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3 بّيارات يافا بين الماضي والحاضر

ص
ّ

ملخ

نسعى في هذه الوظيفة إلى دراسة وفهم النسيج المدينّي لجنوبي يافا اليوم من خالل مورد المنظر الطبيعّي 

لت "الطبقة الخضراء المختفية" ليافا مورًدا زراعًيا واقتصادًيا للمدينة، كما 
ّ

الذي اختفى منها: بّيارات البرتقال. شك

لت صناعة البرتقال مورًدا اقتصادًيا على مستوى كّل فلسطين في الفترة العثمانّية وقبلها. تعكس المنظومة 
ّ

شك

التي انبثقت عن سيرورات زراعة وتصدير البرتقال منظومة العالقات بين المدينة والبّيارات في الماضي، كما تعكس 

نمط الحياة المحلّية آنذاك. سنحاول من خالل هذه الوظيفة بحث يافا في الماضي والحاضر من منظور منظومة 

ل الطبقة الخضراء ومجموعة الطرق بين البّيارات وميناء يافا واألحياء السكنّية. 
ُّ

ك كيفية تشك
ّ

البّيارات- إذ سنفك

مة للبرتقال والحّيز  باإلضافة إلى ذلك، سنسعى إليجاد العالقة، إن وجدت، بين طبقة البيارات والمنظومة المنّظِ

المادّي في جنوب يافا اليوم.

ومن الجدير ذكره أّن البحث، في إطار هذه الوظيفة، بدأ من عّدة تشخيصات في المقطع الجنوبّي لجادة 

ا أوصلته للبيارات. موضوع "الشارع الرئيسّي" ليس 
ً

خذ البحث طريق
ّ
"يروشاليم"، ومع التقّدم بالعمل على الوظيفة، ات

مركزًيا في هذه الوظيفة، رغم أننا نتطرق إليه كمقطع تمثيلّي في القسم المقارن.
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مشكلة وسؤال البحث

ت بّياراُت يافا الحّيَز المادّي للمدينة؟ كيف تنعكس منظومة البيارات وتأثيراتها على جنوبي يافا في 
َ
ْمل

َ
كيف أ

الحاضر؟



البّيارات في يافا- مقّدمة
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البّيارات في يافا- مقّدمة

هناك شهادات عديدة تعود إلى القرن ال9 الميالدّي تدّل على وجود زراعة الحمضيات على أراضي الجرف الخصبة في 

محيط يافا، إال أّن الصنف الخاص من البرتقال الذي أعطى ليافا اسمها كمصّدرة عمالقة هو البرتقال "الشموطّي"، وهو 

صنف برتقال وصل إلى البالد في القرن الثامن عشر. ال توجد معلومات أكيدة حول أصل البرتقال "الشموطّي"، لكن من 

ن من 
ّ

الممكن أن يكون هذا البرتقال قد وصل من الصين. تمّيز هذا البرتقال بطعم ورائحة ممّيزتين، قشرة ثخينة )ما مك

حفظه لفترة زمنّية طويلة( وبعدد قليل من البذور. مع مرور الوقت تحّول هذا البرتقال إلى "برتقال يافا". 

ل البيارات خارج أسوار يافا ابتداًء من القرن الثامن عشر، مع وصول ذلك الصنف الخاص من البرتقال للبالد )ساسون، 
ّ

بدأ تشك

2006(. كذلك، تطّورت خالل فترة الحكم العثمانّي للبالد فروع زراعّية أخرى. في محيط الزراعة، بدأت أعمال بنى تحتّية هدفت 

إلى تأهيل األراضي ألنواع الزراعة المختلفة- حفر آبار، تشييد مباٍن زراعّية وسكنّية ألصحاب البّيارات وللفالحين. هكذا، عملًيا، 

ولد نموذج "البّيارة"- بيت البئر.

زوا في السكن على الساحل، وكانت يافا إحدى المراكز 
ّ

في مطلع القرن ال19، هاجر الكثير من الفالحين المصرّيين للبالد وترك

 للسكن في الحّيز 
ً

نوا من السكن في المدينة المحاطة باألسوار، مجاال
ّ

األساسّية لسكناهم. وجد الفالحون، الذين لم يتمك

نات"، وهو بمثابة حّي فقر ذي مباٍن مؤقتة. جلب هؤالء الفالحين معهم تقنيات زراعّية 
َ

الزراعّي حول المدينة وأسموها "َسك

رة )جروسمان، 1994(. 
ّ

لوا قوى عاملة رخيصة ومتوف
ّ

جديدة لم تكن معروفة محلًيا وشك

الزيادة السكانّية، والتطّور التكنولوجّي، والزراعّي والمائّي، وسمعة يافا كمزّودة برتقال وشعور األمان االقتصادّي1 - كّل 

هذه مجتمعة هي أسباب دفعت قدًما ظاهرة البّيارات نحو التوّسع في أطراف يافا، درجة بدأ فيها العمل في البّيارات 

ا في البّيارات في تلك 
ً

يتجاوز حدود القطاعات المختلفة من المجتمع. بدًءا من القرن ال20، بدأ مزارعون عبرّيون بالعمل أيض

ان وأصحاب المهن المختلفة على طول مسار تصدير 
ّ

ل مصدر دخل للكثير من السك
ّ

المنطقة. اتسع تصدير البرتقال وشك

ى التصدير. لمع نجم برتقال يافا عالمًيا وتحّول إلى أكثر برتقال مطلوب في أوروبا 
ّ

البرتقال: من البّيارة، مروًرا بالميناء وحت

زرع 
ُ
ى اليوم، رغم أّن الحمضيات التي تحمل هذه العالمة ال ت

ّ
لطعمه الممّيز. ما زالت العالمة التجارّية "Jaffa" موجودة حت

بالضرورة في إسرائيل، وأّن استخدام العالمة مرهون بدفع العوائد.

نا 
ّ

 أن
ً

وصف الهولندّي فان دي-فالدا وصوله إلى يافا قادًما من القدس سنة 1851: "كشفت لي الضجة في الشارع مباشرة

وصلنا إلى يافا، كما انكشفت أمام أعيننا مناطق واسعة من حدائق الفاكهة. عندما دخلنا إليها وجدنا قرية اسمها سكنة. 

من هنا يمّر الشارع، بين جدران مرتفعة من أشجار الصّبار، مباشرة نحو المدينة. الحدائق مخبأة خلف تلك الجدران، من جهتي 

اليمين واليسار. أنت تدرك وجودها هنا وهناك من النخيل المرتفع، الذي تتحّرك أغصانه الرشيقة بفعل الريح فوق جدران 

ف، دائمة الرطوبة بفضل الرّي من األنهر 
ّ

الصّبار. هذه الحدائق هي، بالفعل، أعجوبة الخصوبة، مزّودة بالماء دون توق

والينابيع. كنت سأتحّدث عن تفاحهم الذهبّي لو يكن يقّدم على موائد قصور الملوك في غرب أوروبا"، )إيش شالوم، 1965(. 

1  في منتصف القرن ال19 بدأ تطور تجارّي كبير في التجارة البحرّية العاّمة عبر السفن البخارّية في شرق البحر المتوسط، ما ساعد على زيادة العرض التجارّي لبرتقال 

يافا. 

ראובן רובין, 1928



منظومة البرتقال 

مة  كمنظوّمة منّظِ
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مة: تطّور المنظومة الزراعّية كمنظومة منّظِ

بدأ تطّور المنظومة الزراعّية في يافا منذ الحكم المصرّي لمحمد علي باشا، عندما أحضر المصرّيون معهم تكنولوجيا جديدة 

ن من تطّور المنظومة. 
ّ

وقوى بشرّية رخيصة األجر ما مك

أغلب المناطق الزراعّية في تلك الفترة كانت مورًد جماعًيا لكل سكان البلد حتى عام 1870. 

انهارت منظومة التوزيع الجماعّية نتيجة السياسة الضريبة المثقلة في تلك الحقبة من اإلمبراطورّية العثمانّية، وأخلت مكانها 

لمنظومة ملكّية خاّصة على األراضي )خالدي، 1992( 

ز في مسح من سنة 1879 )فترة حكم اإلمبراطورّية العثمانّية(1 2 3 
ّ

في تحليلنا للمنظومة الزراعّية، سنترك

مكّونات المنظومة الزراعّية: 

تطّورت يافا من مدينة محاطة باألسوار، إلى مركز حضرّي بين البّيارات والميناء بحيث ظهرت عّدة عناصر جديدة على طول 

المنظومة وغّيرت من مفهوم الحّيز. كانت تلك العناصر مكّونة من عّدة طبقات تخطيطّية بلّورت مًعا المنظومة االقتصادّية-

الزراعّية: "البّيارة"، اآلبار، المخازن، السكنات، الحدائق والكروم، ووظائف أخرى خدمت المنظومة. ارتبطت تلك الطبقات 

بمنظومة طرق ومسارات.  

 البّيارة:   

سمّيت هذه المناطق الزراعّية بالبّيارات، والبّيارة نوع المناطق الزراعّية تطّور في القرن ال،19 وهي بنية تحتّية إنشائّية تطّورت 

إلى جانبها آبار وبيوت فخمة ومساكن للعّمل. كانت للبّيارات وظيفة مركزّية في تطّور منظومة الطرق حول يافا. أّدت 

مراحل التطّور الزراعّي والتكنولوجّي المتسارع إلى تطّور هذه المناطق4. 

السكنات:

هي "بيوت الفالحين" التي بنيت زمن االحتالل المصرّي )1840-1813( إلسكان المهاجرين المصرّيين الذين قدموا للعمل في 

البّيارات، والذين لم تكن عندهم إمكانية السكن في المدينة المسّورة، بدأ الفالحون بإقامة أحياء بّيارات في الحّيز الزراعّي ليافا 

)أبو كبير(. بعدما خرج االحتالل المصرّي من البالد بقيت السكنات مكانها، وتحّولت فيما بعد إلى نواة تطّورّية لتوّسع يافا خارج 

األسوار5 

وظائف مرافقة:

كنائس للعّمال المصرّيين المسيحّيين، حدائق، طواحين، مزارع وما إلى ذلك. 

مدينة يافا: 

تحّولت مدينة يافا من مدينة محاطة بأسوار إلى بؤرة مركزّية في نسيج اقتصادّي مدينّي 6 7  . تحّول مركز يافا القديمة إلى 

مركز تجميع منتجات القطاع الزراعّي وحلقة وصل بين الزراعة والميناء. تضّمن مركز المدينة غالبية الوظائف التي تضّمنتها 

كّل المدن الكبيرة: سكن، تجارة، مستشفيات، مؤّسسات دينّية، مؤّسسات عاّمة ومؤّسسات تربوّية )خارطة 6(. باإلمكان فهم 

العالقة التخطيطّية بين المدينة وصناعة البرتقال من خالل تزويد مئات آالف الصناديق الخشبّية للبّيارات وعمل المنظومة 

في الحّيز المادّي للمدينة من أجل نقل البرتقال إلى األسواق في يافا، وإلى المخازن، وإلى الميناء الذي يعتبر أهّم المكّونات 

الوظائفّية في يافا    .

32 1 انظر واجهة ب- ص 

2 انظر صورة 3 – ص 28

3 انظر صور 40 ص 29

17 4 انظر خارطة -1 ص 

17 5 انظر خارطة -1 ص 

6 انظر خارطة -7 ص 20 

20 7 انظر خارطة -8 ص 
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بيت البئر وتطوّره: 

بيت البئر األولّي:

بئر الماء هو العنصر األولّي الذي ُبني في األراضي الزراعّية على طول السهل الساحلّي. أنشئت قرب البئر منظومة رّي شملت 

ا لحيوانات العمل، 
ً

ستخدمت لتخزين معّدات العمل ومخزن
ُ
ا مباٍن خدماتّية ا

ً
بركة وقنوات رّي مفتوحة. حول البئر أضيفت الحق

قة بالمزرعة تطّورت مع الزمن1.  
ّ
لكن لم تكن أدلة على سكن البشر. كانت لتلك المباني وظائف متعل

البّيارة )نوع بناء داخل البيارة( المحاطة بسور:

ه لمجمل المكان من ناحية اجتماعّية-اقتصادّية-أمنّية. نتيجة ذلك، بني سور 
ّ

مع إضافة الوحدة السكنّية في البّيارة، تغّير التوج

يحيط كّل بيت البئر، ما أنتج، في نهاية األمر، مجّمعات منفصلة داخل المشهدّية الزراعّية ليافا.

في البداية، ظهرت الوحدة السكنّية في البّيارة من خالل عدد محدود من المباني والغرف في مجّمع من طابق واحد، مع 

تقسيم مساحات بسيط وأساسّي. ابتداًء من النصف الثاني للقرن ال19، ومع تطّور زراعة الحمضيات في يافا وزيادة الكثافة 

ا بدأ 
ً

انّية في يافا، تضاف لهذه المباني السكنّية طوابق ثانية، تفصل مادًيا بين الفالحين والحيوانات. في تلك الفترة أيض
ّ

السك

يظهر استغالل البّيارة كمصيف ومنتجع، كجزء من ضواحي مدينة يافا. لم تغّير هذه اإلضافات على كبر المجّمع الذي حافظ 

على طابعه الريفّي.

القصر/الخان:

ان، بدأت تتعاظم مكانة األفندية- أثرياء يافا الذين كانوا يسّيطرون على مساحات واسعة من 
ّ

ل الفجوات بين السك
ّ

مع تشك

ستخدم 
ُ
األراضي في يافا ومنطقتها. قرب البّيارة البسيطة ُبنيت فيال فخمة، وتحّولت هذه الفيالت تدريجًيا من بيوت صغيرة ت

كملجأ من كثافة المدينة إلى بيوت يقيم فيها أثرياء يافا بشكل دائم. كانت الفيال مكّونة من طابقين، استخدم الطابق األدنى 

كطابق خدماتّي شمل وظائف المزرعة ومنها: البئر، اإلسطبل، المخازن ومساكن الفالحين األجيرين )استخدم هذا الطابق 

ا للتجارة أو للضيافة(، أّما الطابق العلوّي فاستخدم كطابق لسكن أصحاب البيت. االنتقال من الساحة إلى الغرف السكنّية 
ً

أحيان

في الطابق العلوّي كان من خالل سلم درج حجرّي خارجّي.

مكّونات األسلوب المعمارّي:

 المياه بهدف الرّي.
ّ

البئر والساقية – المكّون األساسّي واألولّي لضخ

بركة الماء- البركة، مثل البئر، كانت قد ُبنيت في القسم العلوّي من البّيارة، مالصقة عموًما لبئر الماء، وبذلك تّم ضخ المياه إلى 

البيارات بقوة الجاذبّية عبر قنوات الرّي.

قلت المّياه التي تجّمعت في البركة إلى مناطق البّيارة بواسطة قنوات رّي ُحفرت يدوًيا، على طول وعرض 
ُ

قنوات الرّي- ن

ت بالجير إلغالقها. 
َ

ّط
ُ

البّيارة، ثّم غ

 بمنظومة المياه في المجّمع، 
ً

سبيل- في بّيارات معّينة تّم تركيب منشأة ماء في القسم الخارجّي للسور. كان السبيل موصوال

ر الماء للماّرين من الطريق قرب البّيارة.
ّ

إذ وف

مباٍن زراعّية وإسطبالت- مباٍن بنيت بمالصقة لبيت البئر في البداية، وعندما ازدادت االحتياجات أضيفت غرف أخرى إّما مالصقة 

للمبنى الرئيسّي أو منفصلة عنه. 

السور- كما في كل البلدات أو المزارع المنعزلة، أحيطت كّل مكّونات البّيارة بسور حجرّي عاٍل، كانت له بّوابة رئيسّية للطريق 

الرئيسّي وبوابة ثانوّية للبّيارة.

بيت السكن- أغلب أصحاب البّيارات العرب بنوا بيوتهم في منطقة بّياراتهم رغم بعدها عن المدينة. ُبني بيت صاحب البّيارة، 

عادة، على طرف البّيارة وكان محاًطا بساحة2 . 

1 انظر رسم -2 ص 27

2 انظر خارطة -5 ص 19 



األحداث الهاّمة في تطّور 

المنظومة
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رة لمدينة يافا وصناعة البرتقال:
ّ

األحداث الهاّمة ضمن التطّورات المتأخ

ن سقوط المنظومة الجماعّية لملكّية األراضي الزراعّية وتحّولها لملكّية خاّصة من أن يكون المهاجرون العبرّيون جزًءا 
ّ

مك

من المنظومة الزراعّية في يافا بعد العام 1900 )تأسيس الصندوق القومّي اليهودّي(. بدأ في تلك السنوات تغيير ديمغرافّي 

ان اليهود في 
ّ

في المنطقة نتيجة لموجات الهجرة األولى وإقامة المستوطنات اليهودّية قرب يافا )تل أبيب(. أّسس السك

يافا اتحاد مزارعي الحمضّيات كان اسمه "باردس" )بّيارة(. "نجحت الجمعّية في إقامة مخازن لمنتوجاتها في ميناء رغم كونه 

ل حّي المنشّية والسكنات بؤر تطّور 
ّ

 وجنوًبا. شك
ً

ميناًء عربًيا" )توجيه لمصدر(. استمرت مدينة يافا بالتطّور خارج األسوار شماال

أحياء سكنّية جديدة في يافا، خصوًصا في الجنوب )العجمي( وفي الشمال )حّي أبو كبير(. تمّيز الحّيز في تلك الفترة بكونه 

حيًزا متنّوًعا وفيه حياة مشتركة بين مجموعات سكانّية مختلفة في يافا. )شاهد الفيلم، دقيقة 4:20( 1 2 3   .

جادة جمال باشا:  

 مشروع الجادة داخل البّيارات كتعبير عن نزوة القّوة بتأثير الحداثة، باإلضافة لكونه من المشاريع المنضوية في إطار 
ّ

تّم شق

مشروع السيطرة على الحّيز، والذي بدأ عام 1839 من خالل عوامل عديدة مثل الطرق، والجسور، والقطارات، والتلغراف 

رة للبناء في المستقبل )شموئيل جوفارغ، ص 2(4 5    .
ّ

ل بنية تحتّية متوف
ّ

وشك

 سكة القطار: 
ّ

شق

ت سكة حديد للقطار الذي يوصل بين يافا والقدس وعكا ما عّزز من اقتصاد المدينة لكونها األكثر 
َّ

ق
ُ

خالل الفترة العثمانّية، ش

منالية للوصول إليها على مستوى البالد 6  . 

نهاية بّيارات يافا

ى فترة االنتداب البريطانّي لكن مع موجات الهجرة المتزايدة 
ّ

استمّر التطّور المدينّي الزراعّي واالقتصادّي في يافا حت

وتحقيق المشروع الصهيونّي سادت أجواء من التوتر السياسّي في المنطقة. "خالل سنوات االنتداب البريطانّي المتأخرة، 

ف سوق الحمضيات والتصدير إلى أوروبا، وبدأ تباطؤ في هذا المجال. صّعب البناء 
ّ

في فترة الحرب العالمّية الثانية، توق

الضخم ألحياء تل أبيب الجنوبّية من استمرار وجود البّيارات، لكن مع حرب العام 1948 وحصول التغيير الديمغرافّي الجذرّي 

ان في يافا من اليهود، وفرض نظام سياسّي جديد في يافا والبّيارات، وضّم 
ّ

الذي أّدى إلى وضع صارت فيه غالبية السك

مناطق يافا لمدينة تل أبيب، انتهت هذه الظاهرة كلًيا. تحّولت المنطقة من منطقة زراعّية ريفّية، بحسب أوصاف المسافرين 

هملت، وقسم كبير منها 
ُ
واالنعكاسات الفنّية، إلى "الساحة الخلفّية"، الجزء الجنوبّي والمهّمش من تل أبيب. أغلب البيارات أ

 الشوارع، وبناء األحياء، والمناطق الصناعّية والُبنى التحتّية، أو استخدمت كبيوت آيلة للسقوط لعائالت غير 
ّ

دم، بهدف شق
ُ

ه

قادرة على تحّمل مصاريف الصيانة والترميم )آڤي ساسون، تال كاتسير، 2005(. 

1 شاهد خارطة -12 ص 

2 شاهد خارطة -13 ص 

3 شاهد فيلم the Orange's Clockwork by Eyal Sivan الدقيقة 4:20 

4 انظر خارطة 10 – ص  

5 انظر خارطة -11 ص 

6 انظر خارطة -9 ص 
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يافا في الحاضر

من الصعب عدم مالحظة التناقض الحاّد القائم بين جنوب مدينة يافا وشمالها. في الحالة الدراسّية التي بدأت بها هذه 

الوظيفة، جنوب جادة يروشاليم، تّم تشخيص خصائص بارزة في طابع البناء أّدت في نهاية األمر للوصول إلى سؤال البحث 

في الوظيفة. تمتاز المنطقة قيد البحث بمباني شقق سكنّية بينها مساحات خضراء واسعة وكبيرة نسبًيا، باإلضافة إلى 

مساحات عاّمة مفتوحة أخرى. ال يقتصر االختالف على الفرق في المورفولوجيا الحّيزّية بين طرفي الشارع، بل هناك أشكال 

أخرى مختلفة ينعكس من خاللها التباين في انتشار الوظائف والبنى التحتّية المدينّية بين كلي الطرفين. فمحّطات الباصات، 

، موجودة بكثافة أقّل في الجنوب، كما أّن الطابع التجارّي الموجود في شمالي الشارع ينقطع في جنوبه حيث يوجد 
ً

مثال

الكثير من المؤسسات العاّمة مثل المدارس. 

يزداد الفرق وضوًحا في الطابع الثقافّي لطرفي الشارع المنعكس في معمارية كل منهما. فمن السهل مالحظة أّن 

ى اليوم، وأّن الواجهات التجارّية 
ّ

ه تّم الحفاظ على لغتها المعمارّية حت
ّ

المباني في شمال الجاّدة هي بطراز معمارّي عربّي وأن

مالصقة للشارع وتنجح في خلق تكثيف مدينّي. في المقابل، في الطرف الجنوبي للشارع هناك مشهد معماري مثل 

ضواحي المدن بعض الشيء، ويضّم أنماًطا مختلفة من المباني السكنّية الحداثّية. المباني السكنّية في جنوبي الشارع بعيدة 

عنه والتجارة هناك قليلة ومتواضعة. ال توجد أّي بّيارة محافظ عليها على طول جادة يروشاليم لكن هناك بعض البّيارات 

على بعد مسافة قصيرة من الشارع.

محطات باصاتمورفولجيا حّيزّية

جادة يروشاليم )شمال(

دا ماركر، 2018

جادة يروشاليم )جنوب( 

جوجل، 2015
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قة بالعالقة بين ماضي الحّيز وحاضره. الفرضية الواضحة هي أّن هناك عالقة بين الطابع 
ّ
تثير الحالة الدراسّية أسئلة كثيرة متعل

البّياراتّي والمشهدّي الذي ساد في جنوبي يافا في الماضي وبين الحّي القائم هناك اليوم. يظهر أّن السكنات والبّيارات 

كانت بمثابة نواة تطورّية لتوّسع يافا إلى خارج حدود األسوار، وهي سيرورة بدأت في نهاية القرن ال19 )كرك، 1984(. في 

البداية، كان توّسع يافا في المساحات حول البّيارات، كجزء من محاولة الحفاظ على زراعة الحمضيات من منطلق اقتصادّي 

يارات كثيرة، وبدأ البناء يدخل رويًدا رويًدا إلى مناطق البّيارات ذاتها.
َ

وثقافّي. لكن في نهاية األمر، لم تكن هناك خ

تخذت 
ُ
من خالل البحث المعّمق لخصائص الشارع، كما هو اليوم، باإلمكان مالحظة العديد من القرارات المعمارّية البارزة التي ا

من خالل التخطيط المدينّي. ينعكس الطابع المفتوح واألخضر للشارع في زراعة كثير من األشجار على مساحات ذات وظائف 

مختلفة )حديقة، شارع، قسيمة سكن(. تعزل األشجاُر الشارَع عن البيوت، وتتحّول إلى جزء عضوّي من واجهات الشارع. القرار 

اآلخر هو فصل مداخل البيوت السكنّية عن الشارع، بواسطة خلق طرق داخلّية، موازّية للشارع، توصل المشاة للمساحات 

الخضراء بين البنايات في طريقهم إلى المداخل 1  .  

رت مباشرة من زراعة الحمضّيات والبّيارات. 
ّ
ال يمكن اإلقرار بشكل أكيد بأّن القرارات التخطيطّية التي اتخذت في جنوب يافا تأث

ى اليوم. ال يمّيز أسلوب البناء الدولّي الطابع الذي 
ّ

 القليل منها حت
ّ

 إال
َ

دمت الكثير من البّيارات على مّر السنين ولم يبق
ُ

لقد ه

كان في هذا الحّيز بالماضي، ويمكن نسب خصائص موجودة في البنايات السكنّية في جادة يروشاليم بخصائص الكثير من 

البنايات السكنّية في مختلف أنحاء البالد. مع ذلك، يثير القرار بإعطاء هذا الطابع للحّي، تحديًدا في جنوب جادة يروشاليم، 

ل محيط الحالة 
ّ

صنا أّن هناك العديد من الخصائص التي تشك
ّ

أسئلة كثيرة حول العالقة بين ماضي الحّيز وحاضره. لقد شخ

الدراسّية تنجح بتذكيرنا، عن قصد أو عن دون قصد، بسحر البيارات التي كانت موجودة في هذا المكان- وتخلق محيًطا 

ا مقارنة بشمال الشارع.    
ً
ا مريًحا وهادئ

ً
سكنّي

1 انظر واجهة رقم أ- 17 

جلوبس، 2018
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تلخيص

 في أّن قصة بّيارات يافا المخفّية تخبئ في طّياتها عوالم كاملة من االقتصاد والثقافة ذات التمّيز والثراء. 
ّ

ال شك

ها قصة تالشت، لألسف، من الحّيز الذي كانت به. حاول الكثيرون توثيق وتخليد هذا الثراء من خالل وسائط 
ّ

إن

زنا في العالقة 
ّ

قة باألدب، وبالرسوم، وباألفالم الوثائقّية وبالخرائط. في إطار الوظيفة، ترك
ّ
عديدة: فبّيارات يافا موث

بين المنظومة الزراعّية االقتصادّية والحّيز المادّي. رأينا أّن هناك عالقة مباشرة ومنطقّية بين تشغيل المكان 

ر أسلوب الحياة بشكل مباشر من العمل والعمارة في الفترات 
ّ
والمنطق المعمارّي -الحيزّي الذي يحيط به. لقد تأث

التاريخّية المختلفة. من الممتع أن نرى، من منظور البرتقال، المسار الذي كان تمّر به البرتقالة منذ لحظة قطفها 

حتى وصولها إلى ميناء يافا. 

كذلك، الحظنا موتيفات معّينة موجودة في جنوب يافا اليوم، والتي تحاول، بحسب قراءتنا، تخليد النواة التي 

ا أّن جزًءا من هذه القرارات التي اتخذت عند تخطيط المباني 
ً

ى لو بدى أحيان
ّ

منها تطّورت- البّيارات والسكنات. حت

ْبُرز بمحاولتها 
َ
 قرارات أخرى ت

ّ
السكنّية جنوبي المدينة يناقض تماًما نمط الحياة الذي كان في المكان بالسابق، إال

إعطاء تأويالت للحفاظ على السحر الذي كان في المكان. 
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مالحق

خارطة -1 بّيارات 1879

 خارطة -2 

1879
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خارطة -3 

وظائفّية في يافا 

1879

خارطة -4 طرق 

1879
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خارطة -5 فيالت 

1879

خارطة -6 مدينة 

يافا كمدينة أسوار 

1879
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خارطة -7 مدينة 

يافا كمدينة أسوار 

1842

خارطة -8 مدينة 

يافا كمدينة أسوار 

1842
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خارطة -9 تطّور مدينة 

يافا خارج األسوار 1917
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خارطة -10 تطّور مدينة 

 شارع جادة 
ّ

يافا وشق

يروشاليم

خارطة -11 العالقة بين 

الخط التجارّي وجادة 

يروشاليم
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خارطة -12 مدينة 

يافا كمدينة أسوار 

1842

خارطة -13 تطّور المدينة 

خارج األسوار، تل أبيب، 

المنشّية، العجمي
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خارطة -14 صورة جوّية كرك 

يافا صفحة 268
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 خّط 
ّ

خارطة -15 شق

سكة القطار في 

فلسطين
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صورة -1 

مهاجرون يهود 

يعملون في 

البّيارات

صورة -2 نقل البرتقال 

إلى الميناء
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خارطة -1 مخطط بيت البئر

ללללל לללללל לללללל-ללל לללל ללל לללל לל 

ללללל לללללל לללללל-ללל לללל ללל לללל לל 

رسم -2 منظومة رّي
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صورة 3 
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صورة 4
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خارطة -16 امتداد الجادة 

في منطقة البّيارات

خارطة -17 امتداد الجادة 

في منطقة البّيارات



واجهة أ 

جنوب جادة يروشاليم، يافا



واجهة ب 

مقطع ُمقّطع، رسم تخّيلي للمنظومة الزراعّية في يافا قبل 48

فوه داخل 
ّ
قطف الفالحون الذين عملوا في البّيارات البرتقال وغل

أوراق خاّصة. بعد ذلك رزموه داخل صناديق خشبّية )مئات آالف 

قلت للميناء، ومن الميناء 
ُ

رت كّل سنة( ون الصناديق الخشبّية ُصّدِ

نقلتها سفن صغيرة لسفن أكبر ألوروبا وباقي أرجاء العالم. 
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