNO wMODKH« œułu« q³I²
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WM¹b ú9 w²« UMÞu²*« w gOFK ‰UI²½ô« vKŽ rNFO−A² W¹œuNO« WÐUA« Ã«Ë“ú öON²« WU
Æ ¡«u« vKŽ wdA«Ë wÐdG« UNOze−Ð ”bI«
ÀöŁ hOÄAð vKŽ bŽU¹ ”bI« WM¹b w ÊUJÝù« w WOÝbI*« WÐUA« Ã«Ë“_« «—UOš w ÷u)« Ê≈
∫…eO2 d¼«uþ
Æ—UO)« «c¼ vKŽ W³ðd²*« WOŽUL²łô« WHKJ²« rž— «—UO)« qNÝ√ u¼Ë WKzUF« XOÐ w gOF« ¨‰Ë_« —UO)«
ŸUHð—« V³Ð bOQ²UÐ sL¦« k¼UÐ qŠ u¼Ë ”bI« WM¹b qš«œ ‰eM —U−¾²Ý« WËU× u¼ w½U¦« —UO)«
ÆtKšœ W¹œËb× V³Ð ÁdOuð sŽ wÝbI*« sÞ«u*« UNO e−F¹ Wł—œ v≈ «—U−¹ù«
l³²ð UNMJË —«b'« Ã—Uš uLMUÐ …cšü« …b¹b'« WOz«uAF« ¡UOŠ_« w sJK ‰UI²½ô« u¼ YU¦« —UO)«Ë
WHKJð ÷UHÄ½« s rždUÐË Æ◊UHFý rOÄË VIŽ dH ¡UOŠ√ q¦ WO½b*« UNMO½«uË ”bI« W¹bKÐ œËb(
ÿUE²« V³Ð WO²×²« vM³« —UON½«Ë …dO¦ WOŽUL²ł« qUA “Ëd³Ð V³²¹ t½√ ô≈ UO³½ q(« «c¼
Æ÷—_« s …œËb× WFIÐ vKŽ ÊUJ«
U¼u¹—UMO« Ác¼ ‰Ë√Ë ÆW“_« s ÃËdÄK WŠd²I*« U¼u¹—UMO« iFÐ sŽ Y¹b(« s bÐ ô W¹UNM« wË
‚uI(« iFÐ Ÿ«e²½ô WOKOz«dÝù« W¹bK³« b{ …—ËUM*UÐ —«dL²Ýô«Ë ¨¡wý qF ÂbŽË ”uK'« WÞU³Ð u¼
5OÝbI*« ÊUJ« nF{ V³Ð jI dOBI« Èb*« vKŽ —UO)« «cNÐ —«dL²Ýô« sJ1Ë ÆUNðUÝUOÝ —Ëdý ¡UIð«Ë
ÊuË ¨WOdA« ”bIK wKOz«dÝù« ‰ö²Šô« sŽ "UM« l«u« d_« oDM0 W×K*« W¹bK³« WNł«u w
XR qJAÐ 5LOI U½UJÝ rN½uJ ¨bOIF²«Ë WÐuFB« W¹Už w 5OÝbI*« ÊUJK wU(« w½u½UI« l{u«
tUI²½« Ë√ wÝbI*« …d−¼ œd−0 WOF{u« Ác¼ WOŠö wN²Mð YO×Ð ¨wKOz«dÝù« Êu½UI« dE½ WNłË s
Æ”bI« WM¹b* ÍbK³« jDÄ*« œËbŠ Ã—Uš sJK
W−O²M ÊuOÝbI*« tOKŽ Â bIÚ ¹Ô Ê√ sJ1 Ë ¨wKOz«dÝù« fOM−²« …dJ vKŽ ÂuIO w½U¦« u¹—UMO« U√
5OÝbI*« ·«d²Ž« vKŽ —UO)« «c¼ ÂuI¹Ë Æ‰Ë_« —UO)« WOF{Ë vKŽ —«dL²Ýô« sŽ W&UM« qUA*« rUH²
X% …bŠ«Ë UÝb ULN½uJÐ rOK²«Ë ¨wdA«Ë wÐdG« UNOLIÐ ”bI« WM¹b vKŽ ÷ËdH*« l«u« d_UÐ
wU²UÐË ¨WOKOz«dÝù« WOM'« vKŽ ‰uB×K 5OÝbI*« q³ s wŽUL'« tłu²«Ë ¨W¹d³F« WËb« WDKÝ
dOuð w o(« UF³Þ p– w U0 ¨UNOMÞ«u lOL' WOKOz«dÝù« UF¹dA²« U¼duð w²« ‚uI(UÐ W³UD*«
¨W¹UGK UOIDM q(« «c¼ Ëb³¹ vË_« WK¼uKË ÆUNOMÞ«u s t³KD¹ s* WËb« q³ s rzö*« sJ*«
qOz«dÝ≈ WKUF —U³²Žô« 5FÐ U½cš√ U «–≈ sJ ¨wÝbI*« lL²−*« UNO½UF¹ w²« qUA*« WO³UG q(« du¹Ë
¡ôR¼ ÒÊ√ WIOI(« ÒÊ_ ‰UM*« VF VKD*« «c¼ oOI% Ê√ b−MÝ UMÒ½S dCš_« j)« qš«œ »dF« 5MÞ«uLK
¨WO½U¦« Wł—b« s 5MÞ«uL ÊuKUF¹ rN½S ¨U¹dE½ WMÞ«u*« wKU rN½u s rždUÐ ¨5MÞ«u*«
¨WHK²Ä*« WËb« UÝR q³ s w−NM qJAÐ UNK¼U& r²¹ ¨WÎ Uš UNM WOMJ«Ë ¨rNuIŠ ÊS wU²UÐË
Ær¼«dË rN½b w WI½Uš sJÝ W“√ Êu½UF¹ rN pc W−O²½Ë
ŸUD w ‰UFÒ Ë dýU³ qJAÐ WOMODKH« WOMÞu« WDK« UÝR qšbð dOš_« u¹—UMO« VKD²¹Ë
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s wdA« ¡e'« w dŁR wMODK bł«uð vKŽ ÿUH(« WOÝUÝ_« UNðU³ł«Ë s Ê_ wÝbI*« ÊUJÝù«
—UL¦²Ýô« o¹dÞ sŽ p– hÄK²¹Ë ¨bO²F« wMODKH« ÊUOJK WOK³I²*« WLUF« U¼—U³²ŽUÐ ”bI« WM¹b
ÊËbÐË dýU³ qJAÐ WOÝbI*« ÊUJÝù« UOFLł lO−AðË rŽœË ”bI« WM¹b qš«œ ÊUJÝù« ŸUD w
…œU'« «—œU³*« s dO¦J« q²Ið w²« WOÞ«dËdO³« w Ÿuu« VM−² W¹—«œù«Ë WOdB*« …eNł_« WÞUÝË
b_« WK¹uÞË …dO WOMJÝ ÷Ëd ¡UDŽ≈ vKŽ WOK;« „uM³« —U³ł≈ o¹dÞ sŽ pc ¨ÊQA« «c¼ w
WÐUA« Ã«Ë“_« W×¹dý vKŽ ”UÝ_UÐ eOd²« l WO½UJ« `z«dA« lOL'Ë U½ULC« s v½œ_« b(UÐË
÷—_« ¡«dý WKŠd s √b³ð Ê√ bÐ ô ÷ËdI« Ác¼ ÆWM¹b*« w wMODKH« œułu« q³I² d³²Fð w²«
…bF w{«—√ lD ¡«dý WOKLŽ Ê_ WBšd« vKŽ wÝbI*« ‰uBŠ bFÐ jI fOË hšd« —«bB²Ý«Ë
¡UMÐ w 5³ž«d« 5OÝbI*« Èb …œułu*« «dšb*« lOLł ·eM²ð hOšd²«Ë rOEM²« WOKLŽË ¡UM³K
ÆWOMJ« oIA«
w dO²łU*« …œUNýË ©2001® W¹—ULF*« WÝbMN« w ”u¹—uUJ³« …œUNý qL×¹ ¨vHDB dUÝ ÆÂ
¢„—«¢ WŽuL− l p¹dý ”bMN ¨X¹“dOÐ WFUł s ©2010® bNA*« …—ULŽË ÍdC(« jODÄ²«
Í—UIF« d¹uD²«Ë ¡UM³K «dOIý wKŽ Ê«uš≈ WdýË dOLF²« w²dA —UA²Ë jODÄ²«Ë WÝbMNK
ÆiHÄM*« qšb« ÍË– 5OÝbILK WOMJ« oIA« ¡UA½≈ w WB²Ä*«
lł«d*«
”bI« ‰uŠ «—uAM ¨WK²;« w{«—_« w ÊU½ù« ‚uI( wKOz«dÝù« UuKF*« ed 2008 ¨©rKO²Ð® Æ1
ÆwwwÆbtselemÆorgØArabic ∫ w½Ëd²Jù« lu*« ÆWOdA«
∫w½Ëd²Jù« lu*« Æw{«—_« ÀU×Ð√ ed w U½UO³« …bŽU ¨2008 ¨”bI« WOIO³D²« ÀU×Ð_« ed ¨©Z¹—√® Æ2
ÆwwwÆarijÆorg
wwwÆ ∫w½Ëd²Jù« lu*« Æ”bI« ‰ö²Š« vKŽ UUŽ ÊuFÐ—√ ¨2008 ¨”bI« WOIO³D²« ÀU×Ð_« ed ¨©Z¹—√® Æ3
ÆarijÆorg
öI½ ¨©d¹UM¹® w½U¦« Êu½U 25 ¨WOdA« ”bI« w ¡UM³« l«Ë sŽ WŽeH UODF ¨2008 ¨◊u³Kł œuL× Æ4
X% ¢WF³« ”«u_«¢ ‚bM w ¢wËb« Âö«Ë ÊËUF²« ed¢ UNLE½ …Ëb½ ‰öš w¹ULš rÝ«— —uËd³« sŽ
wwwÆ3almaniÆorgØspipÆ ∫w½Ëd²Jù« lu*« Æ¢—uD« WIDM ∫”bI« w jODÄ²«Ë ¡UM³« UOUJý≈¢ ∫Ê«uMŽ
Æ phpøarticle1161
ÆwwwÆjiisÆorgÆil ∫w½Ëd²Jù« lu*« Æ2008 ¨qOz«dÝ≈ ÀU×Ð_ ”bI« bNF Æ5
¨tK« Â«— ¨WOÝUÝ_« ZzU²M« ¨2005 ”bI« WEU; w½UJ« `*« ¨2005 ¨wMODKH« ¡UBŠû Íed*« “UN'« Æ6
wwwÆpcbsÆgovÆpsÆ ∫w½Ëd²Jù« lu*« Æ5DK

Æ2008 rKO²Ð «—uAM
Æ2008 ¨Z¹—√ ¨w{«—_« ÀU×Ð√ ed w U½UO³« …bŽU
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1
2

wKOJA²« sH«Ë ”bI«
ÊUL« …œUž

”bI« w
¨œU³F« U¼dJM¹ fO VzU−F«Ë iUM²« ÕUðd¹
s¹bOUÐ fLKð „UM¼ «e−F*«Ë U¼b¹błË UN1b Êu³KI¹ ‘ULI« lD UN½Q
wŁužd³« rO9

f(«Ë ” ÒbI*«Ë W¹uN«Ë a¹—U²« q¦ …dO¦ w½UF tðôu%Ë Ád¼ułË Ád¼Uþ w qL×¹ ÊUJ w¼ ”bI«
ÊUJ wN ¨5DK q qLAð ôu%Ë À«bŠ√ s t²OMÐ w qI¦*« ÊUJ*« w¼ ”bI« Æ…d«c«Ë ‰UL'«Ë
WOÝUO«Ë WOUI¦«Ë WOŽUL²łù« UNðôu×²Ð WOMODKH« WÐd−²« ö¦9 sŽ d³F¹ sJË —cÒ  −²Ë
XÐUŁ
Ó
s «¡ełË WÐd−²« s «¡eł ÊUJ*« `³BO ¨t²FO³Þ w UN−b¹Ë wKOz«dÝù« ≠ wMODKH« Ÿ«dB« w
«c¼Ë ¨ÊUJ*« WOULłË WOÄ¹—UðË WÝ«b w¼Ë U¹u² ÀöŁ vKŽ tðUOK& t ÊUJL ”bI« Ê≈ÓÒ Æ‚UO«
Æt Ð ’Uš d×Ý Z²M¹ U
ø”bIUÐ ’Uš d×Ð dFA½ «–U*
YOŠ s WM¹b*« w ŸUI¹≈ „UM¼Ë rOI² fO dO« jÄ ¨WHK²Ä U¹u² cšQð UNO Wd(« Ê_
WHK²Ä œUFÐ√ cšQð w²« ‚Ue« „UM¼Ë ¨WŽuM² ÂU−Š√Ë WHK²Ä U¹u² vKŽ ‰ËeM«Ë œuFB«Ë Ã«—œ_«
ULK WHK²Ä UŽUI¹≈ „UM¼ ÒÊ√ YO×Ð qE«Ø¡uC« Èu² vKŽ dŁRð w²« ”«u_«Ë ¨WFÝË oO{ s
qJON«Ë w½U³*« w XJF½« WHK²Ä WOM“ ◊UI½ s b& w²« “ud« „UM¼Ë ÆÊUJ*« w b'« „d%
ÊUJLK rOEFð „UM¼Ë ÆÍd{UŠ bFÐ v≈ tu%Ë w{U*« UN½U“ ÷dHð UNðuÓÒ IÐ “ud« ÁcN ¨WM¹bLK ÍœU*«
uKF« lÐUÞ t²DŽ√ WOÝbI« Ác¼ ¨WK¹uÞ WOM“ …d² d³Ž ¢”bIL¢ tF qUF²« ‰öš s b&
s WM¹b*« l wuO« qŽUH²« v≈ WU{ùUÐ ÆWÝ«bI« …dJ l XL−½« ÊUJ*« W¹—ULF Ê√ UL ¨W½UJ*«Ë
ÊUJLK fŠ „UM¼ ¨WOM¹b« dzUFA«Ë ”uID« UÝ—U2 ‰öš s wM¹b« qJA«Ë wŽUL²łô« qJA« YOŠ
Z²M¹Ë qBHL²¹Ë ”bI*« l wÄ¹—U²« qš«b²¹ ¨n¦J qJAÐ q³I²*«Ë d{U(«Ë ¨w{U*« tO qš«b²¹
b¹eð w²«Ë wHM«Ë gOLN²« WOKLŽË ÊUJ*« l WöF« w UM²Ðd& v≈ WU{ùUÐ ÆÊUJLK WLEŽË d×Ý
w f(« Z²Mð w²« w¼ WFL²− UMUC½Ë UM²dŠË U½dÓ J  ¨UMÓÒ Š ØUMÓ²¹ƒ— Ê≈ÓÒ ÆtÐ UMÞU³ð—«Ë UMÝUŠ≈
Æ…ed UNKF&Ë …e¹UL² UNKF& ¨ÊUJ*«
UJ³ý s UIb²Ð eOL²ð ”bIU ¨sH«Ë ÊUJ*« 5Ð W¹uI« WöF« w 5²*« d'« “ud« d³²Fð
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UN “ud« Ác¼ ‘UFÔ*« l«u« wË ÆÎUOÝUOÝË ÎUOUIŁË ÎUOÄ¹—UðË ÎUOM¹œ Î «bFÐÔ cšQð w²« “ud« s …bIF
q YOŠ Àö¦« U½U¹b« œułË «bOIFð sL{ ÊUJ*« l tKUFð …—uKÐË ÊU½ù« dJ qOJAð w UNðu
WÐd−²K W−O²½ Íed« bF³« dO³ qJAÐ cš√ wMODKH« sH« ¨qÐUI*UÐ ÆWM¹bLK …œb× U¹ƒ— UN …bŠ«Ë
‰öš s ÊUJ*« b−
Ò  ¹Ô sH«Ë ¨“udUÐ ¡wK ÊUJ*« Ê≈ÓÒ ÆgOLN²«Ë ¡u−K«Ë sÞu« Ê«bI s WOMODKH«
bO& tOË seK ‚«d²š« tO YOŠ “UO²UÐ W¹e— WöŽ ÊUJ*«Ë sH« 5Ð WöF« `³Bð UM¼Ë “ud«
ÆWOðUöŽ U¹ƒ— sL{ ÊUJ*« WOL¼_
÷—_« w ◊U³ð—ù« b−¹ Íc« ÊUJ*UÐ wMODKH« WöŽ sŽ d³Fð ”bI« sŽ WOKOJA²« UŠuK« Ê≈
“ud« sL ÆWOMODKH« UŠuK« w ÎU¹d¼uł Î «bFÐÔ W¹ed« WHOþu« cš√ bIË Æs¹b«Ë WUI¦«Ë ÊUJ*«Ë
∫WObM³« Æ2 ¨r¼—U¹œ v≈ …œuF« oŠË 5¾łöUÐ j³ðd u¼Ë ∫ÕU²H*« Æ1 ∫wMODKH« sH« w WbÄ²*«
WU_« sŽ d³F¹ ∫ÊUB(« Æ4 ¨W¹dŠË ÂöÐ gOF« sŽ d³Fð ∫WUL(« Æ3 ¨œUN'«Ë ‰UCM« sŽ d³Fð
sH« sŽ d³F¹ ∫e¹dD²« Æ6 ¨sÞu« VŠË W¹uN« sŽ d³Fð ∫WOuJ« Æ5 ¨o(« ŸUłd²Ý«Ë …—u¦«Ë …uI«Ë
wN ¨wMODKH« wKOJA²« sH« w dO³ eOŠ cš√ bI …√d*« U√ Æ7 ÆwMODKH« w³FA« À«d²«Ë
Æ‰UCM«Ë sÞuK e— w¼Ë ¨WOŁ«d²«Ë WOUI¦« WOMÞu« W¹uN«Ë ÷—ú …—UF²ÝU ÂbÄ²ð
¨oKD*« eO(« w¼Ë ¨¢eO(«¢ u¼ U rN UNöš s sJ2 eO×K œUFÐ√ WŁöŁ ©2005® w—U¼ bOH¹œ `{u¹
¨ÁœułË w qI² Í√ ¢tð«– w ¡wA«¢ Í√ ∫©absolute space® oKD*« eO(« Æ1 ÆwðUöF«Ë w³M«Ë
…œułu UN½_ …œułu*« ¡UOý_« 5Ð WöF« ∫©relative space® w³M« eO(« Æ2 ¨XÐUŁË œb× uN
¨WöF« WdF w ÎU¹d¼uł Î «—Ëœ VFKð V«d*« UNM oKDM¹ w²« WDIMU ¨iF³« UNCF³Ð WD³ðdË
œułu ¡wA« Ê√ vMF0 ¡UOý_« w œułu*« eO(« u¼Ë ∫©relational space® wðUöF« eO(« Æ3
¡wAUÐ qB% ô ¡UCHK WOðUöF« U¹ƒdU ¨Èdš√ ¡UOý√ l UöŽ tð«– w q¦1Ë Íu²×¹ UbMŽ jI
`³Bð WOł—U)« «dOŁQ²« Ê√ wMFð ÊUJ*«Ë ÊUeK WOðUöF« ÂuNH ÆWOdF*« WOKLF« Ã—Uš ÊU“ Ë√ ¡UCH
WDI½ w ¡wý Ë√ Àb× Æse« d³Ž …œb× ¡UOý√ Ë√ UOKLŽ w ©Become internalized® WOKš«œ
„UM¼ ¨UNuŠ —Ëb¹ dš¬ ¡wý q vKŽ bL²Fð wN ¨WDIM« Ác¼ w U¼œułË s UNLN sJ1 ô eO(« w
WDI½ w X³¦²ðË eJðdð ¨q³I²*«Ë d{U(«Ë w{U*« w eO(« w Âu%Ë dŁRð …e¹UL²Ë WFÝ«Ë öJAð
w tL²K½ U sŽ UU9 ÎUHK²Ä ÎU¾Oý `³Bð ‰«b'« «c¼ w W¹uN« ÆWDIM« Ác¼ WFO³Þ n¹dF² ¨…œb×
ÆoKD*« eO(«
ULO qŽUH²ðË qš«b²ð w²«Ë ¨wðUöŽË w³½Ë oKD v≈ eO(« œUFÐ√ rOIðË w—U¼ bOH¹œ v≈ «œUM²Ý«
‰b¹ U2 ¨oÝUM²Ë r−M qJAÐ Àö¦« U¼œUFÐQÐ WOMODKH« UŠuK« w eO(« sŽ dO³F²« - ¨UNMOÐ
U «c¼Ë ¨tF tKUFðË t²öŽË t wMODKH« „«—œ≈ YOŠ s eO(« pOJHðË ‚«d²š« r²¹ r t½√ vKŽ
∫Àö¦« U¹u²*« v≈ UŠuK« rOIð - Æ UŠuK« tMO³ð
∫oKD*« eO(« sŽ d³F¹ u¼Ë WOUL'«Ë WOÝbI«Ë WOÄ¹—U²« Àö¦« ÁœUFÐ√ sŽ d³F¹ XÐUŁ ¡wA ÊUJ*« Æ1

28

ËbO³Ž vOŽ ≠ ”bI« WŠu ≠©1® r— WŠu

…dÄB« W³ rÝ— -Ë ¨WOIOI(« U¼œUFÐ√ w w¼ UL ”bI« d¹uBð - t½√ ©1® r— WŠuK« w kŠö½
wN ÊUJ*« qJý bł UNK …—uB«Ë ÆUC¹√ UNÐ WDO;« w½U³*«Ë ¨WOIOI(« UN½«uQÐ WŠuK« ed w
ÍuOŠ bFÐ vDŽ√ U2 iOÐ_«Ë ‚—“_« 5Ð Włe²2 Ê«uQÐ ¡UL« rÝ— - ÆWOŽU³D½« W¹ƒ— v≈ »d√
ÆÊUJ*« WÝ«bË WOULł sŽ U¹ƒ— XDŽ√ UL ¨WŠuK
kŠö½ ≠ wMG*« qU ÊUMHK ©2® r— WŠu w
s WHK²Ä*« tðUŽUI¹≈Ë ÊUJ*« WOULł 5³¹ t½√
qHÝ√ wH ¨UNö²š«Ë Ã«—œ_« WdŠ YOŠ
w¼Ë WŠuK« vKŽ√ w pcË Ã«—œ√ WŠuK«
„UM¼ ÆUNL−ŠË UNŽUHð—« YOŠ s nK²Äð
ÊUJ v≈ pKšb¹ ”uIU WŠuK« w oLŽ
ÆwKš«b« oLF« sŽ …d³F Èdš√ ”«u√ tO
Wd×Ð wŠu¹ u¼Ë rOI² fO qJA«
dO³Fð u¼Ë wM³« ÊuK« —UO²š« - ÆWL−M
1982 – wMG*« qU – W1bI« …bK³« s UŽUI¹≈ ≠©2® r— WŠu
ÆdCš_« v≈ WU{ùUÐ sÞu«Ë »«d²« Êu sŽ
sJË 5F ŸUI¹≈ w ÊUJ*« l qŽUH²¹ ÊU½ù« Ê≈
WŠuK« “U²« ÆtO ·uD¹ Íc« b'« ‰öš s fOË ÊUJ*« W¹Ë«“ s ŸUI¹ù« sŽ d³Ž wMG*« WŠu w
sŽ w½U³*« uKF e¹U9 wË WFÐd*« pOÐU³A«Ë ”«u_«Ë »U³I« ‰öš s Í—ULF*« ‰UL'« bO& WËU× w
ÆUNMOÐ ULO rŠöð œułË l ¨UNH½ ‚Ue« qš«œ UNðU¹u² Uö²š«Ë ¡UM³« U¹u² ‰öš s ¨UNCFÐ
∫w³M« eO(« sŽ d³Fð w¼Ë 5MŁ« Ë√ bŠ«Ë bF³Ð ÊUJ*« XDÐ— w²« UŠuK« Æ2
∫…œuF« oŠË ÊUJ*« ≠
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- t½√ 5³²¹ ©3® r— WŠuK« w
…œUF²Ý«Ë …œuF« …dJHÐ ÊUJ*« jÐ—
b& tKš«bÐ ÕU²H*U ¨÷—_«
sŽ dO³Fð w¼Ë ÊUJ*« ”bI«
ÆrNMOÐ WKš«b²*«Ë WIOŁu« WöF«
WOHKÄ œuÝ_« ÊuK« Â«bÄ²Ý« dO³F² td²Ä¹ iOÐ√ Êu l
rÝ« WÐU² -Ë ¨Êe(«Ë …b(« sŽ
JerusalemË UOK¹« ¨”u³¹ ¨”bI«
Ê√ 5³²¹ ÆÊUJ*« WOL¼_ bOQ²

‰uG« ËbOÝ uÐ√ dÝU¹ ©3® r— WŠu

Æ5¾łö« …œuŽ u¼ wK³I² seÐ ÊdÓ²IÚ Ô ÊUJ*«
dU;« ÊUJ*«
- t½√ ©4® r— WŠuK« s 5³²¹
dU× ÊUJ*U Æ—«b'UÐ ”bI« jÐ—
dO³F²« - Æ¡eł ÈuÝ tM dNE¹ ôË
…dÄB« W³ ‰öš s WM¹b*« sŽ
’U)« lÐUD« «– WHK²Ä*« w½U³*«Ë
ÆUNÐ
w½UMŽ qO³½ ©4 ® r— WŠu

WKš«b² WHK²Ä «œUFÐ√ cš√ w²« UŠuK« Æ3
eO(« sŽ d³Fð w¼Ë ÊUJ*« «bOIFð ≠ ÊUJLK
∫wðUöF«
œułË ¢Èu√ …UO(« …œ«—≈¢ WŠu s 5³²¹
—uCŠ „UMN ¨WŠuK« w …dO¦ dUMŽ
ÊuÝ—U1 WHK²Ä ‰UOł√ s ”UMK Íu
ÊUJ*« w o(« sŽ dO³F² WOFO³D« rNðUOŠ
fÐö w ÊUÝËdŽË Êu³FK¹ ‰UHÞ√ „UM¼Ë
WŠuK« WOHKš w ÆÊuBd¹ ‰Uł—Ë ·Ue«
WOÝb vKŽ bOQ² ÊUJLK W³MUÐ d³√ r−ŠË W«dý≈ cš√ …dÄB« W³Ë W1bI« …bK³« błuð
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vKŽ ¡UCOÐ ôUý sFC¹ ¡U½ ÀöŁ błuð ÆWO×O*«Ë WOöÝù« WM¹b*« rUF vKŽ UC¹√ bOQðË ÊUJ*«
ÈbŠS ¨œułu« «c¼ sŽ dO³F² WŠuK« w Î «dš¬ Î «bFÐ Êcš√ bË ÊUJ*« …—UNÞ sŽ dO³F² sNÝËƒ—
UNÝ√— XdŠ W¦U¦«Ë 5LO« ÁU&UÐ dOAð Èdš√Ë sÞu« sŽ dO³F² ”UM« v≈ U¼bOÐ dOAð ¡UM«
błuðË ¨sÞu« q vKŽ …dDO« vKŽ bOQ² d×Ð błu¹ —UO« vKŽ WŠuK« nKš Æ¡UL« ÁU&UÐ
Æ…dÐU¦*«Ë qLF«Ë ¡UDF« sŽ dO³F² b¹ UC¹√
…bŠu«Ë sÞu« WOuLý sŽ d³Fð WŠuK« Ê≈ÓÒ
WOuB)« sŽ d³FðË ÊUJ*« w o(«Ë
WOULłË WÝ«b 5³ðË ¨WOMODKH« WOFL²−*«
W¹uO(UÐ ¡U×¹≈ wDFð WbÄ²*« Ê«u_«Ë ÆÊUJ*«
ÆW¹—«dL²Ýô«Ë Wd(«Ë
…UO(« ¨ÊUJ*« «bOIFð ©6® r— WŠuK« s 6²¹
5³²¹ ÆW¹d(«Ë ¡UDF«Ë qLF«Ë …—u¦«Ë ¨ u*«Ë
tKONË ¡UL« ÁU&UÐ vKŽ√ v≈ ÊUB(« ”√—
w UC¹√ ÆW¹d(« qO½Ë …—u¦« sŽ dO³F²
vKŽ iOÐ_« ‰UA« lCð …√d« WŠuK« jÝË
XMOÐ bË ¨ÊUJ*« …—UNÞ sŽ dO³F² UNÝ√—
sÞu« sŽ dO³F² ÊUJ*« sC²% UN½QË
WŠuK« 51 vKŽ ÆUM oŠ t½√ dO³F²Ë W¹uN«Ë
UMIŠ Ê√Ó ÊUO³ U¼—Ëcł l Êu²¹“ …d−ý błuð
wLKŠ bzUÝ ≠ ©6® WŠu
Ò  Ô
hÄý …d−A« V½U−Ð błu¹Ë ¨ÊUJ*« w —c−²
”UMK nO¦ lL& błu¹ …d−A« s dšü« V½U'« vKŽË ¨œdL²« sŽ dO³F² ‚d²×¹ q−ŽË r¦K
w bO« ÆWO×C²«Ë u*« sŽ dO³F² rłULł błuð WŠuK« qHÝ√ ÆÊUJ*« vKŽ Ÿ«dB« sŽ dO³F²
nK)« w …dO³ Èdš√ b¹ błuðË ¨÷—_UÐ UM²³¦ð sŽ dO³F² ÷—_UÐ W²³¦² WŠuK« nB²M
w½«uHMŽ lÐUDÐ wŠuðË WKš«b² dUMF« lOLł Æ¡UDF«Ë …dÐU¦*«Ë qLF« sŽ dO³F²K WŠuK« —U¹ vKŽ
«dEMÐ …√d*« tO≈ dEMð Íc« ÁU&ô« ¨bŠ«Ë ÁU&« w rNFOLłË ¨W¹—«dL²Ýô« lÐUÞ cšQð WdŠË ¨Í—uŁ
Æ‰ƒUH²«Ë Êe(«Ë r_« 5Ð UNð«dO³Fð Włe²2
bOFðË ÊUJ*UÐ wMODKH« WöŽ sŽ d³Fð UN{«dF²Ý« - w²« UŠuK«Ë ¨l«u« sŽ dO³Fð u¼ sH« Ê≈
d³Fð UŠuK« ÆÊUJ*« ÊËbÐ ÊuJ¹ ô q³I²*« ÊQÐË q³I²*« W¹«Ë—Ë d{U(UÐ w{U*« —UC×²Ý« 5³ðË ¨tłU²½≈
‚UO²ý«Ë VŠ „UMN ¨”bI« WM¹b ÁU&UÐ Ãe²L*« ŸuM²*« —uFA«Ë U³KI²« ‰öš s ÊUJ*UÐ f(« sŽ
Ó ÊeŠË VCžË
ÆœdÒÔ 9Ë
eO(« Ê≈ Æt²¹—«dL²Ý«Ë t²OUIŁË t²OuLýË t²¹edË tÄ¹—UðË t²OÝbË t²OUL−Ð ÊUJ*« sŽ dO³F²« -
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Àö¦« eO(« U¹u² XMOÐË ¨W{ËdF*« UŠuK« w XJF½« wðUöF«Ë w³M«Ë oKD*« WHK²Ä*« ÁœUFÐQÐ
Íc« ‚UO« s rždUÐ tÒ½√ vKŽ ‰b¹ «c¼ ÆqJA« ô Èu²;« w tÐUA²«Ë ÂU−½ôUÐ XHBð« UNFOLłË
tKB - Íc« b¹b'« qO'« v²ŠË ¨`−Mð r qOz«dÝ≈ ÊS ÊUJ*UÐ WöF« pOJHð WËU×Ë uKÝË√ ÁbłË√
Æ”bI« WM¹b ÁU&UÐ WOK³I²*« t²¹ƒ—Ë tMOŽ ÊU —«b'« qFHÐ ÊUJ*« sŽ
„—UA²¹ w²« WHK²Ä*« UNðö¦L²Ð WIOI(« sŽ nAJ¹Ë lłd¹ p–Ë WOMODKH« WUI¦« w t²OL¼√ t sH«
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