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ص
ّ

ملخ

 فيها كّل الشوارع الرئيسّية والهاّمة في المدينة، كما 
ُ

تمتّد جادة جمال باشا من أول إلى يافا إلى آخرها، وتصّب

ها تربطت األحياء الجديدة التي تطّورت في المنطقة، مثل نڤي تسيدك والمنشّية، بيافا المزدهرة والمتطّورة 
ّ

أن

اقتصادًيا وصناعًيا وتجارًيا )بار أون، 2008(. 

ا سياحًيا ودينًيا جاذًبا ورمًزا للتقّدم 
ً

ة الحديد من يافا إلى القدس1 ، التي كانت طيلة الوقت مكان
ّ

 سك
ّ

بعد شق

الحداثّي، تحّولت يافا إلى محطة في الطريق إلى القدس ما جلب الكثير من الناس إلى المدينة، باإلضافة إلى 

قربها للبحر )بار أون، 2008(. بعد تحّول يافا إلى مكان جذب سياحّي وتجارّي، تطّورت عند الناس رغبة في وجود 

األماكن الترفيهّية، مثل دور السينما، والمكتبات، والمراكز الثقافّية والملتقيات الجماهيرّية، ومكاتب األحزاب. 

ر، وكانت ذات أهمّية 
ّ
لت حّيز ترفيه متواصل وغير مبعث

ّ
نجحت جادة جمال باشا بالربط بين كّل هذه المراكز وشك

خاّصة، وجذبت إليها أشخاًصا وزّواًرا من خلفيات ديمغرافّية متنّوعة )بار أون، 2008(. 

ى نقطة االنكسار التي بنينا حولها هذا البحث، والتي بعدها تغّبر دور 
ّ

هكذا، تطّورت الجادة بشكل منّظم حت

الجادة إذ أصبحت تخدم الحروب، التي حدثت بين السنوات 1948-1936، ما أّدى إلى تقليل الرغبة في زيارتها.

بعد فترة ثورة 1936، بقيت للجادة أهميتها لكن بدرجة أقل. بسبب النقص في العالقة المباشرة بين األحداث في 

الجادة لمراكز االهتمام. لم يعد جزء من أماكن الجذب في الجادة فّعالة مثلما كانت فيما مضى، وينعكس هذا 

األمر في عدم وجود جذب الجادة للسياحة. 

تطّورت الجادة، منذ نقطة االنكسار، بشكل مختلف، إذ اكتشفت تكنولوجيات إنشائّية ذات ُطُرز وأساليب مغايرة، 

ا بين األنسجة المعمارّية في الحّيز. قمنا بقراءة طابع التطّور 
ً

ا متطّرف
ً

وألهداف إسكان مختلفة، ما أنتج انقساًما ثنائّي

ه "سّد ثقوب" بين المباني التي تنتمي لنموذج معّين مرتبط بالفترة المختار بحثها- حتى سنة 1936، 
ّ

هذا على أن

وبين المباني التي أضيفت ما بعد ذلك.

  

ة الضيقة 
ّ

1 -1920 إنشاء سكة الحديد االنتدابّية "سكك الحديد الفلسطينّية"- القطار االنتدابّي كان المسؤول عن شبكتين مختلفتين من السكك- السك

 يافا-القدس )موقع 
ّ
ة المعيارّية، التي كانت خطوطها الرئيسّية هي خّط حيفا-قنطرة وخذ

ّ
ا والسامرة، والسك

ّ
الحجازّية في المرج، مع تفرع إلى عك

قطار إسرائيل، محطات بالزمن، 2017(.
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مشكلة وسؤال البحث

سؤال البحث:

	السنوات	1940-1920؟ ن 	ب�ي ّ ي 	عر�ب ّ ي 	مدي�ن ن ّ كيف	انعكست	حيوّية	وازدهار	شارع	جمال	باشا	كح�ي

نقاط هاّمة في طريقة العمل:

تسليط الضوء على التاريخ العربّي في فترة عينّية بين السنوات 1936-1920، أكثر منه على الحاضر وعلى يافا كمدينة 

ف الجادة عن التطّور كجادة عربّية واتخاذها 
ّ

يهودّية، وعلى ثورة 1936 وكيف أّدت إلى قلب ميزان القوى وتوق

لدور مختلف.

ز 
ّ

الطريقة التي عملنا بها خالل إعداد البحث،، وبحسبها اخترنا التركيز خالل كّل التمارين، كانت من خالل النظر المرك

ها ال تحّول ما قبلها وما بعدها من فترات إلى فترات هامشّية.
ّ

إلى فترة محّددة اخترناها، لكن

لته بالنسبة لفئة 
ّ

ل روح المكان وجوهر الجادة وما شك
ّ
كانت الفترة المختار بحثها ذات أهمية لدينا ألّن تمث

ان العرب.
ّ

ديمغرافّية محّددة- السك

التركيز هو على الطراز الذي بدأ في التطّور حينها وليس على الطراز الحالي- فقط عرضه.

 



مراجعة قانونّية
صور جوّية 1936-1920: سياق حيزّي حضرّي 

صور جوّية بعد ثورة 1936 
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1918 1925 1930 1935 1936 1944

صور جوّية 1936-1920: سياق حيزّي مدينّي 1936

من المهم االنتباه في هذه الصور الجوّية إلى أحجام الجادة؛ المباني العاّمة التي من بينها: دور سينما وبيوت خاّصة، صغيرة 

وكبيرة، موّزعة على طول الجادة، والمسافة الكبيرة التي بينها- باإلمكان رؤية المبني مقابل الشاغر.

ا عن عناصر الزخرفة من أجل الزخرفة 
ً

أغلب أصحاب البيوت الخاّصة هم عائالت ثرّية، وطراز بنائها فاخر وراٍق. سنشرح الحق

ب الكثير من الوقت. يدّل هذا األمر على نمط حياة معّين 
ّ
فقط- االستثمار في اإلضافات والتفاصيل المكلفة مادًيا والتي تتطل

وعلى مسعى إلظهار الطبقة االجتماعّية ألصحاب هذه البيوت.

ا سياحًيا ودينًيا جاذًبا ورمًزا للتقّدم الحداثّي، تحّولت يافا إلى 
ً

ة الحديد إلى القدس، التي كانت طيلة الوقت مكان
ّ

 سك
ّ

بعد شق

محطة في الطريق إلى القدس ما جلب الكثير من الناس إلى المدينة، باإلضافة إلى قربها للبحر. بعد تحّول يافا إلى مكان 

جذب سياحّي وتجارّي، تطّورت عند الناس رغبة في وجود األماكن الترفيهّية، مثل دور السينما، والمكتبات، والمراكز الثقافّية 

لت حّيز ترفيه متواصل وغير 
ّ

والملتقيات الجماهيرّية، ومكاتب األحزاب...نجحت جادة جمال باشا بالربط بين هذه المراكز، وشك

ى نقطة االنكسار في ثورة 1936.
ّ

ر. تطّورت الجادة بشكل منّظم حت
ّ
مبعث
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1944 1949 1952 1955

ف 
ّ
المكث الحاجة لإلسكان  آخر يجيب عن  نكبة عام 1948، وبعدها، كطراز  ا في 

ً
الثورة، والحق بعد  البناء  تشر قراءة طابع تطّور 

واستخدام تكنولوجيات بناء على أساس الحاجة وليس على أساس الجمالّية والزخرفة الفاخرة، إلى تمييز واضح لمبنى الجادة 

الحالي كخّط مدينّي غير متسلسل من ناحية وحدانّية األنسجة المعمارّية.

ينعكس تطّور البناء في السنوات التي تلت الثورة في "سّد" الفراغات التي كانت قائمة بين المباني، والبناء الذي أضيف بُطُرز 

ل احتياجات مختلفة، كانت ذات أهمّية حينها. ال تعمل الجادة اليوم كمكان متسلسل 
ّ
وأساليب مختلفة، عندما كان كّل طراز يمث

ذي نسيج واحد منثور فيها.   

شديروت يروشاليم 71، 1932 شديروت يروشاليم 83شديروت يروشاليم 78

صور جوّية بعد ثورة 1936



مراجعة تاريخّية
يافا- كمدينة مركز وذات أهمية عليا

يافا- العاصمة العلمانّية للشعب العربّي
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مراجعة تاريخّية

يافا- كمدينة مركز وذات أهمية عليا

مشهد مدينة يافا خالل الفترة العثمانّية، 1848

يافا هي مدينة متوسطّية عربّية على ساحل البحر المتوسط، 

تبعد 7 كلم عن وادي نهر العوجا )يسّمى اليوم اليركون(، 

و60 كلم عن مدينة القدس. معنى اسم يافا هو الجميلة، 

وقد حازت المدينة على عّدة أسماء منها يافي، جوفي، 

جافا، يافو )موقع يافا القديمة، 2018(.

ليافا قيمة تاريخّية كبيرة، إذ اعتبرت إحدى أكثر المدن تقّدًما 

في فلسطين االنتدابّية )موقع جامعة فلسطين، 2014(. 

"ليافا مكانة هاّمة في التجارة الداخلّية والخارجّية لكونها مدينة ميناء، وقد حصلت يافا على كمية كبيرة من البضاعة، مثل: 

البالط، اإلسمنت، السجائر، الورق، الزجاج، القماش، الحديد، الصابون، الصيد والبرتقال. وصلت مساحة المدينة إلى 17510 دونم، 

وفي سنة 1922 ووصل عدد سكانها إلى 47،709 نسمة، وفي 1945 إلى 66،310 نسمة، وفي 1947 وصل عدد سكانها إلى 

72،000 نسمة 1. 

كانت يافا مكّونة من سبعة أحياء مركزّية وهي: البلدة القديمة، المنشّية، العجمي، الرشيد، النزهة، الجبلّية، وهريش. كان 

فيها 47 مدرسة، سّت أسواق، أربع مستشفيات، 12 مسجًدا و10 كنائس وثالثة أديرة. 

من ناحية الثقافة والتعليم، اعتبرت يافا مدينة ذات أهمية ومكانة ثقافّية نشطة من بين كّل المدن العربّية، حيث ُعرضت على 

مسارح يافا الكثير من العروض الفنّية واإلبداعّية العربّية المتنّوعة". 

1مقاطع من "ذاكرات"
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يافا- العاصمة العلمانّية للشعب العربّي

"في يافا، في سنوات ال20، يهجم الفتيان الذين يبيعون الصحف والتمر الهندّي على الجمهور الذي يخرج من العرض األول 

ى لعرض أم كلثوم أو فريد األطرش. يمكن القول إّن 
ّ

في سينما فاروق، أو يسرع إلى العرض الثاني في سينما الحمرا، أو حت

يافا هي تل أبيب الشعب العربّي، العاصمة العلمانّية، مركز الترفيه والثقافة، موقع كّل هيئات تحرير الصحف ومكاتب األحزاب 

السياسّية .
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النشاط السياسي في يافا

"يافا هي ًمدينة نشطة سياسًيا، تطّورت فيها، منذ مطلع سنوات ال20 

ل 
ّ

من القرن العشرين، عّدة أحزاب سياسّية اجتماعّية، كجزء من التكت

ان المدينة ضّد الصهيونّية واالنتداب البريطانّي 
ّ

السياسّي العاّم لسك

الداعم لها. 

ضت عنه 
ّ

دفعت هذه الحركة الوطنّية باتجاه ضد الصهيونّية تمخ

ا لإلضراب عام 1936 
ً

الثورة التي بدأت بأحداث 1920، التي أّدت الحق

وانتهت بالثورة التي انطلقت في ذلك العام.

سقطت يافا سنة 1948، وكان عدد سكانها الذين بقوا فيها ذلك العام 

3،651 ووصل في العام 1965 إلى ما يقارب 10،000 نسمة .  

 أّن سكان يافا 
ّ

ان في فلسطين كانوا عرًبا، إال
ّ

رغم حقيقة أّن غالبية السك

ال45،000 شعروا في الحّيز المدينّي لتل أبيب يافا بالتهديد، خصوًصا 

مقابل مدينة تل أبيب ذات ال130،000 نسمة والتي بنيت بسرعة فائقة. 

باإلضافة إلى بناء ميناء تل أبيب، أحيطت يافا بالمستوطنات اليهودّية 

من كّل جانب، وهذا أشعل المدينة. انفجرت الثورة العربّية في 19 

نيسان 1936 بعد سنوات من الغضب وعدم االستقرار، وسرعان ما 

تحّولت إلى مظاهرات عنيفة وكفاح مسلح ضّد الحكم البريطانّي 

واالستيطان اليهودّي.

ق البريطانّيون شغف الدمار عند بن غوريون، الذي اعتبر أّن يافا 
ّ

حق

التي لم تحترم اليهود تستحق تلقي الضربات، عندما قاموا بتفجير 237 

ا في يافا القديمة كعمل عقابّي، ووّسعوا في تلك الفرصة طرق 
ً

بيت

الوصول إلى الميناء- التي كانت المنشّية قبل ذلك".



مقابالت
نقطة تحّول- المقابلة مع الحاج سالمة

تبّصرات من المقابالت



13 شارع جمال باشا

مقابالت

ان الجادة في فهمنا 
ّ

ساهمت مقابلة أشخاص محلّيين وسك

لجوهرها وطابعها، والفرق الكبير في دورها بالماضي ودورها 

الحالي، وأهميتها التي تراجعت مع مرور الزمن. 

( كم أّن الجادة لم 
ً

أثبتت لنا المقابالت مع المحليين الشباب )أسماء، مثال

تعد تؤّدي دورها كمركز ترفيهّي ومقصد للناس. يصل الناس إليها 

اليوم لكي يمّروا منها، ينهون وردية العمل ويعودون لبيوتهن، 

ويذهبون ألماكن ترفيه أخرى أكثر حيوّية وعصرّية.

من النقاط الهاّمة التي تكّررت في المقابالت مع المحلّيين، الذين 

زنا بها، كان الفرق في جوهر 
ّ

عاشوا الجادة في الفترة التي ترك

الشارع بين تلك الفترة والفترة الحالية. كانت العائالت تصل لشارع جمال 

باشا خصيًصا، كانوا يصلون هنا للتنزه على طوله، أو كي يشاهدوا 

ا ألحد المغنيين أو إحدى المغنيات الشهيرات في سينما فاروق، 
ً

عرض

ا موسيقًيا مسرحًيا في مسرح الحمرا.
ً

أو عرض

1

2

3

4

5

6
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مقابالت

نعرض بشكل متسلسل المقابالت التي اخترناها والتي ساعدتنا في 

فهم الجادة والفرق في طريقة عملها في الماضي، بين الفترة 

المختار بحثها والفترة الحالية.

أسماء، من مواليد 1994، تعمل في دكان خضراوات. 

 تسكن في يافا

ان، صاحب المبنى عربّي، أحمد أبو 
ّ

بهية، من مواليد 1967، مستأجرة لدك

خليفة

ابنتها صفاء

ألكسندر، صاحب دكان عصائر، "بنعنع"

شديروت يروشاليم 50

 ولد في يافا، جّده وجدته هاجرا إلى البالد وفتحا بسطة لبيع العصائر 

في مطلع سنوات ال40

1
1

2

2

3

3

4

5

6

رانيا، تستأجر هي وزوجها مساحة في مبنى وعندهم مصلحة لتجارة 

البيض، يزّودان الدكاكين، منذ 8 سنوات في المبنى، و12 سنة كإرساليات 

ونقل. 

4

خالد، صاحب مقهى قرب مسجد النزهة، وصل إلى المدينة سنة 1992، 

عندما كان عمره 15 عاًما 

المقابلة مع الحاج سالمة 
الحاج سالمة، قبطان، من مدينة رياس، يافا

ولد يف 16/04/1941

سكن يف منطقة قرب يافا، اسمها اليوم حولون، جّده وجّدته سكنوا يف ميناء يافا.

اإلشارة إلى أهمية المقابلة مع الحاج سالمة

خالل يوم المقابالت، الذي تّم العمل فيه من خالل طريقة السلسلة، التي أّدت إلى التأّمل في المباني التي يمكننا اللقاء 

فيها بأشخاص بها يعرفون الشارع وقّصته جيًدا. تم توجيهنا إلى البيت رقم 105 في الجانب الشرقّي الذي يلفت األنظار 

لطرازه غير االعتيادي، وأوصانا العديد من سكان المكان بأن نلتقي بالحاج سالمة الذي يسكن هناك، وبزن نتحدث إليه.

ز فيها البحث. 
ّ

بفضل هذه المقابلة، والحديث عن فترة المبنى، وطرازه وتركيز كالم سالمة، تّم اختيار الفترة التي سيترك

ازدهار يافا وعلو مكانتها في تلك الفترة، ووصف الحاج سالمة الدقيق لجادة جمال باشا، وطابع الناس الذين تنّزهوا 

سم بحثها بالوضوح من ناحية الشكل، والطراز، والحياة اليومّية 
ّ

ت على فترة يت
ّ
فيها، وأنواع النباتات، والنشاطات، دل

ف فيها الناس عن االنشغال بما كانوا يقومون به في 
ّ

ف في فترة توق
ّ

والثقافة. وصف الحاج سالمة االزدهار الذي توق

السابق، وبدأوا- اضطراًرا- باالنشغال بنمط حياة مختلفة، بالسياسة والمال والحرب.

5

6
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مقّدمة: االزدهار في يافا انعكس في العمارة 

ى نكبة فلسطين 
ّ

الحقيقة التاريخّية حول جمال وعظمة مدينة يافا هي كونها مركًزا تجارًيا وثقافًيا ورياضًيا من القرن ال19 حت

سنة 1948 )صايغ، 2016(.

التي دمجت بداخلها  الفترة بعّدة مجاالت، من أهّمها العمارة،  اللذان اتسمت بهما يافا في تلك  التقّدم واالزدهار،  انعكس 

جانًبا له عالقة بالزراعة، التي كانت خط الحياة االقتصادّية في فلسطين عموًما ويافا خصوًصا. جذبت يافا المستثمرين وأصحاب 

رؤوس األموال للسكن فيها عشرات السنين، في كّل نقطة في يافا وضواحيها.

دم مع التوسع المعمارّي في 
ُ

مع مرور السنين، محيت البيوت الفخمة التي بنيت في البيارات الكثيرة، جزء منها أهمل وآخر ه

ان اليهود الجديد الذين هاجروا إلى البالد من كّل أنحاء 
ّ

مطلع الخمسينات، التي أقيمت خاللها مباٍن سكنّية الستيعاب السك

العالم.  بعد ذلك اقتلعت مئات البيوت إلقامة مشاريع إسكانّية )صايغ، 2016(. 

أقيمت وحدات إسكانّية ومراكز تجارّية مالصقة للمباني التاريخّية التي تحّولت إلى شهادة وتاريخ للمدينة القديمة العريقة التي 

ى يومنا هذا. هدم مئات المباني، ودمج المباني القديمة والجديدة، وتحويل 
ّ

محيت غالبية مالمحها العربّية منذ النكبة حت

في  اليهود  ان 
ّ

السك عدد  لزيادة  منهم،  األغنياء  سّيما  ال  جدد،  ا 
ً

ان
ّ

سك إليه  وتجذب  الجديد  المشروع  تزّين  قطعة  إلى  القديم 

ى عام 1948 )صايغ، 2016(.
ّ

طرّية وإقليمّية حت
ُ

المدينة، التي كانت عربّية محلّية وق

اخترنا في رسم الواجهة أن نعمل بطريقة غير اعتيادّية، إذ قّررنا عدم رسم الواجهة الحالية في إطار ال100 متر المعطاة، بل قمنا 

بانتقاء المباني التي كانت قائمة في السنوات قيد البحث 1936-1920. الهدف من ذلك هو التشديد على روح الجادة والتسلسل 

إلى  ويحتاج  وظائفّية،  حاجة  دون  من  والزخرفات  الفاخر  بالبناء  الطراز  هذا  يمتاز  والمحّدد.  العينّي  الطراز  ناحية  من  المدينّي 

د على أهمية المظاهر والشكل في روح تلك الفترة.
ّ

استثمار، وجهد، ووقت وتكاليف، ما يؤك
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تكبيرات من الواجهة وتبّصرات

الفترة والطراز:

انطباًعا  المبنى  ينقل  مباٍن.  عّدة  في  تقاطعا  مختلفين  طرازين  بين  دمج  هو  يروشاليم  شديروت  مباني  طراز 

له طابع واضح مستوحى من نموذج المكّعب العربّي التقليدّي مع فتحات غير معيارّية. مثال، حّل الوسط بين 

المقصورات اإلسمنتّية المسّطحة الشكل وبين الشكل المعمارّي للقوس. 

د االختالف في فترة شبيهة: 
ّ

اقتباس يؤك

ى المجتمع العربّي-الفلسطينّي، الذي تنافس مع المجتمع اليهودّي-الصهيونّي في بلورة هوية ومبنى 
ّ

"تبن

اجتماعّي قومّي في تلك السنوات، العمارة الحداثّية. لكن في سنوات ال30 وال40 اختلف التفضيل العربّي عن 

اليهودّي، ويمكن رؤية ذلك من خالل المقارنة بين مباني تلك الفترة في يافا وتل أبيب". )شموئيل، 2006(. 

اّدعى الناقد المعمارّي كانت برمبتون أّن صيغ الطراز الحداثّي في 

لت فيه، لدرجة إعطاء 
ّ

رت من خصائص المكان الذي تشك
ّ
العمارة تأث

مظهر طرازّي يصّعب نسب مبنيين من مدن وثقافات مختلفة 

لذات التيار المعمارّي. 

في حالة فلسطين االنتدابّية، يمكن 

بسهولة رؤية االختالف الجوهرّي 

بين الحداثة المدينّية العربّية وتلك 

ى لو كانت كلتاهما 
ّ

اليهودّية، حت

نتاج لنفس الحركة الحداثّية من 

سنوات 20-40".   
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جاء اختيار المباني من الحاجة لتأطير فترة بناء بدأت بالتطّور في فلسطين االنتدابّية وتأّسست على فهم وتحسين لُطُرز 

الماضي- البناء المحلّي وتقاطعه مع طراز عالمّي.

تطّور في يافا، في الفترة 1940-1920 باألساس، طراز جديد، يمكن تشخيصه في بعض أجزاء يافا، وبشكل واضح في أرجاء 

ا مدينًيا عينًيا، وحياة يومّية، وثقافة وترفيًها غاية في الحداثة لليافّيين. تحّولت يافا من مدينة 
ً

ل نسيج
ّ

جادة جمال باشا، شك

ة إلى مدينة مقاييسها أوسع وتتسع لمساحات الترفيه والثقافة المقامة في قلب جزء من 
ّ
ميناء كثيفة السكان مبنية على تل

المباني، والمساحات الخاصة المفتوحة، واألرصفة، والجادات والميادين العاّمة الجديدة.

انعكس الطراز الحداثّي العربّي من تلك الفترة في شكل واجهات مزخّرفة مصنوعة من باطون وقصارة، وتركيب أشكال 

هندسّية مدّرجة، وظيفتها إضافة جمالّية، وقد انعكست هذه الظاهرة في المباني التي اخترنا عرضها لكون خصائصها 

الثقافّية تتجّسد عند المعمارّيين الذي خّططوا وعملوا في هذه المباني.

زت بمباٍن خالية 
ّ

بموازاة هذه الطراز وتحته، ومع احتياجات ومفاهيم مختلفة، انعكست اللغة المعمارّية اليهودّية، التي ترك

ه يقوّيه باختالفه عنه.
ّ

ا عن تّيار يافا لكن
ً

لت تياًرا مختلف
ّ

من الزخرفة مع شرفات وشبابيك وساللم درج، شك

تكبيرات من الواجهة وتبّصرات

החזית בגרסה מוקטנת , קנ"מ מקורי 1:100 

חזית ככר נגה ובנין הטריז



حاالت دراسّية من الفترة
شوارع يافا القديمة

طراز البناء في شوارع يافا
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ة الجنوبّية
ّ
نماذج إلعادة تأهيل وترميم في التل

ظهر أحجام 
ُ
ُعرضت في كتاب تخطيطّي للحّيز القديم في يافا عّدة صور ت

ذلك.  إلى  وما  والشارع  البيت  لعالقة  ا 
ً

تطّرق ظهر 
ُ
ت دارج،  طرازها  الشارع، 

ُعرضت كّل الخصائص المعمارّية إليضاح الفرق التخطيطّي بين الطراز الجديد 

الموجود في الجادة والطراز في يافا القديمة.

ر 
ّ
لكن من جهة أخرى، يمكن تشخيص تشابه مشترك بين تلك الفراغات والتأث

الواضح من الطراز القديم الذي ال يأتي ليمحو بل ليكمله ويقّويه بشكل أكثر 

ة يؤّدي إلى تطّور بناء جديد في يافا. 
ّ

دق

التشابه الذي سنناقشه هو في الفتحات، مثل الشبابيك، فالعالقة مع الشارع 

من ناحية الشرفات والمداخل متشابهة، لكن في حالة جادة جمال باشا غير 

بل  مكّوناته،  كّل  بين  استمرارية  ليس  الشارع  أّن  إذ  القديمة،  للبلدة  مطابقة 

تفصله  مسافات  مع  ذاته،  بحّد  وقائم  لوحده  هو  مكّوناته  من  مكّون  كّل 

بنى على الجادة 
ُ

ّططت المباني، منذ البداية، لت
ُ

عن المكّونات األخرى. لقد خ

المستقيمة، وليس لتكون على شارع يغّير اتجاهه ويتلّوى، والذي تطّور مع 

الزمن بحسب الحاجة والبديهة، كما هي الحال في المدينة القديمة.

)ميناء يافا القديمة ومحيطها- مخّطط تفكيرّي، 1970(



23 شارع جمال باشا

نماذج لمباٍن متفّرقة في يافا

نماذج من يافا لبنايات متفّرقة في عّدة أحياء في يافا- داخل ثقوب المدينة 

ى الوصول إلى طراز جادة جمال باشا التي امتازت 
ّ

في األماكن المفتوحة- حت

بالبداية كجادة يتأّسس كّل طرازها على طراز عالمّي يدمج بداخله  المحلّي، 

د روح الطراز وطرق البناء وشكله.
ّ

وهذه نماذج تؤك

)באוהאוס ביפו - אדריכלות מודרנית בעיר יפת ימים, 2006(

بنيت هذه المباني المتفّرقة في يافا متأثرة ببيئتها ومتطّرقة لها. ال يدور الحديث هنا عن مباني المكّعب وال عن مباٍن 

لت ساحات وإضافات مختلفة نمت حول نقطة بداية البناء ذاته. في جادة 
ّ

حداثّية مئة بالمئة. إنها مباٍن تتحاور مع بيئتها، شك

جمال باشا، حصل كّل مبنى على قطعة أرض، وعمل كّل واحد على ملكيته- كان كل شيء كل منّظًما. 
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نماذج لمباٍن متفّرقة في يافا
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)באוהאוס ביפו - אדריכלות מודרנית בעיר יפת ימים, 2006(
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تلخيص وأفكار للمستقبل

في نظرة للمستقبل، ولو كان لدينا الوقت الكافي بكنا سنعمل على المقارنات بين الُطُرز واألساليب المختلفة في يافا وكيف 

ل. من الواضح أّن بدايتها جاءت من حاجة معّينة كانت قائمة في ثقافة لها خصائصها. كان على 
ّ

بدأت الجادة بالتشك

نها من ذلك. هذا يبدأ في البيوت السكنّية، التي تكمل "لغة المكّعب" 
ّ

الثقافة أن تعّبر عن ذاتها في هذه المباني التي تمك

ا للتعبير الشخصّي عن الوضع االقتصادّي واالجتماعّي، لينتهي في مساحات الترفيه والثقافة التي تستكمل 
ً

وتفسح مكان

تسلسل تطّور الثقافة في الحّيز المدينّي، الذي تكمن فيه هذه االحتياجات.

ب الصورة العاّمة، ومحاولة تشخيص تقاطع الطرز واألساليب المحلّية والدولّية 
ّ

طموح آخر هو دراسة العناصر التي ترك

وكيفية اصطدامها وإنتاجها لمنظور جديد وقراءة للتحديث، تفرز الشعب والثقافة والحاجيات اليومّية وتفحصها عبر تحليل 

ق.
ّ

يتساعد بمقاطع محلّية وبعرض التسلسل المدينّي الذي كان من الممكن أن يتحق

تسعى هذه الوظيفة البحثّية التي أجريت حول جادة جمال باشا إلى فحص وتسليط الضوء على فترة بناء معّينة في يافا 

عموًما، وفي الجادة تحديًدا، كونها جّمعت خالصة التطّور العمرانّي والثقافّي وفهم الماضي، الذي ترافق مع فهم 

لت 1940-1920 بالنسبة لنا فترة بدأت فيها مسائل البناء في الظهور على أطراف جادة جمال باشا كمباٍن 
ّ

وتفكيك الحاضر. شك

ل جادة وحّيًزا 
ّ

عب، الزخرفة وفراغات السكن، لكن بمقاييس جديدة، مقاييس أكبر تطّورت لتشك
ّ

د مفهوم مبنى المك
ّ

تؤك

مدينًيا ثقافًيا واضًحا ذي طراز عالمحلّي. 

من خالل النظر إلى الفترة قيد البحث، باإلمكان فهمها كسنين نجحت فيها يافا بشكل واضح في التواصل مع العالم ببعده 

ان وتطّورت التجارة، ونمى االهتمام السياسّي فأثمر أحزاًبا 
ّ

األممّي، ومع العالم العربّي بشكل قوّي. لذلك زاد عدد السك

ا مسرحّية، وموسيقّية وثقافة. مصدر هذا االنقالب هو في فهم الحّيز الجديد ليافا، تعبير الناس من خالل 
ً

سياسّية، وعروض

لهم جوهرًيا كأشخاص ويعطيهم إمكانية التطّور الثقافّي والوجود.
ّ
العمارة والطراز الذي يمث

ى الحرب عام 1947 إلى ما يشبه حالة الناس: غير مستقّر. كانت أجواء الجادة متوترة وأقّل 
ّ

تحّول حّيز الجادة بعد ثورة 1936 وحت

ف فيها التطّور في الثقافة والطراز المعمارّي، تماًما كما توقفت حياة الناس في سنة 
ّ

تطّوًرا. وصل الوضع إلى حالة توق

ص أنواع بناء تأتي لتمأل "الثقوب" الواسعة بين 
ّ

1948. بعد ذلك الحين، تحّول تطّور الجادة باتجاه أهداف أخرى، وبدأنا نشخ

ف. كانت هذه المتسعات شهادة على روح تلك الفترة وعاداتها المعمارّية، ولم 
ّ
مباني الفترة السابقة بهدف اإلسكان المكث

تكن بالمّرة عديمة الهدف. نتيجة ذلك، ال تؤّدي الجادة اليوم دورها كجادة ذات هوّية موّحدة ونشاط متبلّور واحد، وعلى 

أثر ذلك ال تؤّدي اليوم دوًرا ذا تأثير إيجابّي على ناسها وثقافتهم-وهي ال تتطّور وال تنهض. 

 
ّ

ط من جديد وستشق
ّ
بل

ُ
الشوارع التي كانت ذات مّرة تحكي قصًصا غنية ومشت عليها شخصيات حيوّية مثل الجادة، ست

ه سيبدأ قريًبا.
ّ

عليها سكة للقطار الخفيف الذي لم يبدأ بالعمل بعد، لكن



مستندات
مقابالت مع أصحاب دكاكين وأبنائهم

ان محلّيون
ّ

سك
مقابلة مع الحاج سالمة
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مقابالت

نستعرض بشكل متسلسل مقابالت اخترناها ساهمت في فهمنا للجادة 

واالختالف من ناحية دور الجادة في الفترة المختار بحثها مقارنة بالفترة 

الحالية.

أسماء، من مواليد 1994، تعمل في دكان خضراوات. 

تسكن في يافا

ان منذ 4 سنوات. عندما سئلت عن انطباعها من الشارع 
ّ

تعمل في الدك

وما يعنيه لها، أجابت:

الكثير من الدكاكين، الكثير من أزمات السير. تستخدم الشارع فقط 

ا للترفيه هنا. 
ً

لالنتقال من مكان آلخر. سوى العمل، ال تقضي وقت

ان، صاحب المبنى عربّي، أحمد أبو 
ّ

بهية، من مواليد 1967، مستأجرة لدك

خليفة

ابنتها صفاء

 تسكن في يافا، شارع المرتين 15. عندما سئلت نفس السؤال السابق 

أجابت:

ا عّما هو 
ً

الشارع تغّير بشكل كبير، في فترة جداتنا وأجدادنا كان مختلف

عليه اليوم. في العقد األخير يقومون ب"تحسين" شيء ما هنا كل سنة.

في السابق كان العرب فقط يسكنون هنا.

كّل المباني ذات القيمة الرمزّية تغّيرت، قسم منها تحّول إلى مكاتب 

دم وبنيت مباٍن جديدة 
ُ

)تغيير وظائف، مثل المسرح(، قسم منها ه

مكانها.

هدموا بيت أهلي الذين كان يسكنون قرب البحر تماًما. 

كان إخوتي يأتون بنا إلى الجادة خصيًصا، وكنا نشعر أننا في رحلة 

ونقضي هنا الكثير من الوقت )كان مقصًدا وليس مجرد ممر(. حتى 

اآلن، نمشي أنا وزوجي في الجادة حتى نهاية الممشى. 

قالت لنا إّن علينا أن نبحث عن أبو نبيل الذي يسكن على بعد بعض 

ألكسندر، صاحب دكان عصائر، "بنعنع"

شديروت يروشاليم 50

 ولد في يافا، جّده وجدته قدموا للبالد وفتحوا بسطة لبيع العصائر في مطلع سنوات ال40

ا في الزاوية. عام 1961 انتقلنا للمبنى المحاذي.
ً

ان في سنة 1942 كوخ
ّ

كانت الدك

ة لدرجة أنه من غير اللطيف الجلوس هنا )يشير إلى الجزيرة 
ّ

كان الشارع ذات مّرة ملتقى، واليوم هو صاخب، الكثير من الضج

في وسط الشارع مع المقاعد(. األشجار غير مناسبة وتجذب الوطاويط بسبب ثمارها ما يجلب األوساخ.  

الناس يبتعدون، انظروا كيف أّن الجادة خاوية. الدمج بين كّل هذه األمور مسيء للسكان، مصلحة المخططات تأتي بالمزيد 

من أزمات السير والكثافة.

القطار الخفيف سيزيد األمو سوًءا.
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مقابالت

1

2

3

4

5

6

رانيا، هي وزوجها يستأجرون مساحة في مبنى وعندهم مصلحة 

لتجارة البيض، يزّودون الدكاكين، منذ 8 سنوات في المبنى، و12 سنة 

كإرساليات ونقل. 

تغّير الشارع كثيًرا، ال يأتي الكثير من الناس إلى هنا. ذات مّرة كانوا يأتون 

خصيًصا إلى هنا، لقد كانت الجادة مركًرا ومقصًدا. الكثير من الدكاكين 

أغلقت، السبب في ذلك مخطط بناء سكة القطار الخفيف الذي 

سينتهي تنفيذه بعد شهر.

الناس يريدون الهرب كي ال يخسروا المال.

ال أقضي هنا الكثير من الوقت فيما عدا العمل.

خالد، صاحب مقهى قرب مسجد النزهة، وصل إلى المدينة سنة 1992، 

عندما كان عمره 15 عاًما 

حاولوا كّل الوقت، وما زالوا يحاولون، إخراج العرب من يافا، أبعدوهم 

بداية عن البحر، أصبحت ڤ70 من الممتلكات قرب البحر بملكية اليهود 

الفرنسّيين الذين سّيطروا على كّل الشاطئ. 

يأتون ويريدون أن يخرجوا العرب من بيوتهم. 

ا كي ال يشتروا، لكن ال 
ً

يعرضون أي سعر، العرب يعطون سعًرا خيالًيا أيض

يهمهم األمر، يشترون ب6 مليون شيكل.

4
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مقابالت

ى مسجد سيدنا علي. ووصلت 
ّ

ى هرتسليا، حت
ّ

"كانت حدود يافا تصل حت

ى غزة، مجدل عسقالن، الجورة، ونتانيا. 
ّ

حدودها حت

قبل النكبة، كانت ليافا بلدية، وكانت متقّدمة جًدا نسبة لباقي المدن.

 
ً

كان يسكن في شارع جمال باشا أناس أغنياء وراقين. الشارع كان جميال

جًدا بشكل يصعب استيعابه. زهور الياسمين ومستويات جمال تجعلك 

ترغب بالبقاء هناك.

ا نتعّرى ونقفز من درجات 
ّ

بيت جدتي كان قرب شاطئ البحر بالضبط، كن

ة عدن. كّل البيوت التي كانت هنا 
ّ

البيت إلى البحر. كان هذا المكان جن

محوها، وأنزلوا البلدوزرات إلى الشاطئ.

سكنت في منطقة قرب اليوم تدعى اليوم حولون. جدي وجدتي 

سكنوا في ميناء يافا. 

في منطقة البيرة، قرب بيتهم، سكن العديد من اليهود في أولى 

مراحل الهجرة اليهودّية.

ان كّل ممتلكاتهم.
ّ

اقتلعت الهجرات اليهودّية من السك

ا. 
ً

ان حولون، أخذوا كل أراضيه ولم يبقوا له شيئ
ّ

كان أبي من سك

 أي واحد منها. لم مأخذ حقوقنا فيها 
َ

كان عندنا 6-5 بيوت ولم يبق

وأجبرونا على بيعها بسعر زهيد.

من ناحيتي، فليأخذوا األرض بالقوة خير من أن إجبارنا على بيعها. من 

يبيع خائن، خائن بنظر الله.

 الناس في السابق من الموت، 
َ

رأيت وعايشت الكثير في حياتي، لم يخش

بل أحبوا الموت، أكثر مّما أحبوا الحياة.

لم يبقوا وال بّيارة، وال بستان وال حديقة. محوا كّل ما كان وبنوا عليه.

هذه بالدنا، إن أمسكتم التراب ستشّمون رائحة أبائنا وأجدادنا وكّل من 

كان قبلهم".

المقابلة مع الحاج سالمة 
الحاج سالمة، قبطان، من مدينة رياس، يافا

ولد يف 16/04/1941
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