
90جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 0862012

لين جبري* 

طة"  "روابي": "أول مدينة فلسطينية خمطَّ

تستوطن تالل الضفة الغربية**

حتاول هذه الدراسة قراءة جوانب من املشهد السياسي الفلسطيني من خالل حتليل مشروع 

مديني هو مشروع بناء مدينة "روابي" الفلسطينية على إحدى تالل الضفة الغربية بين رام 

الله ونابلس. وتضع هذه القراءة مشروع "روابي" ضمن حماولة بناء "دولة ـ أمة" فلسطينية 

إزاحة  عبر  "روابي"  مشروع  حتلل  أن  وحتاول  اإلسرائيلي،  االحتالل  سياق  يف  وتناقضاتها 

عليه.  القّيمين  آراء  فيها  بما  قيامه  خلف  تقف  أن  يمكن  التي  املتعددة  الدوافع  عن  النقاب 

وتقرأ كاتبة الدراسة املشروع املديني ضمن مستويات متنوعة، أولها ما يجعل هذا املشروع 

"روابي" حماكاة  كان  إذا  عّما  التساؤل  وثانيها هو  الفلسطينيين،  "حتديث"  جزءًا من عملية 

للمشروع اإلسرائيلي احلديث. ويف القسم الثالث من هذه الدراسة نرى حتلياًل للمشروع يف 

إطار ما يخوضه الفلسطينيون من تصفية االستعمار وبناء األمة، أّما يف القسم الرابع فإن 

ـ ليبرالية التي يتم ترويجها يف  الدراسة تضع هذا املشروع ضمن خطاب أعّم بشأن النيو 

مشروع بناء الدولة الفلسطينية.

 
  مدخل1

إن الدعوة، يف أيار/مايو 2008، إىل حضور 

"مؤتمر االستثمار الفلسطيني"، كان الهدف منها 

جمع التمويل ملشروعين عقاريين، وكان ذلك 

أول إطالق ملشروع "روابي" ـ "أول مدينة فلسطينية 

طة" ـ الذي يّتسع لـ 40.000 ساكن فلسطيني،  خمطَّ

ويوّفر نحواً من 5000 فرصة عمل ثابتة.

وبينما كانت أنظار العامل متجهة إىل اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة، حيث ُقّدم، يف 23 أيلول/ 

سبتمبر 2011، طلب عضوية دولة فلسطين إىل 

األمم املتحدة، كانت السلطة الفلسطينية منكبَّة 

على تشجيع مشروعات يف الضفة الغربية ودعمها 

وتطويرها على طريق بناء "دولة ـ أمة" فلسطينية، 

وبينها مشروع مدينة "روابي".   

"روابي" مدينة جديدة من إنشاء "شركة 

* معمارية، تعمل حاليًا على أطروحة املاجستير يف التمدن 
والتخطيط االستراتيجي يف اجلامعة الكاثوليكية ـ لوفان، 

بلجيكا.

 Lynne Jabri, " 'Rawabi: The first :املصدر **
 Planned Palestinian City', Colonizing the Hill

Tops of the West Bank", Lonaard, vol.1,   
issue 5 (September 2011), pp. 120-134.
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بيتي لالستثمار العقاري" ومن تمويل احلكومة 

القطرية، وستقوم على رابية بين مدينة رام الله 

طت  ومدينة نابلس وسط الضفة الغربية، وُخطِّ

كي تتسع لـ 40.000 ساكن. وكما قال رئيس 

"بيتي"، بشار املصري، فإن من املفترض أن 

طة يف فلسطين"،  تكون "روابي" "أول مدينة ُمخطَّ

حيث احلياة ستكون "مشابهة للحياة يف الواليات 

املتحدة" (Hubbard 2010)،وقد جرت الدعاية لها 

على هذا النحو،  كما أنها ُسوِّقت على أنها تلبي 

متطلبات الطبقة الوسطى التي تتطّلع إىل َسَكٍن 

تقدر على شرائه، وتروق لقوة العمل الفلسطينية 

"العاطلة عن العمل، لكن املتعلمة" )بحسب الفيديو 

الدعائي للروابي(

وحين ينظر املرء بداية إىل خمططات 

هذه "املدينة اجلديدة"، يتكّون لديه انطباع 

بأنها "أشبه ما تكون بمستعمرة إسرائيلية" 

(Moor 2010)، فهي حتتل رابية تطّل على القرى 
الفلسطينية احمليطة، وطرقها تلتف نزواًل، و"حتّف 

بها األبنية" التي يتصل بعضها ببعض بدروب 

ُتقطع مشيًا. كما جتري الدعاية لها بصفتها 

مدينة خضراء، ويتم تشجيع َمن يزورون موقعها 

يف اإلنترنت على التبرع لغرس شجرة، إذ تظهر 

صورة شجرة صنوبر أوروبية، مشابهة لألشجار 

التي غرسها "الصندوق القومي اليهودي" يف أرجاء 

البلد. وهكذا، تتمثل ردة الفعل األوىل حيال "روابي" 

يف أنها تضفي الشرعية على شكل االستيطان 

اإلسرائيلي يف الضفة الغربية، ويف أن الفلسطينيين 

مل يعودوا يقرنون أشكال املستعمرات هذه باالحتالل 

اإلسرائيلي، بل إنها باتت تمّثل مدنهم أيضًا. وبذلك، 

يمكن ملثل هذه املدينة أن ينطوي على خطر التقليل 

من وضوح االحتالل لدى الفلسطينيين.

لقد اشتهر توصيف فرانز فانون للكيفية 

التي يحاكي بها امُلضطَهدون/املستعَمرون 

املضطِهدين/ املستعِمرين، انطالقًا من شعور 

الدونية الذي يحسونه جتاههم، ومن املهم أن 

نفهم شكل "روابي" يف إطار مثل هذا اخلطاب 

االستعماري، على الرغم من إعالن بشار املصري 

لأخبار جملة "الغارديان" أنه يحّب أن ينظر 

إىل املشروع كجزء من بناء الدولة الفلسطينية 

.(Mc Carthy 2009)
ومع ذلك، فإن من الواجب، كي ال نقّوم 

املشروع تقويمًا سطحيًا، أن نمضي أبعد من 

صورة املدينة املقترحة، كي نكشف عن أوجه 

املشروع املتنوعة، وعن وكالئه وفاعليه 

املتعددين، عالوة على سيكولوجيا جميع الالعبين 

ومطاحمهم.

وستنظر هذه الدراسة أواًل إىل ما ُعرض من 

أوجه املشروع احلديثة، وإىل ما يجعل منه جزءاً 

من عملية حتديث الفلسطينيين، وثانيًا إىل طبيعة 

هذا التحديث، كمحاكاة للمشروع اإلسرائيلي 

احلديث. أّما القسم الثالث من هذه الدراسة فسيضع 

احملاكاة يف إطار ما يخوضه الفلسطينيون من 

تصفية االستعمار وبناء األمة، بينما سيوضع 

املشروع يف القسم الرابع، ضمن خطاب أعّم بشأن 

النيو ـ ليبرالية التي ترّوجها السلطة الفلسطينية 

كأجندة ملشروع بناء دولة فلسطين.

ُتظهر خلفية الصورة بدء العمل يف "روابي".

The Globe and Mail, 15/4/2011 :املصدر

أُخذت الصورة بتاريخ 2011/6/17، من املوقع 

اإللكتروين التايل:

http://www.theglobeandmail.com/news/world/africa-
mideast/in-ramallah-the-palestine-trade-tower-takes-

shape/article1987492/
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I - "روابي": مدينة حديثة؛ مدينة 
األحالم؟

1- "روابي": طريقة عيش حديثة

تتمثل اجلماعة التي تستهدفها "روابي" في ُأَسر 

الطبقة الوسطى التي تتطلع إىل سكن تقدر على شرائه، 

ولذلك، من املتوقع أن تتراوح تكلفة الوحدات السكنية 

يف هذا املشروع ما بين 65.000 و 100.000 دوالر 

أميركي، وهي "تقّل بنسبة 25% إىل 40% عن تكلفة 

.(Perman 2011) "البيوت يف املنطقة احمليطة

ومن الواضح أن فيديو "روابي" الدعائي الذي 

صّورته "شركة بيتي لالستثمار العقاري" يستهدف ما 

تطمح إليه الطبقة الوسطى الفلسطينية من طريقة عيش 

حديثة. فهذا الفيلم الدعائي التجاري يشتمل على صور 

"ُأَسر سعيدة" )ليس لدى الواحدة منها سوى طفلين(، 

وأشخاص يستمتعون بوقتهم يف مقهى، أو يتمّشون 

يف بقعة خضراء خالية من السيارات، أو يعملون 

يف "مكتب عايل التقنية". كما أنه يستخدم كلمات 

ُيفَترض بها أن تدغدغ مشاعر األشخاص الفلسطينيين 

العاديين، مثاًل: "حديث"؛ "نابض باحلياة"؛ "مستقبل"؛ 

"نموذج"؛ "حتديث املشهد الطبيعي الفلسطيني"؛ "صديق 

للبيئة"؛ "رؤية"؛ "مقاٍه"؛ "مطاعم"؛ "تسّوق"؛ "ترفيه"؛ 

"فنون"؛ "مدارس عصرية"؛ "مرافق صحّية"؛ "مصارف"؛ 

"تقنية عالية".

ويطمح الفلسطينيون، بصورة عامة، إىل مشروع 

حديث (Kanaaneh 2002)، تشتمل فيه احلداثة 

على التقدم واالنعتاق (Heynen 1999)، ويف هذا 

ق مدينة "روابي" على  أنها توفر نفاذاً  الصعيد، ُتسوَّ

إىل املرافق والوظائف احلديثة، متيحًة لقاطنيها على 

هذا النحو أن يرتقوا السلم االجتماعي ـ االقتصادي، 

وهي تقّدم نفسها على أنها تساعد الفلسطينيين 

على النفاذ إىل ما كانوا ُحرموا منه: التقّدم احلديث. 

وبعبارة ُأخرى، ال عجب يف أن تروق تلك الرؤية 

"احلديثة" التي تسّوقها "روابي" للفلسطينيين يف 

الضفة الغربية بشكل عام، وبذلك يغدو مفهومًا أن 

"ما يزيد على 7000 طلب لشراء شقة جرى تسجيله 

.(Perman 2011) "يف املوقع اإللكتروين للمشروع

هكذا، يغدو حاسمًا تمامًا أن نكشف نوع 

االنعتاق املقصود، وإذا ما كان انعتاقًا حقيقيًا 

حمّماًل بمفاهيم احلقوق السياسية، واحلرية، 

واملساواة. ولذلك، فإن من املهم أن نعمد أواًل إىل 

قراءة املدينة امُلقترحة قراءة مركزة كي نفهم نوع 

املشروع احلديث الذي يجري تسويقه.

2- "روابي": مشروٌع مدينيٌّ "حديث"

يبدو مشروع "روابي"، بدايًة، كأنه يّتبع 

مفهوم املدينة ـ احلديقة (garden city) الذي 

يعود إىل بداية القرن العشرين، وهو املفهوم الذي 

استخدمه اإلسرائيليون كثيراً يف مستعمراتهم 

لقطات من فيلم "روابي" الترويجي.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4
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(Chyutin and Chyutin 2007)، فهذه املدينة مدينة 
"مكتفية بذاتها"، وفيها الوظائف األساسية جميعها، 

ما تعلق منها بـ "األعمال والصناعة واإلدارة والتعليم، 

وقد ُجهزت بعدد كاف من املنتزهات العامة للحفاظ 

على الصحة واإلبقاء على البيئة ككل نقية"، فهي 

تتمتع بوجود كل شيء "على مسافة قريبة نوعًا 

ما"، إذ تخطط الستيعاب عدد حمدود من الساكنين 

)40.000 شخص(، فضاًل عن املساحة والكثافة 

. (Mumford 1938)احملدودتين

وسُيبنى "مشروع روابي احلديث" على رابية، مع 

منطقة جتارية يف قمة الرابية، تشتمل على مرافق التسلية 

والثقافة كافة. والالفت أن اخملطط التوجيهي العام ُيظهر 

فصاًل واضحًا بين املركز التجاري ومناطق السكن، وهذا 

مفهوم حداثي تمامًا بحد ذاته، على الرغم من حماولة 

اإلبقاء على بعض الشقق السكنية ضمن املركز التجاري، 

واعتبار هذه املنطقة خمتلطة الوظائف.

خمطط "روابي" التوجيهي العام.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4

 صورة جوية ملدينة "روابي" املستقبلية.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4
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إطاللة جانبية من األعلى على املركز التجاري فوق املنطقة 

السكنية.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4

رسم تخطيطي ملدينة "روابي" )من الشمال(.

املصدر: CityScape Magazine )نيسان/أبريل 2008(.

ُأخذت الصورة بتاريخ 2011/6/5، من املوقع اإللكتروين 

التايل:

http://www.rawabi.ps/press_show.php?id=4&page=no 

رسم تخطيطي ملدينة "روابي" )من اجلنوب(.

املصدر: CityScape Magazine )نيسان/أبريل 2008(.

ُأخذت الصورة بتاريخ 2011/6/5، من املوقع اإللكتروين 

التايل:

http://www.rawabi.ps/press_show.php?id=4&page=no 

املركز التجاري مع فضاءات عامة بينّية )مشروع "روابي"(.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4
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وقوام املنطقة السكنية، من جهة ُأخرى، 

أبنيٌة تتراصف على طرق تلتف نزواًل 

(Hubbard 2010). ويصف موقع "روابي" 
اإللكتروين الشقق السكنية من الداخل بأنها 

"حتترم احلاجات الثقافية واحلاجات التي 

يوّلدها السوق"، إذ إنها تالئم اأُلسر الكبيرة 

وتتألف من "صالون، وغرفة معيشة، ومطبخ، 

وثالث غرف للنوم"، مع وعد بأن تكون اإلضاءة 

طبيعية والتهوية مالئمة يف جميع الغرف. 

وسيكون يف استطاعة الفلسطينيين العازمين 

على العيش يف "روابي" أن يختاروا بين "تسعة 

أنماط سكنية خمتلفة" يف األبنية املتعددة التي 

حتوي الطبقة الواحدة منها شقتين على األغلب.

   ودافع بشار املصري عن "روابي" بصفتها 

فلسطينية أصيلة، وذلك رداً على االنتقاد الذي 

وصفها بأنها تبدو "غربية"، وأشبه بمستعمرة 

أبنية سكنية متراصفة حول "فناء مفتوح" )مشروع 

"روابي"(.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4

منظر "ممر أخضر" مزروع )مشروع "روابي"(.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4

منظر من المركز التجاري )مشروع "روابي"(.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي 

بتاريخ 2011/6/4
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إسرائيلية، وشدد بصورة خاصة على حقيقة 

استخدام معماريين وخمططي مدن فلسطينيين 

يف وضع خمططات املشروع )إىل جانب الشركة 

طة األساسية آيكوم / AECOM، املسؤولة  اخملطِّ

عن اخملطط التوجيهي العام(. وأشار املصري 

أيضًا إىل أن خمطط املنطقة السكنية يقوم على 

فكرة "احلّي" الفلسطيني (Aburawa 2011)، وهي 

فكرة تشير يف مدن املنطقة إىل املكان الذي 

تقطنه عائالت ذات نسيج اجتماعي واحد، ولذلك 

يتصف "احلّي" عادًة بالتماسك االجتماعي، إذ 

"يعرف الناس بعضهم بعضًا"، كما قال بشار 

املصري )املصدر نفسه(.

وقد ُترجم نظام "احلّي" هذا يف تخطيط 

"روابي" من خالل جمع األبنية حول ما يصفه 

موقع "روابي" اإللكتروين بأنه "ساحات 

مفتوحة"، "توّفر للمقيمين مكانًا لّلقاء، 

ولألطفال مكانًا لّلعب، وللجميع فرصة التمتع 

بمحيط جميل" )املصدر نفسه(. وبعبارة 

ُأخرى، فإن جلميع األبنية مدخلين، واحداً على 

الشارع، واآلخر على الساحات، وهما يقعان 

على مستويين خمتلفين )بسبب طبيعة املوقع/ 

الطوبوغرافيا(. غير أن فكرة "احلّي" يف "روابي" 

ال تبدو كأنها تتبع منطق األحياء يف القرى أو 

أحياء املدن الفلسطينية القديمة، وإنما تبدو 

جمعًا بسيطًا ألبنية حول شارع للمشاة.

وثمة أيضًا أفكار ومفاهيم ملتقطة من 

"التراث" الفلسطيني و"الثقافة" الفلسطينية 

يف استخدام احلجر إلكساء البيوت، ألن 

احلجر وجه نمطي من أوجه العمارة املدينية 

الفلسطينية الدارجة، عالوة على استخدام 

األقواس التي تبرز هنا وهناك يف أبنية ُتعتبر 

"حديثة".

واجلدير باملالحظة أن مشاريع االستيطان 

اإلسرائيلية تلتقط على نحو انتقائي أيضًا 

أفكاراً شتى من العمارة الفلسطينية الدارجة 

كي تزيد الشعور باالنتماء إىل املكان، وجرى 

تقديم مثل هذه املشاريع بشيء من االعتداد 

على أنها مشاريع إسرائيلية. فعلى سبيل 

املثال، يتسم عمل املعماري اإلسرائيلي 

موشيه صفدي بأهمية خاصة على هذا 

الصعيد، ففي سنة 1970، أعاد صفدي تأويل 

العمارة الفلسطينية الدارجة يف مشروع سكني 

تابع لوزارة اإلسكان اإلسرائيلية، وهو يقدم 

مشروعه هذا، يف موقعه اإللكتروين الرسمي، 

بصفته "نظامًا سكنيًا ُمصّنعًا" يستجيب 

لـ "التنوع املناخي الهائل يف أرجاء البلد" 

بتوفيره "حدائق على الشرفات" مغطاة بقبب 

يمكن أن تعمل كمصاريع حتجب ضوء الشمس.

مشروع موشيه صفدي السكني امُلقدَّم إىل وزارة 

اإلسكان اإلسرائيلية.

املصدر: Safdie Moshe website، 2011/6/22، يف 

املوقع اإللكتروين التايل:

http://www.msafdie.com
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بعبارة ُأخرى، إن املشروعين املذكورين يقدمان 

مثالين للحداثية التي يمكن فهمها على أنها 

تشابك أشكاٍل ومعاٍن تقليدية واستعمارية حديثة 

(Lu 2011). ويتمّثل االختالف املهم جداً يف أن 
املشروع اإلسرائيلي هو مشروع استعماري بامتياز، 

يأتي التشابك فيه عبر بحث جّدي إلقامة هوية 

معمارية إسرائيلية، ثم النجاح يف تمّلك العمارة 

الفلسطينية الدارجة وتبّنيها وتقديمها على أنها 

إسرائيلية أصيلة. أّما يف حالة "روابي"، من جهة 

ُأخرى، فإن البحث عن هوية معمارية فلسطينية 

حديثة يبقى سطحيًا، وال يتعدى البناء على مالمح 

شكلية، من دون فهم جّدي للعمارة الدارجة احمللية. 

ويف احلقيقة، فإن معماريي "روابي" الفلسطينيين، 

ومنّفذها الفلسطيني، يقترحون عمارًة تبدو 

.(Moor 2010) إسرائيلية بالنسبة إىل كثيرين

عالوة على هذا، فإن قضية االستدامة التي 

يرّوجها املشروع، تلّقت قدراً كبيراً من النقد 

حملاكاتها النمط اإلسرائيلي، مثاًل "الصندوق القومي 

اليهودي". فاملواقع تشّجع على التبرع لغرس شجرة 

يف مناطق املشروع اخلضراء )املمرات اخلضراء؛ 

املنتزهات؛ الساحات(، وجاء فيها: "نزرع شجر أكتر، 

فلسطين فينا بتكبر"، وذلك من أجل استعادة جمال 

فلسطين الطبيعي الذي كان "يعّج ببساتين الفاكهة 

واألشجار املزهرة والزيتون والسنديان والبرتقال 

واجلوز وسواها من األشجار دائمة اخلضرة"، والذي 

خّربته "احلرب واإلهمال والتطور وتغّير املناخ"، 

كما ورد يف موقع "روابي" اإللكتروين. ويمكن النظر 

إىل هذه الدعوة على أنها حتاكي دعوة "الصندوق 

القومي اليهودي" إىل التبرع لغرس شجرة من أجل 

أرض إسرائيل اخلضراء، والستعادة احلياة النباتية 

.(Pappe 2006) التي "دّمرها" احلكم العثماين

وفضاًل عن ذلك، فإن موقع "روابي" اإللكتروين 

يستخدم صورة شجرة صنوبر أوروبي، مشابهة لتلك 

التي غرسها "الصندوق القومي اليهودي" يف أرجاء 

رت  البلد، ليمحو بها آثار القرى الفلسطينية التي "ُطهِّ

.(Pappe 2006) "عرقيًا

مشروع موشيه صفدي السكني امُلقدَّم إىل وزارة 

اإلسكان اإلسرائيلية.

املصدر: Safdie Moshe website، 2011/6/22، يف املوقع 

اإللكتروين التايل:

http://www.msafdie.com

صورة شجرة الصنوبر التي يستخدمها موقع "روابي" 

اإللكتروين.

http://www.rawabi.ps :املصدر: موقع "روابي" الرسمي

بتاريخ 2011/6/4
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وهكذا، فإن ما تطرحه "روابي" من مشروع 

تخضير فلسطين "املستدام"، إنما تقّدمه يف سرٍد 

سياسي يمكنه أن ييّسر التنمية االقتصادية وال 

يظهر كمشروع مناهض لالستعمار أو مناقض له. 

وبهذا املعنى، فإنه ال ينحو بالئمة تغيير البيئة 

الفلسطينية على املشروع االستعماري الصهيوين 

الذي يحاول نقضه، وإنما ُيرجع التغيير يف البيئة 

الفلسطينية إىل الصراعات البشرية، والتطور 

البشري، وتغّير املناخ.

ومن املهم أن نالحظ أن خالفًا واسعًا نشب حين 

تبرع "الصندوق القومي اليهودي" ذاته بـ 3000 

شجرة ملدينة "روابي"، وقد جرى انتقاد "شركة بيتي 

لالستثمار العقاري" بحّدة لقبولها مثل هذا التبرع، 

إىل أن استسلمت يف النهاية أمام هذا النقد واقتلعت 

أشجار الصندوق وغرست مكانها مزيداً من أشجار 

.(Davis 2011) "الزيتون "البلدي

II -  "روابي": حماكاة فلسطينية 
يف سياق استعماري

يجب أن ُتفهم مدينة "روابي" يف سياق 

استعمار الضفة الغربية، فاالستعمار بالتعريف 

هو حقيقة أن تستوطن جماعٌة "حمّلًة" جديدة/

أجنبية مع اإلبقاء على صلة بدولتها األّم. وهو 

يشتمل أيضًا على إخضاع املوقع احمللي/

 ،(Loomba 2005) املشهد اجلديد والسيطرة عليه

وبالتايل، على مواجهة مع اجلماعات احمللية. 

وهذا هو حال املستعمرات اإلسرائيلية يف الضفة 

الغربية التي راحت تتكاثر كالفطر بعد احتالل 

اإلسرائيليين الضفة الغربية يف سنة 1967، 

والتي باتت جزءاً من تنفيذ خطة للسيطرة على 

األرض الفلسطينية وحتويلها إىل 200 معزل 

منفصل، عبر إقحام مستعمرات إسرائيلية بينها 

(Weizman 2007)، وتوشك "روابي" أن تنضم 
إىل هذه املعازل الفلسطينية. 

 (Fanon 1952) ويصف فرانز فانون

"املستعَمر" بأنه الشخص الذي ال يكّف 

"املستعِمر" عن جعله "اآلخر"، األمر الذي يحّمله 

عبء "اعتراف" املستعِمر به ومواجهته؛ فحين 

ُيجَعل املستعَمر "اآلخر"، تتولد لديه احلاجة 

إىل أن يعترف به املستعِمر كي يستعيد واقعه 

اإلنساين. ويف هذه السيرورة من استعادة واقعه 

ككائن بشري، يحاول املستعَمر أن "يظهر" 

على الدوام مثل املستعِمر، فيبدأ باستخدام 

لغته، وبالتصرف على غراره. ويف مشروع 

"روابي" يمكن للمرء أن يقّوم ما إذا كان لدى 

الفلسطينيين املناعة حيال هذه السيرورة من 

استعادة هويتهم اإلنسانية، وما إذا كان من 

املمكن اعتبار "روابي" وليدة سياق استعماري. 

ويف الواقع، فإن يف استطاعة املرء أن يتساءل 

عّما إذا كانت "روابي" صورة انعكاسية 

للمستعمرة اإلسرائيلية عطريت القائمة على 

الرابية املقابلة.

صورة جوية ملستعمرة عطريت )قرب موقع "روابي"(.

.2011/6/21 ،Google Earth :املصدر
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1-  أنماط املستعمرات اإلسرائيلية 

يف الضّفة الغربية

من املهم، كخطوة أوىل يف هذا القسم من 

هذه الدراسة، أن نشير إىل األوجه الشكلية التي 

تمّيز املستعمرات اإلسرائيلية. ففي كتاب "األرض 

اجلوفاء"، يحدد إيال وازمان، املعماري الذي يرصد 

االحتالل اإلسرائيلي، طورين إلنشاء املستعمرة، 

وذلك يف أثناء مناقشته مستعمرات ما بعد إقامة 

دولة إسرائيل.

وكان الطور األول يف خمسينيات القرن 

العشرين وستينياته، وقد ُأقيمت املستعمرات 

فيه تبعًا خملطط عام توجيهي وضعه املعماري 

اإلسرائيلي أرييه شارون )غير أريئيل شارون(، 

خريج مدرسة الباوهاوس، ولذلك، فإن املستعمرات 

كانت شديدة التأثر بحركة احلداثة يف ذلك احلين.

أّما الطور الثاين، الذي يمتد من سبعينيات 

القرن العشرين إىل اليوم، فهو الطور الذي يهّمنا 

يف هذه الدراسة، ألنه الطور الذي شهد تكاثر 

املستعمرات كالفطر يف مناطق الضفة الغربية. 

ويف هذا الطور، كانت املستعمرات لعبة سياسية 

وعسكرية لعبها رئيس احلكومة األسبق أريئيل 

شارون (Weizman 2007)، وهي مل تكن تسير 

على غرار خمطط عام صارم، وإنما كانت ترتبط 

باألرض التي يمكن انتزاعها من الفلسطينيين، 

وبما تتيحه هذه األرض من "سيطرة على الطرق 

الرئيسية"، وعلى القرى والبلدات الفلسطينية.

غير أن خمططات املستعمرات، التي كانت تّتبع 

بصورة أساسية طراز املدينة ـ احلديقة، عادت 

وتكّيفت مع طوبوغرافيا الروابي واملرتفعات. وهذا 

الطراز يقف وراءه املعماري اإلسرائيلي توماس 

مستعمرة عين أياال التي ُأقيمت يف اجلليل يف سنة 

.1949

 M. Chyutin & B. Chyutin (2007). Architecture :املصدر

 and Utopia: The Israeli Experiment (Hampshire: Ashgate),

p. 203.

مستعمرة يسودوت التي ُأقيمت يف جبل الكرمل يف 

سنة 1948.

 M. Chyutin & B. Chyutin (2007). Architecture :املصدر

 and Utopia: The Israeli Experiment (Hampshire: Ashgate),

p. 158.
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ليترسدورف، خّريج "كلية اجلمعية املعمارية يف 

لندن"، بتخطيطه مستعمرة معاليه أدوميم، قرب 

القدس يف الضفة الغربية، وهو التخطيط الذي نال 

عليه جائزة احلكومة اإلسرائيلية يف سنة 1978.

ـ تخصيص "قمة" املستعمرة كمركز مدين )فيه 
معبد وسوى ذلك من الوظائف العامة(، ومثل 

هذا املركز يتيح تعميق حّس اجلماعة وهويتها، 

كما يعزز "انضباطًا الواعيًا".

ـ تقسيم قطع األرض بشكل متساٍو ومتواتر، 
على أن يكون مكان البناء على طول الطرق 

امللتفة حول املركز.

ـ يجب أن تكون أبنية احللقات الداخلية 
بمواجهة املساحات املتروكة بين أبنية احللقة 

اخلارجية، من أجل توفير احلد األقصى من 

الرؤية.

ـ وضع الفتحات )النوافذ( يف اجتاه املناظر 
بصورة أساسية، أي يف اجتاه املنحدر.

ـ وضع األماكن العامة بين كل صفين من 
األبنية، خللق حّس باجلماعة وبحميمية اإلدارة 

الذاتية بين القاطنين.

ـ استخدام األسقف املطلية باألحمر، تمييزاً 
للمستوطنين، وال سيما من طرف اجليش، سواء 

من األرض أم من اجلو.

مستعمرة معاليه أدوميم التي ُأنشئت يف الضفة 

الغربية، يف سنة 1978.

2011/6/21 ،Google Earth :املصدر

ويف سنة 1984، عهدت وزارة البناء واإلسكان 

اإلسرائيلية إىل املعماري ميشيل بونيه وضع دليل 

بعنوان "البناء والتنمية يف املناطق اجلبلية". وهذا 

الدليل يقّدم إىل املعماريين واخملططين اإلسرائيليين 

توجيهات يف تصميم املستعمرات وتخطيطها، 

وخصوصًا يف املناطق املرتفعة مثل الضفة الغربية، 

وهو يتبع املبادئ التي سار عليها ليترسدورف يف 

.(Weizman 2007) تصميمه معاليه أدوميم

ومن املبادئ التي ترد يف هذا الدليل، كما جندها 

يف كتاب وايزمان السابق )ص 127ـ 135(:

ـ حين تكون املستعمرة على مصاطب، يجب 

أن تتخذ شكاًل دائريًا، مع طرق تتبع املعامل 

الطوبوغرافية.

خمطط تمهيدي ملستعمرة هار صموئيل التي ُأنشئت 

يف الضفة الغربية.

 E. Weizman, Hollow Land: Israel's Architecture of :املصدر

Occupation (London, Verso, 2007), p. 129.
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2-  "روابي" يف مقابل املستعمرات 

اإلسرائيلية

بعد اإلطاللة على املبادئ التي يّتبعها تصميم 

املستعمرات اإلسرائيلية على روابي الضفة الغربية، 

ال يمكن للمرء إاّل أن يالحظ مقدار التشابه بينها وبين 

املبادئ التي ُينتَظر من مدينة "روابي" أن تّتبعها.

فحتى نظام "احلّي" الشرق األوسطي الذي يتسم 

بوجود املساحات املفتوحة بين كّل صفين من 

األبنية، والذي وصفه بشار املصري بأنه يعكس 

الثقافة احمللية سواء من الناحية اجلمالية أو من 

الناحية العملية (Aburawa 2011)، هو يف احلقيقة 

مبدأ آخر من مبادئ بناء املستعمرات اإلسرائيلية، 

كما أن املعماريين واخملططين اإلسرائيليين تبّنوا هذا 

املبدأ لألسباب ذاتها التي ترد يف الترويج لـ "روابي"، 

أي خلق تماسك اجتماعي، أو "حّس اجلماعة".

واملبدأ اإلسرائيلي الوحيد الذي ال تلبيه 

"روابي" هو مبدأ القرميد األحمر، وذلك بسبب رفض 

زبائنها هذا املوضوع، وهم الذين شّكلوا مع املنّفذ 

واخملططين فرقًا للتدقيق يف األمر، نظراً  إىل الصلة 

الوثيقة بين هذا املبدأ واملستعمرات اإلسرائيلية 

 .(Aburawa 2011)

صورة ملستعمرة هار حوما، ملتقطة من بيت حلم، 

الضفة الغربية.

 ،2011/6/21 ،Palestine Remembered Website :املصدر

يف املوقع اإللكتروين التايل: 

http://www.palestineremembered.com/

مستعمرة بساغوت، املطلة على البيرة.

املصدر: Arena of Speculation، 2011/6/21، يف املوقع 

http://www.arenaofspeculation.org/research/ :اإللكتروين التايل

interviews/yazid-anani/

صورة جوية ملستعمرة غفعات زئيف التي ُأنشئت يف 

الضفة الغربية يف سنة 1982.

 .2011/6/21 ،Google Earth :املصدر
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صورة جوية ملدينة "روابي".

http://www.rawabi.ps :"املصدر: موقع "روابي الرسمي

بتاريخ 2011/6/14.

طراز البناء يف مستعمرة هار حوما.

املصدر: Israel Matzav Blog، 2011/6/21، يف املوقع 

اإللكتروين التايل:

http://israelmatzav.blogspot.com/2010/11/har-homa-was-
built-on-jewish-owned-land.html

طراز البناء يف مدينة "روابي".

http://www.rawabi.ps :"املصدر: موقع "روابي الرسمي

بتاريخ 2011/6/14.

ويف الواقع، فإن دفاع بشار املصري 

املتواصل عن املشروع بأنه ال يبدو إسرائيليًا، 

وحقيقة أن قاطنيه املستقبليين لن يقرنوا بينه 

وبين املستعمرات اإلسرائيلية ما دامت السقوف 

غير مطلية باألحمر، يدفعان إىل التفكير يف أن 

عملية احملاكاة ربما تكون "غير واعية"، وأنها 

بذلك تغدو عملية طبيعية مندرجة يف طريقة 

العيش والتصرف وإدراك األشياء، وبالتايل، يف 

التوسع احلضري لكثير من الفلسطينيين.

غير أنه ال سبيل إىل إنكار أن املرء ال يغدو 

إنسانًا ما مل يحاول انتزاع اعتراف اآلخرين به، 

 .(Fanon 1952) طاحمًا بذلك إىل أن يروق لهم

ومثل هذا الطموح حاضر بال شك يف مشروع 

"روابي"، أكان ذلك بصورة واعية أم غير واعية، 

فضاًل عن أن فكرة احملاكاة ذاتها تنطوي على 

فكرة املقاومة؛ فكرة البقاء يف قيد احلياة، وتأكيد 

احلضور إزاء "اآلخر".
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-  "روابي": هل هي مدينُة

 III
مقاومة؟

   يضع فرانتز فانون (Fanon 1963) عملية 

احملاكاة ضمن اإلطار الواسع لتصفية االستعمار 

التي يقسمها إىل ثالثة أطوار. ففي الطور األول، 

يحاول املستعَمرون، يف طلبهم االعتراف بهم، 

حتديث أنفسهم تبعًا ملعايير املستعِمرين. ويف 

الطور الثاين، يعيد املستعَمرون اكتشاف هويتهم 

وثقافتهم وجذورهم، و"يغدون حمليين بقدر 

اإلمكان." أّما الطور األخير من عملية تصفية 

االستعمار فهو الطور الذي يستند فيه الشعب إىل 

واقعه ويبدأ كفاحه املسلح ضد املستعِمرين.

1-  "روابي": هل هو مشروع مقاوم؟

ربما كان مشروع "روابي" متضمنًا بعض 

أوجه الطور الثاين من تصفية االستعمار كما 

قال فانون، من حيث حماولته التطلع إىل املعاين 

والسمات التقليدية، وافتخاره بكونه فلسطينيًا.

وهذا الفخار الوطني بشأن مشروع "روابي" 

يمكن تلّمسه من خالل عدد األعالم الفلسطينية 

التي ُرفعت فوق جميع أعمدة سياج البناء، بحيث 

ُترى مرفرفة من مستعمرة عطريت القريبة، وهي 

توحي عمليًا بنوع من استعادة الرابية واستعادة 

األرض. كما يمكن دفع هذا التحليل السيميائي 

إىل أبعد، والتوقف عند موقع مدينة "روابي" يف 

وسط الضفة الغربية، مطاًل على مدينة تل أبيب، 

بل إن فكرة حتدي القوة اإلسرائيلية تلوح أيضًا يف 

انطالق البناء من دون إنشاء طريق يربط "روابي" 

ببقية الضفة الغربية، األمر الذي يرّسخ على 

األرض حقائق "تدفع السياسيين الفلسطينيين إىل 

احلصول على موافقة" السلطات اإلسرائيلية على 

إنشاء مثل هذا الطريق، مثلما يقول بشار املصري 

.(Perman 2011)
ومن جهة ُأخرى، فإن ما يحضر يف تصميم 

"روابي" من حماكاة شديدة للمستعمرات اإلسرائيلية 

إنما يعكس بقوة ما أشار إليه فانون من طور أول 

يف تصفية االستعمار. ومع أن هذا الطور جزء من 

عملية تصفية االستعمار الطبيعية يف بلد حتت 

االحتالل، إاّل إنه ال يمكن اعتباره طوراً يتحدى 

فيه املستعَمرون ظاّلمهم ويكافحون فيه من أجل 

االستقالل. وبذلك، فإن مشروع "روابي" ال يشكل 

جزءاً من طور تصفية االستعمار التي تّتسم، بحسب 

لومبا (Loomba 2005)، بالبحث عن "هوية جديدة 

فاعلة"، وخلقها على نحو مفترق مع هوية املستعِمر 

وبـ"حتدي االستعمار ليس على املستوى السياسي أو 

الفكري فحسب، بل على املستوى االنفعايل أيضًا."

وعالوة على هذا، ويف حقبة تشتمل على ما 

ال ُيحصى من األمثلة التي يمكن رصدها ملقاومة 

الفلسطينيين االستعماَر اإلسرائيلي على املستوى 

املكاين، فإننا جند أن مشروع "روابي" يطرح 

نفسه بصفته مشروعًا ناعمًا ومعتداًل، بل حياديًا 

سياسيًا أيضًا.

وتمكن مقارنة "روابي" بتدخالت مكانية 

معاصرة تتحدى االحتالل اإلسرائيلي )فضاًل عن 

تدخالت تاريخية(، ففي فلسطين مبادرات كثيرة، 

صورة ملوقع البناء يف مدينة "روابي".

.2011/3/21 ،Times :املصدر

ُأخذت الصورة بتاريخ 2011/6/16، من املوقع اإللكتروين 

http://www.time.com/time/magazine/ar-  للتايل:

ticle/0,9171,2058129,00.html#ixzz1PK05Pmnt
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ومؤسسات ومنظمات غير حكومية )مثل: "اإلقامة 

الفنية املعمارية املناهضة لالستعمار"؛ "بيتسيلم": 

"زوخروت"؛ إلخ( تعمل على تصفية االستعمار 

من منظورات مكانية شتى تتراوح ما بين توثيق 

انتهاك حقوق اإلنسان، والدفع يف اجتاه تفكيك 

املستعمرات اإلسرائيلية وتصّور عودة الالجئين 

الفلسطينيين يف املستقبل، إلخ.

وفضاًل عن ذلك، فإن يف قدرتنا أن ننظر إىل 

أمثلة أبسط للمقاومة املكانية يف مواجهة االحتالل 

اإلسرائيلي، وهي مستمدة من جتربة احلياة اليومية 

التي يخوضها الفلسطينيون. ومن هذه األمثلة قرية 

بلعين يف الضفة الغربية، حيث أُريد جلدار الفصل 

أن يحول دون وصول املزارعين الفلسطينيين إىل 

أراضيهم بحجة حماية املستعمرة اإلسرائيلية 

اجملاورة. ويتمّثل أحد املنغصات اليومية التي 

يواجهها الفلسطينيون يف بلعين، يف صدور قانون 

يحول بينهم وبين الوصول إىل أراضيهم يف اجلهة 

اأُلخرى من اجلدار ما مل يكن لديهم بيوت يف تلك 

اجلهة. ففي ذلك اليوم، جتّمع بعض الفلسطينيين 

وقرروا بناء بيت هناك من دون إعالم الشرطة 

اإلسرائيلية، وكان هذا البيت البسيط بمثابة حتدٍّ 

جلميع السياسات املفروضة على القرية، إذ بات 

من الضروري شّق طريق "آمن" يخدم املستعمرة 

اإلسرائيلية اجملاورة، وُسِمَح ملزارعي بلعين بأن 

يصلوا إىل أراضيهم بعد أن ُفِرضت عليهم شروط 

.(Norman 2010) ُأخرى

وتكشف هذه األمثلة كيف استطاع 

الفلسطينيون مقاومة االحتالل مقاومة فاعلة من 

خالل تدخالت بسيطة تذّكرنا بأن واقع االحتالل 

يف الضفة الغربية يدفع إىل قراءات ال تقتصر على 

"صورة املدينة" فحسب، بل تمضي أعمق أيضًا، إىل 

األجندات السياسية والعمليات االقتصادية التي 

تكمن خلف إقامة مشروع مثل "روابي". ويكتسب 

مثل هذه العمليات مزيداً من الوضوح حين نعلم 

أن هذا املشروع يخطط إلبرام عقود فرعية مع 

إسرائيليين سيقومون ببنائه. ويأتي تفضيل 

التعاقد مع إسرائيليين بحجة أن حركتهم أكبر يف 

"أرخبيل" الضفة الغربية الذي تسيطر عليه إسرائيل 

(Abunimah 2011). وهذا مؤشر مهم إىل اخلضوع 
للمحتل، ويضع حتت طائلة الشك واملساءلة عملية 

بناء األمة التي يشّكل "روابي" جزءاً منها؛ تلك 

العملية التي عادة ما تأتي بعد تصفية االستعمار.

2-  مشروع "روابي" بصفته جزءًا من 

عملية بناء الدولة

من املهم جداً أن نالحظ أن السلطة الفلسطينية 

كانت وراء إطالق مشروع "روابي"، فهي، وبحسب 

مؤسسة بورتالند ترست، دعت إىل "مؤتمر 

االستثمار الفلسطيني" يف أيار/ مايو 2008، 

بقصد توفير التمويل الضروري ملشروع "روابي"، 

فضاًل عن مشروع آخر يدعى "ريحان" سيتم بناؤه 

يف رام الله.

ومثل هذه املبادرات إنما يتأّتى من طموح 

السلطة الفلسطينية إىل بناء الدولة الذي انكبت 

عليه، والذي بلغ ذروته مؤخراً فيما بذلته من جهد 

من أجل احلصول على االعتراف بدولة فلسطين يف 

األمم املتحدة (Bronner 2011). ويبقى السؤال هنا: 

ما نوع الدولة التي ترمي إليها السلطة الفلسطينية؟

ويف الواقع، فإننا جند يف موقع "روابي"، 

عالوة على األوجه الشكلية، إشارة إىل نوع 

الدولة التي يجري بناؤها، ذلك بأن بناء 

"روابي" يجري ضمن جزيرة ُأخرى يف "أرخبيل" 

املناطق التي تفرض عليها إسرائيل سيطرتها 

العسكرية. فهي تقع من ناحية يف املنطقة أ، 

حيث للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة على 

األرض، وتقع من ناحية ُأخرى يف املنطقة ب، 

حيث ثمة حاجة إىل ترخيص بالبناء من إسرائيل. 

لكن األهم من ذلك هو حاجة "روابي" إىل طريق يمر 

يف املنطقة ج، يربطها بنابلس ورام الله. ومنطقة 

ج، وذاك الطريق، إنما يقعان حتت سيطرة إسرائيل 

الكاملة، األمر الذي يترك مدينة "روابي" املستقبلية 
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حتت رعاية املستعمرين اإلسرائيليين يف األفق 

املنظور.

انطالقًا من هنا، قد يتساءل املرء: ملاذا تبذل 

السلطة مثل هذا اجلهد يف بناء جزيرة ُأخرى تسيطر

عليها إسرائيل بداًل من أن توّظفه يف حتسين 

مدن مثل نابلس وجنين؟ ملاذا تبني مدنًا تشبه 

املستعمرات بداًل من أن تنكّب على تصفية استعمار 

املستعمرات اإلسرائيلية القائمة يف الضفة الغربية؟ 

ملاذا تطرح مشروعات حتتاج إىل الضوء األخضر 

اإلسرائيلي واملباركة اإلسرائيلية، بداًل من مشاريع 

تتحدى السياسات اإلسرائيلية؟

إن مشروع "روابي" يشير إىل حتّول يف خطاب 

التحرر لدى فصائل سياسية اعتادت أن تدعو 

إىل الكفاح املسلح لتحرير فلسطين. ففي حين 

كانت حركة التحرر الوطني الفلسطينية جزءاً من 

"مشروع سياسي واسع يجري فيه الكفاح املعادي 

لالستعمار بهدف إقامة نظام  عاملي عادل"،  جند 

أن أغلبية أقسامها اليوم، بعد أن أصبحت يف 

السلطة، باتت تسمح بإقامة "عالقات إنتاج وتبادل 

استعمارية جديدة تعزز سلطتها وتضمن امتيازات 

البورجوازية الوطنية واملستثمرين الدوليين" 

.(Khalidi and Samour 2011)
وهذا التحول السلبي املعكوس يف حركة التحرر 

الوطني يوضح أن مثل هذه املشاريع كمشروع 

"روابي"، والذي يجري برعاية السلطة الفلسطينية، ال 

يمكن أن يوضع يف سياق تصفية االستعمار، ما دام 

يشير إىل ضرب من "إعادة االستعمار".

عالوة على هذا، فإن ما يزيد يف تعقيد شروط 

السلطة الفلسطينية هو حقيقة أنها أضافت إىل 

املعادلة التي حتاكي املشاريع االستعمارية 

"منطق النيو ـ ليبرالية الذي تتعذر مقاومته" 

.(Khalidi and Samour 2011)

IV -  "روابي"، هل هي مدينة 

نيو - ليبرالية؟

تّتسم الديناميات االقتصادية ـ السياسية التي 

تؤّطر مشروع "روابي" بأنها ديناميات معقدة 

تمامًا. فهذا املشروع يستجيب، من جهة أوىل، 

ملا يف الضفة الغربية وغزة من طلب متزايد على 

السكن سيبلغ، بحسب البنك الدويل، "400.000 

إىل 450.000 وحدة سكنية يف األعوام العشرة 

خريطة تصّور معازل فلسطينية تسيطر عليها 

إسرائيل )بينها مدينة "روابي"(.

املصدر: B'tselem، 2011/8/30، يف املوقع اإللكتروين 

http://www.btselem.org/sites/default/files/map/settle- :للتايل

ments_map_eng.pdf



90جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1022012

املقبلة" (Perman 2011)،  يف حين أن الطلب على 

السكن يف البالد العربية، كان شاغل احلكومات 

األساسي يف مرحلة ما بعد االستعمار وعملية بناء 

األمة (Alsayyad 2008). إن مدينة "روابي" هي جزء 

من برنامج السلطة الفلسطينية لبناء الدولة، لكن 

خصوصيات السياق يف الضفة الغربية، والتحول يف 

ممارسات اإلسكان واملمارسات االقتصادية، يضعان 

مشروع "بناء الدولة" هذا ضمن منظور خمتلف.

1-  هل تقع "روابي" يف إطار فائض 

رأس املال؟

تخضع املدينة العربية اآلن لضرب من "التحول 

الكثيف الذي يغّذيه رأس املال العاملي والسياسات 

 .(Elsheshtawi 2011) " االقتصادية النيو ـ ليبرالية

ويمكن رؤية مثل هذا التحول يف الفورة العقارية 

يف رام الله، وقد أظهرت صحيفة "هآرتس" يف 

تشرين األول/ أكتوبر 2008 أن أسعار العقارات 

تصل إىل أرقام قياسية جديدة يف الضفة الغربية، 

بينما أشارت صحيفة الـ Kuwaiti Times  إىل أن 

"مباين جديدة، ومقاهي مدهشة ومطاعم فاخرة" 

تنتشر يف أرجاء املشهد يف رام الله، وتثير انطباعًا 

بأن ثمة ازدهاراً اقتصاديًا.

ويربط الباحث املديني دافيد هاريف 

(Harvey 2003) التطورات التي تشهدها املدن 
بـ "ضروب التركز اجلغرايف واالجتماعي إلنتاج 

الفائض"؛ هذا الفائض الذي يعيد الرأسماليون توظيفه 

لتوليد قيمة زائدة ُيعاد توظيفها من جديد إلنتاج 

مزيد من القيمة الزائدة. وبذلك نكون أمام سلسلة من 

"التراكم الرأسمايل" والتمدن ال سبيل إىل إيقافها.

ويتمثل واحد من األسباب األساسية لرأس املال 

الفائض هذا، الذي يصوغ مدن العامل العربي، يف 

رأس املال املتولد من بالد جملس التعاون اخلليجي،2  

إذ "من املرجح خالل الفترة 2005 ـ 2020، أن 

يحصل اخلليج من أرباح النفط على 3000 مليار 

دوالر أميركي سيبقى نصفها يف املنطقة، مع رأس 

مال يبلغ حوايل 750 مليار دوالر أميركي ُأخرى، 

أو ما يقاربها، ستذهب إىل استثمارات يف الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا" (Elsheshtawi 2011)، كجزء 

من البحث عن أسواق جديدة لالستثمار. ومثل هذه 

االستثمارات يشّق طريقه إىل قلب الضفة الغربية. 

وليس مصادفة، يف احلقيقة، أن الراعي األساسي 

ملشروع "روابي" هو "شركة الديار القطرية لالستثمار 

العقاري"،3 وهي شركة يملكها بالكامل "جهاز قطر 

لالستثمار" )التابع لدولة قطر(.

وهكذا، فإن القول إن تراكم القيمة الزائدة الناجم 

عن النفط هو الذي يدفع رأسماليي بالد "جملس 

التعاون اخلليجي" إىل البحث عن أسواق جديدة، هو 

قول إشكايل يف حالة "روابي"، إذ من املؤكد أن عدم 

استقرار الضفة الغربية، وكونها عرضة لضروب 

العدوان والتدمير والعقبات اإلسرائيلية، ال يجعالن 

من الـ 850 مليون دوالر أميركي التي خصصها 

"جهاز قطر لالستثمار" ملشروع "روابي"، ذلك 

"االستثمار اآلمن". ويف الواقع، فإن مشروع "روابي" 

هو جزء من مشروع بناء دولة قطر وحتقيق مطاحمها 

أكثر مما هو جزء من مشروع بناء دولة فلسطين.

لقد اتخذت دولة قطر، خالل العقد املاضي، دوراً 

لها كالعب إقليمي يف صراعات املنطقة من خالل 

عمليات التحكيم، وإعادة البناء، وإقامة خمتلف 

منظر األفق (SkyLine) يف رام الله.

.2011/5/27 ،Kuwaiti Times :املصدر

ُأخذت الصورة يف 2011/6/18، من املوقع اإللكتروين 

http://www.kuwaittimes.net/read_news.:التايل

php?newsid=MjLyODYyMjl
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املشروعات الكبرى االقتصادية واإلعالمية )مثل 

قناة "اجلزيرة" الفضائية( التي ُتظهر قدرتها على 

النجاح حيث فشل الفاعلون اإلقليميون اآلخرون. 

فعلى سبيل املثال، عملت قطر، يف تعاون وثيق 

مع البلديات التي يدعمها "حزب الله"، على إعادة 

َرت يف سنة  بناء القرى اللبنانية اجلنوبية التي ُدمِّ

4 من دون أن تتخلى عن عالقاتها العامة 
 ،2006

بدولة إسرائيل من خالل املكتب التجاري الذي فتحته 

لهذه األخيرة يف سنة 1996. وبعبارة ُأخرى، فإن قطر 

جتهد كي تغدو فاعاًل جيوسياسيًا، وهي تقّدم نفسها 

على أن لديها "القدرة على التعامل والتفاوض عبر 

الطيف السياسي العاملي" بحسب دراسة حتدثت عن 

الدور القطري يف إعادة إعمار قرى يف اجلنوب اللبناين 

 Bekdache, Saksouk( 2006 بعد حرب تموز/يوليو

Sasso and Sheikh Hassan 2011(؛ هذا الدور الذي 
نرى فاعليته مؤخراً خالل الثورات العربية يف كل من 

مصر وليبيا وسورية وتونس وغيرها )مع استثناء 

البحرين التي ال تالئمها ثورتها(. وليس مصادفة، 

إذاً، أنه بينما حتاول السلطة الفلسطينية أن تنكّب على 

عملية بناء الدولة، فإن قطر تطرح نفسها كالعب قادر 

على تمويل مشروع عقاري مثل "روابي" يف الضفة 

الغربية املنكوبة، على الرغم من العقبات اإلسرائيلية، 

مساهمة بذلك يف نفوذ سياسي يف املنطقة.

2 - "روابي": مشروع نيو - ليبرايل 

تدعمه السلطة

مشروع "روابي" هو أيضًا جزء من الشراكة 

الناشئة بين القطاعين العام واخلاص، وذلك ضمن 

نظام احلكم اجلديد الذي يجمع مصالح الدولة 

ومصالح الشركات يف املنطقة. والسلطة الفلسطينية 

تؤدي دوراً مهمًا يف تيسير املشروع ودعمه، فعلى 

سبيل املثال، فإنه بين 6.300.000 م2، وهي املنطقة 

التي ُيفترض أن تغطيها "روابي"، عملت السلطة 

الفلسطينية على وضع ثلث تلك املنطقة من القرى 

اجملاورة "حتت احلجز"، وذلك من خالل مرسوم وّقعه 

رئيس السلطة الفلسطينية، حممود عباس، يف تشرين 

الثاين/ نوفمبر 2009 (Davis 2011). ومن املهم أن 

نقيم توازيًا بين مشروع "روابي" وسواه من مشاريع 

"البناء املديني النيو ـ ليبرايل" املعاصرة واملشابهة 

والقائمة يف املنطقة، والتي تشجعها الدولة وتدعمها، 

مثل مشروع إعادة بناء وسط بيروت ومشروع العبديل 

يف عّمان (Shwayri 2011; Daher 2011). وبينما 

يعمل مثل هذه املشاريع، يف لبنان أو عّمان، على 

تيسير دوران القيم الزائدة عبر التمّدن بهدف تاليف 

أزمة، ودفع البلدين يف اجتاه االستقرار السياسي 

(Harvey 2003)، فإن هذه الفكرة، يف حالة السلطة 
الفلسطينية، ُتدفع إىل أبعد من أجل إحداث "فقاعة 

سالم اقتصادي"، ولدخول نظام السوق الدولية، 

وبالتايل، نيل االعتراف كدولة أّمة.

 (Khalidi and Samour وتبعًا للخالدي وسمور

(2011، فإن السلطة الفلسطينية تطّبق استراتيجيا 
"حترر" عبر السياسة الليبرالية اجلديدة، وهذه 

السياسات الليبرالية اجلديدة التي تبنتها السلطة 

الفلسطينية إنما "ترسم حدودها وقائع االحتالل 

اإلسرائيلي البنيوية"، فهي ليست بالسياسات التي 

تتحدى االحتالل، وال تطرح يف حقيقة األمر حتى تلك 

اإلجراءات املعهودة يف برنامج ليبرايل جديد. فعلى 

سبيل املثال، ال تعمل السلطة الفلسطينية على إقامة 

مصرف مركزي مستقل لديه الوسائل الالزمة "خلفض 

معدالت الفائدة والتضخم، أو لتحديد سعر صرف 

منافس يدعم النمو الذي يدفعه التصدير"، وبذلك 

يمكن أن نفهم أن السلطة الفلسطينية ال تعمل إاّل على 

إدارة الصراع مع إسرائيل عبر الليبرالية اجلديدة، يف 

سياق نيل اعتراف دويل، وال حتّل هذا الصراع.

ويلقى مثل هذه االستراتيجيا الليبرالية اجلديدة 

"املعتدلة" قسطًا وافراً من التقدير والتشجيع 

األميركيين، ذلك بأن الواليات املتحدة األميركية 

حتاول "إقامة تطبيع سياسي واقتصادي" مع إسرائيل 

يف املنطقة لضمان دوران رأس املال النفطي 

الفائض. ولذلك نرى الواليات املتحدة العبًا آخر يف 

"روابي"، فهي تساعد السلطة الفلسطينية على إقامة 

"برنامج للرهن العقاري طويل األجل"، ُيعرف  باسم 

"أمل"، من خالل "مبادرة الشرق األوسط لالستثمار 
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غير الربحي (MEII) وشركة االستثمار اخلاص 

عبر البحار (OPIC)" (Perman 2011). ومثل هذه 

املساعدة إنما يأتي من ضمن استراتيجيا اجلزرة 

والعصا التي تمارسها الواليات املتحدة يف تعاملها 

مع القضايا الفلسطينية.

V -  خاتمة
يثير مشروع "روابي" انفعاالت مشابهة 

لتلك التي ُتثار لدى مشاهدة فيلم إيليا سليمان، 

"الزمن الباقي"، ففي واحد من مشاهد ذلك 

الفيلم، جند سيارة جيب إسرائيلية مصّفحة 

تطوف شوارع رام الله، وهي تدعو إىل حظر 

التجول. وحين تمر قرب ملهى ليلي )على غرار 

مالهي تل أبيب(، بفتحات زجاجية من األرض 

إىل السقف،  حيث يرقص مرتادوه على "أنغام 

أجنبية"، يتجاهل الراقصون نداءات حظر 

التجول، ويواصلون الرقص. ومن أجل دفع 

السوريالية إىل أبعد، فإن نداء حظر التجول 

يغدو طبقة تضاف إىل األغنية الدائرة، ويأخذ 

اجلنود بهّز رؤوسهم مع املوسيقى. وبعد رؤية 

هذا املشهد، فإن املرء يسعده أن البشر يعيشون 

حياتهم، وأن ال شيء ينّغص عليهم، وبذلك 

يقاومون الظامل. غير أن املزعج يف هذا املشهد 

هو ما فيه من حماكاة ومفارقة ساخرة.

إن ما يبديه مشروع "روابي" إنما هو ما يف 

سياسات السلطة الفلسطينية من مفارقة ساخرة 

وتناقض يتجليان على املستوى املكاين، فهو 

مشروع يجّسد تخّلي منظمة التحرير الفلسطينية 

عن سياسات التحرر منذ تسعينيات القرن 

العشرين، بعد اتفاق أوسلو، واعتمادها على 

اعتراف إسرائيل، والتمويل الدويل ألعمالها 

اليومية. ومع أن هذه البلدة الفلسطينية اجلديدة 

التي ُتشاد وسط االحتالل اإلسرائيلي قد تبدو 

أشبه بمشروع بطويّل، إاّل إن علينا أاّل ننسى 

أن هذا املشروع يجري بموافقة قوة االحتالل 

اإلسرائيلية. وبذلك فإن مشروع "روابي" يمثل 

املدينة املستعَمرة املعاصرة الواقعة يف إسار 

ديناميات  عامل الليبرالية اجلديدة. 

لقطة من مشهد حظر التجول يف فيلم "الزمن الباقي" إليليا سليمان.

املصدر: فيلم "الزمن الباقي" إليليا سليمان. 

     http://www.youtube.com/watch?v=N6S304LWZOs :ُأخذت الصورة يف 2011/6/22، من املوقع اإللكتروين التايل
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من أجل هذه الدراسة، وبما أنني مل أتمكن من الوصول إىل الرسوم املعمارية املالئمة ملشروع "روابي"، 1

فإن بحثي اعتمد على جتميع أصناف املواد اأُلخرى كلها التي تمكنت من احلصول عليها بشأن املشروع، 

الشركات  من  لعدد  اإللكترونية  املواقع  عن  فضاًل  جمالت،  ومقاالت  صحف  أخبار  يف  تمثلت  والتي 

املشاركة يف املشروع، عدا املوقع الرسمي املرّوج للمشروع.

إن مشاريع تنمية املدن الكبرى مثل "روابي" ليست جديدة يف املنطقة، ففي الواقع، ثمة إرث كبير ملثل 2

هذه املشاريع منذ النصف الثاين من القرن العشرين واكتشاف النفط يف بالد جملس التعاون اخلليجي، 

.(Mahgoub 2011) مثلما حدث يف الكويت على سبيل املثال

"شركة 3 "بيتي" يملكها كل من  "روابي"، فشركة  القطرية" لها شريك فلسطيني يف مشروع  "الديار  شركة 

الديار" و"مسار إنترناشونال" التي هي شركة خاصة يساهم فيها بشكل رئيسي بشار املصري. وقد بنت 

"بيتي" عدة مشاريع عقارية يف كل من املغرب ومصر، غير أنها منخرطة حاليًا يف مشروع بناء الدولة 

الفلسطينية الذي حتاول السلطة الفلسطينية إجنازه.

خالل 4 غزة  على  اإلسرائيلي  العدوان  على  كرّد  مرتين  الدوحة  يف  اإلسرائيلي  التجاري  املركز  ُأغلق  لقد 

الفترة 2008ـ 2009، وعرضت قطر على إسرائيل إعادة فتحه مرتين يف مقابل ضمان السماح باملساعدة 

 .(Ravid 2010( يف إعادة إعمار غزة، لكن احلكومة اإلسرائيلية رفضت العرضين
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املراجع

Alsayyad, N. (2008). "From Modernization to Globalization: The Middle East in Context". In Modernism 
and the Middle East: Architecture and Politics in the Twentieth Century, edited by S. Isenstadt and K. 
Rizvi. Washington D.C.: University of Washington Press, pp. 255-266.

Bekdache, N. and A. Saksouk Sasso & I. Sheikh Hassan (2010). "Beyond Compensation: the Post-War 
Reconstruction; Battles of ëAita al-Chaíb". In Lessons in Post-War Reconstruction: Case Studies from 
Lebanon in the Aftermath of the 2006 War, edited by H. Al-Harithy. London: Routledge, pp. 58-86.

Chyutin, M. & B. Chyutin (2007). Architecture and Utopia; the Israeli Experiment. Hampshire: Ashgate.

Daher, R. (2011). "Amman: Disguised Genealogy and Recent Urban Restructuring and Neoliberal 
Threats". In The Evolving Arab City: Traditions, Modernity and Urban  Development, edited by 
Y. Elsheshtawi. London: Routledge, pp. 37-68.

Elsheshtawi, Y. (2011). "The Great Divide: Struggling and Emerging Cities in the Arab World". In The 
Evolving Arab City: Traditions, Modernity and Urban Development, edited by Y. Elsheshtawi. London: 
Routledge, pp. 1-6.

األكاديمية:

-

-

-

-

-



90جملة الدراسات الفلسطينية ربيع 1062012

Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs. Paris: Edition du Seuil.

Fanon, F. (1963). The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.

Harvey, D. (December 2003). "The Right to the City". International Journal of Urban and Regional 

Research, vol. 27, no. 4, pp. 939-941.

Heynen, H. (1999). Architecture and Modernity. Massachusetts: MIT Press.

Kanaaneh, R. (2002). Birthing the Nation: Strategies of Palestinian Women in Israel. Berkeley: University 
of California Press.

Khalidi, R. & S. Samour (Winter 2011). "Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and  the 
Remaking of the Palestinian National Movement". Journal of Palestine Studies 158, vol. XL, no. 2, pp. 
6-25.

Loomba, A. (2005). Colonialism / Post-Colonialism. New York: Routledge.

Lu, D. (2012). "Entangled Modernities in Architecture". In Handbook of Architectural Theory, edited by 
G. Crysler, S. Cairns & H. Heynen. London: Sage (in press).

Mahgoub, Y. (2011) "Kuwait: Learning from a Globalized City". In The Evolving  Arab City: Traditions, 
Modernity and Urban Development, edited by Y. Elsheshtawi. London: Routledge,  pp. 152-183.

Mumford, Lewis (1938). The Culture of Cities. New York: Harcourt, Brace and Company.

Norman, J. (2010). The Second Palestinian Intifada: Civil Resistance. London: Routledge.

Pappe, I. (2006). The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld Publications.

Shwayri, S. (2011). "From Regional Node to Backwater and Back to Uncertainty: Beirut". In The 
Evolving Arab City: Traditions, Modernity and Urban Development, edited by Y. Elsheshtawi. London: 
Routledge, pp. 80-86.

Weizman, E. (2007). Hollow land: Israel's Architecture of Occupation. London: Verso.

املقاالت:

Abunimah, A. (January 6, 2011). "Rawabi Developer Masri Helps Deepen Israeli's Grip on West Bank". 
The  Electronic Intifada. Retrieved September 10, 2011, from: http://electronicintifada.net/content/raw-
abi-developer-masri-helps-deepen-israels-grip-west-bank/9170

Aburawa, A. (May 5, 2011). "The Man Behind Palestine's Green City Rawabi". Illume Magazine. 

Retrieved June 6, 2011, from: http://www.illumemag.com/zine/articleDetail.php?The-Man- Behind-
Palestine-rsquo-s-Green-City-Rawabi-13614

Bronner, E. (September 5, 2011). "Abbas Affirms Palestinian Bid for U.N. Membership". The New York Times. 
Retrieved September 8, 2011, from:  http://www.nytimes.com/2011/09/06/world/middleeast/06palestinians.
html?_r=2&scp=1&sq=palestine%20recognition&st=cse

Haaretz (October 2, 2008). "Ramallah Real Estate Boom Sends Prices Skyrocketing". Retrieved 

June 6, 2011, from: http://www.haaretz.com/news/ramallah-real-estate-boom-sends-prices-sky-
rocketing-1.285399

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



107 دراسات طة" تستوطن تالل الضفة الغربية "روابي": "أول مدينة فلسطينية خمطَّ

Hubbard, B. (December 1, 2010). "Rawabi: Works Begin on First Planned Palestinian City". Huffington 
Post. Retrieved June 18, 2011, from: http://www.huffingtonpost.com/2010/01/12/rawabi- work-begins-

on-fir_n_419712.html

Davis, U. (February 14, 2011). "Rawabi: A National Project that Defeats its Purpose". Ma’an News 

Agency. Retrieved May 16, 2011, from: http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=358002

Mc Carthy, R. (September 8, 2009). "Rawabi: The New Palestinian City that Could Rise on the West 
Bank". Guardian. Retrieved June 15, 2011, from:  http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/08/new-
palestinian-city-west-bank

Moor, A. (January 14, 2010). "Rawabi and the American Mission to Civilize the West Bank". 

Mondoweiss. Retrieved June 20, 2011, from: http://mondoweiss.net/2010/01/rawabi-and-the-
american-mission-to-civilize-the-west-bank.html

Perman, Stacy (March 21, 2011). "A Shining City on a Hill". Time. Retrieved January 21, 2012, 
from: http://www.time.com/time/magazine/article/0.9171,2058129,00.html

Ravid, B. (May 5, 2010). "Israel Rejects Qatar Bid to Restore Diplomatic Ties". Haaretz. Retrieved 

September 9, 2011,  from: http://www.haaretz.com/print-edition/news/israel-rejects-qatar-bid-to- 
restore-diplomatic-ties-1.290866

املواقع اإللكترونية:

Decolonizing Architecture Art Residency Website. Retrieved September 5, 2011, from: 
http://www.decolonizing.ps/site/

Rawabi Official Website. Retrieved June 14, 2011, from: http://www.rawabi.ps

Safdie Moshe Website. Retrieved June 22, 2011, from: http://www.msafdie.com

Massar International Website. Retrieved June 6, 2011, from: http://www.massar.com/

Qatari Diar Real Estate Investment Company Website. Retrieved June 18, 2011, from:  
http://www.qataridiar.com/

The Israeli Information Centre for Human Rights in The Occupied Territories - Bítselem Website. 
Retrieved August 8, 2011, from: http://www.btselem.org/
Zochrot Website. Retrieved August 28, 2011, from: http://www.zochrot.org/en

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


