
)*( اأ�ستاذ التاريخ الإ�سالمي في جامعة بير زيت.

يمكن 
و�سف ال�سراع على القد�س باأنه 

�سراع ب�ساأن الأر�س وال�سيادة عليها، 

لكنه اأي�سًا �سراع على الرموز وال�سكل والمظهر 

رفع على مبانيها واأ�سوارها، 
ُ
َلم الذي ي

َ
والع

كما اأنه �سراع على الرواية )narrative(. ال�سراع 

يتزايد حدة، ويتم فر�س الحقائق الجديدة على 

الأر�س، بحيث يمكن القول اإن الو�سع العام ي�سهد 

خواتم الأمور. ويتج�سد ذلك بن�ساط محموم فوق 

الأر�س في محيط البلدة القديمة وداخلها يهدف اإلى 

ح�سم ال�سراع ب�ساأن �سكل المدينة المقد�سة وم�سهدها 

  فقد مرت اأكثر من اأربعة عقود على 
)1(

الثقافي،

احتاللها ول يزال مظهرها )هويتها( الأ�سا�سي 

ع الم�سروعات الإ�سرائيلية 
ّ
عربيًا، الأمر الذي �سر

المتعددة لتغيير م�سهد المدينة واإك�سابه هوية 

مغايرة، اإن لم تكن يهودية اإ�سرائيلية ب�سكل كامل، اإّل 

اإنها �ستفقده كثيراً من طابعه العربي.

  
)2(

ويتوازى هذا الن�ساط مع الحفريات الإ�سرائيلية

المكثفة التي تجري في اأماكن متعددة تحت المدينة 

لإعادة تركيب الحركة والولوج اإليها من جهة، 

ولتقديم �سكل مغاير لمظهرها يقلل، على اأقل تقدير، 

من اأبعاده العربية من جهة اأُخرى، وبالتاأكيد �سيكون 

لهذه التطورات اأثرها القت�سادي في اأ�سواق البلدة 

القديمة وحياتها الجتماعية، كما اأنها �ستعزز 

الحركات ال�ستيطانية، وتجعل الزيارة الإ�سرائيلية 

نظمي الجعبة

 القد�س القديمة ومحيطها: االنقالب

على الم�شهد الثقافي وتهويده

''حقائق'' يومية على االأر�س  اإ�شرائيل  تحذر هذه المقالة من النتائج المتراكمة الناجمة عن فر�س 

طبيعة  لتغيير  الزمن،  مع  و�شباق  منهجي  بداأب  ت�شعى،  حيث  القد�س  في  �شيما  وال  الفل�شطينية، 

المكان في المدينة، وخ�شو�شًا في البلدة القديمة وفي محيطها اأي�شًا، من اأجل ح�شم ال�شراع ب�شاأن 

الم�شهد الب�شري للمدينة، وكذلك م�شهدها الثقافي، وتغيير الهوية العربية التي بقيت عربية حتى 

االآن. ويتناول الكاتب الم�شروعات االإ�شرائيلية المتعددة لمحو الفوارق الح�شارية والمعمارية بين 

العربي. ويعتقد  الطابع  ال�شرقية ذات  الحديث والكولونيالي، والقد�س  الطابع  الغربية ذات  القد�س 

اإ�شرائيل في  الذي ت�شارع  القد�س  الن�شف الجنوبي من مدينة  الداهم يتركز على  اأن الخطر  الكاتب 

يتخوف  كذلك  لها.  امتداد  مجرد  ي�شبح  كي  الغربية،  بالقد�س  لربطه  فيه  التحتية  البنى  اإن�شاء 

من  كثير  ترحيل  اإلى  �شتوؤدي  التي  االإ�شرائيلية  للم�شروعات  الديموغرافية  االأبعاد  من  الكاتب 

الفل�شطينيين، وال �شيما من حي �شلوان، واإلى تعزيز اال�شتيطان اليهودي في المدينة القديمة.
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القديمة ويافا وبيت لحم والخليل، اأ�سبح الآن، 

وبالتدريج، الرابط الأ�سا�سي بين غربي القد�س 

و�ساحة البراق.

  حيث �سيقام 
)6(

يبداأ الم�سروع بمقبرة ماميال

خالل الأعوام المقبلة ما ي�سمى ''متحف الت�سامح'' 

الذي �سيمحي البقية الباقية لواحدة من اأقدم المقابر 

الإ�سالمية في المدينة، والتي تختزن لي�س رفات 

اأجداد كثير من عائالت المدينة فح�سب، بل ق�سمًا من 

التاريخ الثقافي للقد�س، اإذ ُدفن فيها اأغلبية العلماء 

ورجال الحكم الذين مروا على القد�س وماتوا فيها 

منذ الفترة الأيوبية حتى فترة النتداب البريطاني 

)انظر ال�سورة رقم 1 اأدناه(.

اإن اأكثر ما ي�ستفز في هذا الم�سروع هو ا�سمه، 

فم�سادرة هذه الأر�س الوقفية منذ ع�سرات ال�سنين 

واإقامة مبان عليها وتحويل اأجزاء منها اإلى حديقة 

�سميت حديقة ال�ستقالل )طبعًا ا�ستقالل دولة 

ا اإقامة متحف ''الت�سامح'' 
ّ
اإ�سرائيل(، هي كلها اأمر، اأم

على قبور الفل�سطينيين فاأمر اآخر.

فعلى بعد اأمتار قليلة واإلى الجنوب من مقبرة 

  
)7(

ماميال يتم الآن تحويل مبنى الأوقاف الإ�سالمية

اإلى فندق و�سقق �سكنية فاخرة، وقد تم حتى الآن 

هدم جميع مكونات المبنى من الداخل، ولم يبق اإّل 

واجهته )انظر ال�سورة رقم 2 اأدناه(.

و�سي�سكل مبنى الأوقاف، بالإ�سافة اإلى ''متحف 

الت�سامح''، امتداداً لغربي القد�س، وي�سير، بالتدريج، 

اإلى البلدة القديمة. وعلى بعد اأمتار اإلى الجنوب 

ال�سرقي يبداأ م�سروع جرى تنفيذه في الثمانينيات 

من القرن الع�سرين، هو عبارة عن مجمع �سكني 

�سخم �سمي ''مدينة داود'' )الجديدة( قام بت�سميمه 

ْفدي، 
َ
المهند�س الإ�سرائيلي المعروف مو�سيه �س

الم�سوؤول عن تنظيم وتخطيط جميع المنطقة الواقعة 

اإلى الغرب والجنوب الغربي لباب الخليل. وقد �سمم 

الم�سروع بحيث تعلو بناياته القباب باأ�سكال 

متعددة، وبهذا يتم النتقال، وبالتدريج، بالم�سهد 

المعماري كي ي�سبح غربي القد�س جزءاً من البلدة 

القديمة )انظر ال�سورة رقم 3 اأدناه(.

للقد�س القديمة تتم من دون م�ساهدة الفل�سطينيين 

ومعالمهم بقدر الإمكان. وهذا يتوازى اأي�سًا مع 

  
)3(

تقديم رواية اإ�سرائيلية توراتية لتاريخ القد�س

تعتمد على اإظهار كل ما يمكن اأن يحمل �سلة 

باليهودية وتاريخها، حتى لو تطلب الأمر هدم اأجزاء 

وبناء اأجزاء اأُخرى من القد�س كي تتوافق مع هذه 

الرواية وتخدمها. واإذا كانت الآثار ل تخدم ذلك، 

وهي في اأغلب الأحيان ل تفعل، فيمكن العتماد 

على التقنيات الحديثة المدعمة بال�سوت وال�سوء 

والمج�سمات التخيلية لال�ستعا�سة عن الآثار 

الملمو�سة، كي يتوهم الم�ساهد اأنه يالم�س التاريخ 

بحقائقه المطلقة، ول �سيما اإذا ُدعمت الرواية 

)4(
باقتبا�سات من العهد القديم ومن موؤرخي روما.

�سنعر�س في هذه المقالة لمحورين اأ�سا�سيين يتم 

تغييرهما ب�سكل كبير ومطرد، وهذا ل يعني اأن 

المحاور الأُخرى بخير، لكن معالم ما يخطط لها لم 

تت�سح بعد. الأول، هو محور ماميال )ماأمن اللـه( 

باب الخليل و�سوًل اإلى �ساحة البراق، والثاني محور 

الب�ستان )�سلوان( �سعوداً عبر عين �سلوان وو�سوًل 

اإلى باب المغاربة ومن ثم اإلى �ساحة البراق. ويذكر 

اأنه جرى في الآونة الأخيرة الك�سف عن مخططات 

متعددة �ستوؤثر لي�س في مظهر هذين المحورين 

فح�سب، بل في م�ستقبل القد�س اأي�سًا.

من ماميال اإلى �شاحة البراق

يهدف هذا الم�سروع اإلى محو الفوارق الح�سارية 

والمعمارية بين غربي القد�س و�سرقيها، عبر 

ا�ستغالل المنطقة الحرام على امتداد ال�سور الغربي 

للمدينة، والتي ف�سلت بين �سرقي المدينة وغربيها 

بعد حرب 1948. فقد قامت الجرافات الإ�سرائيلية 

منذ اأول اأيام الحتالل في �سنة 1967 باإزالة اأغلبية 

المباني العربية التي كانت تقع في هذا المحور. 

وكان هذا من المحاور الأكثر حيوية في القد�س قبل 

  وبالتالي هناك محاولة اإ�سرائيلية 
)5(

�سنة 1948،

لإعادة العتبار لهذا المحور بعد تحويل هويته 

تمامًا، فبعد اأن كان هو الرابط الأ�سا�سي بين البلدة 
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ال�شورة رقم 1: جزء من مقبرة ماميال

ال�شورة رقم 2: مبنى الأوقاف الإ�سالمية وقد ُهدم من الداخل وتم الحفاظ على واجهته،

وعلى يمين ال�سورة تظهر مقبرة ماميال
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عليه قبل اإن�ساء ال�سوق. وبمجرد مرور المواطن عبر 

ال�سوق يجد نف�سه داخل البلدة القديمة، بحيث ي�ساهد 

قبل اأي �سيء العلم الإ�سرائيلي وهو يرفرف فوق قلعة 

القد�س )ت�سمى قلعة داود(.

وبمجرد عبور باب الخليل اإلى ميدان عمر بن 

الخطاب، فاإن الزائر يقف اأمام مبنيين �سخمين في 

غاية الجمال، الأول هو فندق الإمبريال، والثاني 

فندق البتراء، وهما من عمائر بداية القرن الع�سرين، 

ويختزنان جزءاً مهمًا من تاريخ القد�س، وتمتلكهما 

بطريركية الروم الأورثوذك�س، وقد ا�سترتهما 

حركات ا�ستيطانية �سمن �سفقة م�سبوهة لم تنته 

ف�سولها بعد. واإذا ما تمت ال�سفقة وجرى اإجالء 

الم�ستعملين الفل�سطينيين لهذين المبنيين، فاإن 

ميدان عمر بن الخطاب �سيتحول اإلى ميدان 

ا�ستيطاني، وقد ي�سمى ''ميدان مو�سيه دايان'' )انظر 

ال�سورة رقم 6 اأدناه(.

اأما اآخر الم�ساريع، قبل الولوج اإلى البلدة القديمة، 

فهو ال�سوق التجارية التي ت�سمى الآن �سوق ماميال 

الجديدة، والتي تبلغ م�ساحتها عدة مئات من 

الأمتار، وتبداأ اإلى ال�سرق من مقبرة ماميال، وتمتد 

في موازاة ال�سور الغربي للمدينة بين الزاوية 

ال�سمالية الغربية وباب الخليل، ول تبعد اأكثر من 

ع�سرين متراً عن اأ�سوار المدينة )انظر ال�سورتين رقم 

4 و5 اأدناه(.

وال�سوق عبارة عن قاعة طويلة مقببة في اأغلبية 

اأجزائها، وت�سم مطاعم ومقاهي وحوانيت لبيع 

الهدايا التذكارية والكتب والمالب�س من مختلف 

ا 
ّ
الماركات العالمية، وطبعًا يملكها الإ�سرائيليون، اأم

اأ�سفل ال�سوق فهناك عدة طبقات لإيقاف ال�سيارات. 

وتمتد ال�سوق بين ماميال و�سوًل اإلى باب الخليل، 

بحيث ل ي�سعر القادم من غربي القد�س عبر ال�سوق 

باأنه غادر مدينة ودخل اأُخرى، كما كانت الحال 

ال�شورة رقم 3: نرى هنا عالقة اأ�سوار المدينة بحي ما ي�سمى ''مدينة داود'' الجديدة،

ويظهر في ال�سورة فندق الملك داود وكيفية ربط البلدة القديمة بغربي القد�س
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ال�شورة رقم 4: �سورة ل�سوق ماميال الجديدة من الخارج، وتظهر كاأنها ج�سر يربط بين غربي القد�س والبلدة القديمة

ال�شورة رقم 5: �سوق ماميال الجديدة من الداخل
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مراقبة مت�سلة بمئات الكاميرات المنت�سرة في اأزقة 

البلدة القديمة كافة. والمبنى يقع على م�ساحة تزيد 

، ويحتوي على مركز توقيف.
2
على 3000م

ول يقطع التوا�سل بين منطقة باب الخليل 

المذكورة اأعاله وحارة اليهود المو�سعة اإّل دير 

  وبعد النتهاء من مكونات هذا الدير 
)10(

الأرمن.

بالمرور عبر طريق معبدة ُت�ستعمل لمرور المركبات، 

ن�سل اإلى باب النبي داود، المت�سل بالخارج بمجمع 

  
)11(

قبر النبي داود وحارة الداودية )الدجانية(،

والذي جرت م�سادرته في �سنة 1948، في حين اأن 

ا�ستخداماته كمكان مقد�س لليهود بداأت بعد احتالله، 

وتحول، بالتدريج، اإلى مدار�س يهودية دينية، عدا 

الكن�س.

وبالقرب من باب النبي داود من الداخل يبداأ 

وبمجرد مغادرة ميدان عمر بن الخطاب 

والنعطاف اإلى الجنوب، نرى مدخل قلعة القد�س 

التي تم تحويلها اإلى متحف تاريخ القد�س الذي 

  
)8(

يروي تاريخ المدينة من وجهة نظر اإ�سرائيلية،

ا في الجهة 
ّ
والذي ترفرف عليه اأعالم اإ�سرائيل. اأم

المقابلة لمدخل القلعة، اأي الجهة ال�سرقية، فهناك 

كني�سة الم�سيح، وهي تابعة لحركة اإنجيلية 

)9(
م�سيحانية �سهيونية.

وعلى بعد خطوات اإلى الجنوب من القلعة يقع 

مبنى الق�سالق )الق�سلة(، الذي اأن�ساأه اإبراهيم با�سا بن 

محمد علي الكبير بعد �سيطرته على القد�س خالل 

الفترة 1830 – 1840، وقد �سادرت اإ�سرائيل هذا 

المبنى في �سنة 1967، وحولته اإلى مقر لل�سرطة 

الإ�سرائيلية الم�سوؤولة عن البلدة القديمة، وفيه محطة 

ال�شورة رقم 6: يبدو هنا باب الخليل وفندق الإمبريال وجزء من ميدان عمر بن الخطاب
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اتجاه الأ�سواق، وقيادتهم عبر حارة اليهود، كلما 

اأمكن ذلك.

من �شلوان اإلى حائط البراق

  الواقع على بعد 
)12(

يبداأ الم�سروع بحي الب�ستان

نحو كيلومتر اإلى الجنوب ال�سرقي من اأ�سوار البلدة 

القديمة، وهذا الحي جزء ل يتجزاأ من �سلوان )انظر 

ال�سورة رقم 7 اأعاله(.

ويق�سي المخطط الذي اعتمدته بلدية القد�س بهدم 

منازل الحي ''لإعادة خلق حدائق الملك داود''، كجزء 

من مخطط �سامل �سيوؤدي اإلى ت�سكيل حاجز من 

المواقع الأثرية والخ�سراء بين �سرقي القد�س والبلدة 

القديمة. ومن المفيد هنا الإ�سارة اإلى اأن هذا المنطق 

ينطبق فقط على الجهتين ال�سرقية والجنوبية من 

مجمع مواقف المركبات، ومهمته ت�سهيل ال�ستيطان 

داخل البلدة القديمة، وهذا المجمع هو جزء من خطة 

كبيرة لبناء متعدد الطبقات دون م�ستوى الأر�س 

يرتبط عبر بوابة تحت ــ اأر�سية اأو فوق ــ اأر�سية 

بموقف كبير لل�سيارات خارج ال�سور في المنطقة 

نف�سها. وبهذا ينتهي محور ماميال و�سوًل اإلى حارة 

اليهود، ومنه اإلى �ساحة البراق، وقد مر ب�سل�سلة من 

المباني الم�سيطر عليها. ويجري حاليًا تنفيذ م�سروع 

''بنية تحتية'' على امتداد هذا المحور، مترافقًا مع 

البحث المكثف عن الآثار واإجراء الحفريات والك�سف 

عن الأنفاق. وهناك م�سروع لتح�سين مالمح المحور 

وتاأكيد توا�سله، بحيث �سيجري ترميم واجهات 

المباني واإزالة جميع دلئل الوجود العربي عليها، 

وتثبيت �ساخ�سات تقود اإلى حارة اليهود وحائط 

البراق، وتخفيف الن�سياب الطبيعي لزوار المدينة في 

ال�شورة رقم 7: يبدو هنا جزء من حي الب�ستان المنوي تدميره لإن�ساء حدائق الملك �سليمان
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ومقابر اليهود، ليلتقي في حي الب�ستان بوادي 

الربابة.

لقد تم تخطيط هذه الأودية ل لت�سبح حزامًا 

اأخ�سر وتاريخيًا وحدائق اأثرية تروي تاريخ الم�سهد 

الح�ساري لمدينة القد�س بفتراته المتعددة، واإنما 

لتكون حديقة اآثار توراتية تروي ق�سة واحدة ولونًا 

واحداً. وبغ�س النظر عن تاريخية الق�سة كلها، فال 

اأحد يعرف ما اإذا كان الملك داود �سكن القد�س اأ�ساًل، 

وعلى اأقل تقدير لم يجر اكت�ساف ما يوؤكد ذلك. ولذا، 

يمكن خلق الق�سة والتعبير عنها بحدائق يجري فيها 

)14(
اإعادة تركيب الق�سة كما ترويها التوراة.

اإن اإحاطة البلدة القديمة بوديان خ�سر وحدائق 

نظر اإليها 
ُ
اأثرية تعزلها عن �سرقي القد�س يجب اأّل ي

بمنظور الف�سل الفيزيائي الحيزي عن امتدادها 

الفل�سطيني فح�سب، بل بف�سلها عن الرواية 

الفل�سطينية اأي�سًا، وتثبيتها، بالأمر الواقع، للرواية 

التوراتية.

في اأي حال، ل يكفي هذا الأمر، بل اإن خطًا من 

حي الب�ستان يمتد في اتجاه البلدة القديمة، وهو 

يحتوي على مجموعة من المكونات التي يجري 

  حيث 
)15(

تر�سيخها، ويبداأ اأولها ببركة عين �سلوان،

  الذي يربط نبع عين 
)16(

نهاية النفق ال�سخري

�سلوان ببركتها. وتت�سل بركة �سلوان الآن ب�سراع 

يومي لل�سيطرة على المنطقة المحيطة بها، حيث 

  وحيث يبداأ نفق لإزاحة 
)17(

تنت�سر البوؤر ال�ستيطانية،

المياه العادمة ينطلق من البلدة القديمة في اتجاه 

الجنوب، وينتهي بالقرب من بركة �سلوان. ويعود 

هذا النفق اإلى الفترة الرومانية، وقد تم حفر ما 

طوله نحو 100 متر منه، وما زالت اأعمال الحفر 

م�ستمرة. ويبدو اأن الهدف منه اأي�سًا ربط مجموع 

النقاط ال�ستيطانية بع�سها ببع�س، من دون المرور 

بالحي الفل�سطيني ''وادي حلوة''، وكذلك اإ�سفاء بعد 

تاريخي ح�ساري عليها. ومن غير الوا�سح بعد ما 

هي الرواية التي ت�ساغ لهذا النفق، لكنه �سينتهي 

في مكان ما قرب �ساحة حائط البراق. ولن ن�ستغرب 

اإذا ما جرى ربط النفق باإحدى ثورات اليهود، حين 

هاجم الثوار المدينة با�ستعمال هذا النفق، اأو اأي 

اأ�سوار البلدة القديمة حيث ات�سال البلدة القديمة 

بالأحياء الفل�سطينية في القد�س ال�سرقية، ل على 

المنطقة الغربية حيث ات�سال غربي القد�س بالبلدة 

القديمة، كما لحظنا في ''تطوير'' محور ماميال ــ 

حائط البراق. اإن مقاومة �سكان حي الب�ستان هذا 

الم�سروع تاأتي بخلفيات متعددة، منها اأنه م�سروع 

ا�ستيطاني بامتياز، يبيح للم�ستوطنين تو�سيع رقعة 

�سيطرتهم على هذه المنطقة التي تتعر�س اأ�ساًل 

لهجمة ا�ستيطانية مكثفة. ومن جهة ثانية، فاإن 

لون الحتالل الم�سوؤولية عن تردي 
ّ
ال�سكان يحم

اأو�ساعهم ال�سكنية ب�سبب م�سادرة اأرا�سيهم لم�سلحة 

ال�ستيطان، اإذ لم يتبق اأمامهم �سوى اإ�سافات 

ع�سوائية على مبان قائمة. و�سكان حي �سلوان ل 

يعار�سون تطوير حيهم وتخ�سيره، واإنما ا�ستباحته 

با�ستعمال حجج التاريخ والبيئة والآثار، وهي 

جميعًا اأدوات ا�ستيطانية �سبق اأن جرى ا�ستعمالها 

بكثافة.

وي�سكل حي الب�ستان نقطة التقاء واديين مهمين 

في القد�س: الأول، ينطلق من منطقة ماميال 

)المذكورة اأعاله( على بعد نحو كيلومتر �سمالي 

غربي باب الخليل، وي�ستمر في النحدار في اتجاه 

الجنوب ال�سرقي و�سوًل اإلى باب الخليل م�سّكاًل في 

تلك المنطقة بركة �سخمة لتجميع المياه ت�سمى 

  ثم يتجه اإلى الجنوب ال�سرقي 
)13(

''بركة ال�سلطان''،

بزاوية حادة عند الزاوية الجنوبية ال�سرقية للبلدة 

القديمة م�سكاًل واديًا �سحيقًا ي�سمى ''وادي الربابة''، 

الذي ينتهي بحي الب�ستان في منطقة ُتعرف ببئر 

اأيوب.

ا الوادي الثاني الذي يلتقي في البقعة نف�سها 
ّ
اأم

فهو وادي ''�ستنا مريم'' )ي�سمى اأي�سًا ''وادي النار'' 

و''وادي قدرون''(، الذي يبداأ بالت�سكل عند جبل 

الم�سارف على بعد نحو ثالثة كيلومترات اإلى ال�سمال 

ال�سرقي من البلدة القديمة، وهو ي�سمى في جزئه 

ال�سمالي وادي الجوز، وحين ي�سل اإلى الزاوية 

ال�سمالية ال�سرقية من اأ�سوار البلدة القديمة ي�سبح 

ا�سمه ''وادي �ستنا مريم''، وي�ستمر بال�سير جنوبًا على 

بعد 200 متر من ال�سور ال�سرقي بين مقابر الم�سلمين 
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وما تمخ�ست عنه هذه الحفرية حتى الآن، وبناء 

على ما اأعلنته �سلطة الآثار الإ�سرائيلية على 

�سفحتها الإلكترونية، هو حي عبا�سي وبقايا ق�سور 

  ولم ين�سر اأي �سيء 
)18(

اأموية ومقبرة اإ�سالمية اأموية.

اإ�سافي يفيد بت�سكيل وجهة نظر ب�ساأن هذا الموقع.

وت�سير المخططات الإ�سرائيلية اإلى تحويل قطعة 

الأر�س المذكورة اإلى موقف للحافالت وال�سيارات 

موؤلف من عدة طبقات ت�ستوعب اأكبر عدد ممكن من 

زوار حائط البراق، كما �سيحتوي المبنى على قاعات 

متعددة الأغرا�س، وعلى مركز تجاري لبيع الهدايا 

والمج�سمات المتعلقة بالهيكل اليهودي، عدا كل ما 

يتعلق ب�سليمان وداود.

واإلى ال�سرق وال�سمال ال�سرقي من الموقع المذكور 

هناك موقع �سخم جرى تطويره لتقديم الرواية 

رواية من هذا القبيل، وهي كثيرة.

ويرتبط النفق المذكور بحفرتين اأثريتين، تقع 

الأولى في منت�سف الم�سافة على بعد نحو 200 متر 

جنوبي �سور المدينة، اأي اإلى الجنوب من الم�سجد 

الأق�سى، ولم يعلن بعد اأي نتائج عن تاريخ الموقع، 

فالحفريات تجري تحت خيمة، الأمر الذي يجعل 

مجرد اإلقاء نظرة على ما يدور م�ساألة م�ستحيلة، لأن 

الحفرية تتم بتمويل ورعاية حركة ''اإلعاد'' 

ال�ستيطانية؛ �سحيح اأن المنّفذ للحفرية هو �سلطة 

الآثار الإ�سرائيلية، اإّل اإن كل �سيء يخ�سع لإرادة 

ا الموقع الثاني، فهو الأر�س الكبيرة 
ّ
الم�ستوطنين. اأم

التي تقع على بعد اأمتار )نحو 20 متراً( عن �سور 

المدينة، والتي ت�سمى في الأدب الإ�سرائيلي موقف 

غفعاتي )انظر ال�سورة رقم 8 اأعاله(.

ال�شورة رقم 8: هذه قطعة الأر�س الم�سماة غفعاتي حيث �سيجري بناء موقف لل�سيارات من عدة طبقات، وحيث 

فتح نفق في �سور المدينة القريب
ُ
�سي
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الرواية التي تقدَّم هنا ل تروق كثيراً من الإ�سرائيليين 

الذين يرون فيها تهديداً للرواية الأكاديمية واإهانة 

)21(
للتاريخ )انظر ال�سورة رقم 10 اأدناه(.

وفي ظالل الم�سجد الأق�سى من الجنوب، حيث 

ي�سترك الحرم ال�سريف مع المدينة بال�سور الجنوبي، 

نجد جزءاً مما اأ�سبح ي�سمى الحديقة التاريخية 

)Archaeological Park( التي تبداأ من داخل الأ�سوار 

اأ�سفل الحرم، ثم تخترق اأ�سوار المدينة لُت�ستكمل 

خارجها. اإن الجزء الأكبر من مكونات هذه الحديقة 

هي دار الإمارة )الق�سور( الأموية، حيث جرى 

ترك من مجموع 
ُ
ا�ستئ�سال اأغلبية مكوناتها، ولم ي

الق�سور �سوى بع�س الحجارة، كما تحتوي الحديقة 

على مكونات رومانية، وعلى حي يعود اإلى الفترة 

البيزنطية.

التوراتية، وهو التل الأثري الذي يحتوي اآثار القد�س 

منذ الع�سر البرونزي حتى ما قبل الفترة الإغريقية، 

وي�سمى محليًا تل الظهور، في حين ي�سميه 

الإ�سرائيليون ''مدينة داود'' )انظر ال�سورة رقم 9 اأعاله(.

لقد تم تحويل هذا التل اإلى م�سرح لعر�س ق�سة 

الملك داود، وقد اأعطته الحكومة الإ�سرائيلية لجمعية 

اإلعاد ال�ستيطانية من اأجل اإدارته، وهي ل تقدم 

الرواية التوراتية التقليدية، واإنما الرواية اليمينية 

  التي �ست�سكل المحور الأ�سا�سي في مجمل 
)19(

المتطرفة

الرواية الإ�سرائيلية لتاريخ اليهود في المدينة. ويحتل 

التل مكانة مرموقة في الدعاية الإ�سرائيلية، وعلى كل 

تلميذ وجندي في اإ�سرائيل اأن يقوم بزيارته، و�سماع 

ق�سته من ممثلي جمعية اإلعاد، كما يتم اقتياد جموع 

  وفي الحقيقة، فاإن 
)20(

ال�سائحين والحجاج اإليه.

ال�شورة رقم 9: يبدو في ال�سورة جزء من تل الظهور الم�سمى مدينة داود، ويظهر فيها اأي�سًا مجموعة من جنود 

الحتالل وهم يتلقون �سرحًا عن الموقع
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يدخل اليوم حارة اليهود المو�سعة كاأنه في عالم 

لي�س له عالقة بباقي البلدة القديمة، ذلك باأن كل 

�سيء يوحي بتاريخ يهودي عريق ومتجذر، 

فالمظاهر المادية والثقافية عدا الب�سرية ت�سيع 

اإح�سا�سًا باأنك في اأي مكان غير القد�س القديمة 

)23(
العربية.

�شاحة البراق

يجري حاليًا تطوير �ساحة البراق الوا�سعة التي 

�سيدت على اأنقا�س حارة المغاربة في �سنة 1967 

كي ت�سبح نقطة جذب ب�سري مميز، فهناك مجموعة 

من المخططات الإن�سائية التي �ستغير وجه هذه 

ال�ساحة، و�ست�ساهم في تغيير وجه القد�س الح�ساري 

اإذا ما ُقّدر لها اأن ُتنفذ. ويمكن اأن نق�سم الم�سروعات 

اإن اإلقاء نظرة على ما يجري بين حي الب�ستان 

و�سور المدينة يكفي كي ندرك بجالء حجم الم�سروع 

ال�ستيطاني من جهة، واأهمية الرواية التاريخية 

لإ�سرائيل من جهة ثانية، وهنا تتالقى الآثار 

وال�ستيطان ب�سكل جلي، بحيث يقوم كل واحد منهما 

بدعم الآخر، وب�سكل علني. واإذا ما ُقدر للمخططات 

الإ�سرائيلية اأن ُت�ستكمل في هذا المحور، ف�ستتم 

ال�سيطرة على الم�سهد الح�ساري وتهويده.

)22(
البلدة القديمة من جديد

�سم و�سع حارة اليهود المو�سعة )نحو 12% من 
ُ

ح

م�ساحة البلدة القديمة(، وقد اأعيد بناء اأغلبية 

اأجزائها، و�ُسحنت بالموؤ�س�سات والمتاحف والحفريات 

ن 
َ
الأثرية لت�ساهم اأي�سًا في تغريب المكان. وي�سعر م

ال�شورة رقم 10: يظهر هنا لفتة تو�سح عالقة الموقع بالملك داود،

وذلك في مركز الإعالم التابع لحركة ''اإلعاد'' ال�ستيطانية التي تدير ''مدينة داود''
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2 ــ بناء مبنيين جديدين في �ساحة البراق، الأول 

على الجهة الغربية من ال�ساحة )ي�سمى بيت نار/

�سعلة التوراة(، وذلك فوق موقع قامت �سلطة الآثار 

لته جمعية تراث الحائط 
ّ
الإ�سرائيلية بحفره، ومو

الغربي. وقد ك�سفت الحفريات في تلك المنطقة عن 

ال�سارع الروماني ال�سفلي المعمد )الكاردو ال�سفلي( 

بالإ�سافة اإلى مكت�سفات اأُخرى تعود اإلى الفترات 

الرومانية والبيزنطية والأموية. وفوق هذه البقايا 

المهمة، �سيتم اإن�ساء بناء من عدة طبقات، وبم�ساحة 

، وطبعًا ي�سمل المخطط اأفكاراً 
2
اإجمالية تفوق 700 م

للحفاظ على الموقع الأثري، مثاًل، اإبقاء طبقة تحت 

الأر�س كموقع اأثري، وتحميل المبنى على اأعمدة 

ا 
ّ
لإبقاء اأكبر جزء من الحفرية الأثرية مك�سوفًا. اأم

المبنى الثاني )ي�سمى بيت الجوهر(، فيقع على الجهة 

ال�سمالية ل�ساحة البراق، و�ستتم اإ�سافة طبقات 

جديدة اإلى مبنى قائم بعد تو�سيعه. و�سيقدم هذان 

المبنيان خدمات دينية واجتماعية وتاريخية 

واأمنية، اأي �سي�سبحان مقراً لقوات تدخل �سريع، كما 

�سيتم ا�ستخدام �سطحيهما ل�سلوات واحتفالت دينية 

ودنيوية معينة )انظر ال�سورة رقم 11 اأدناه(.

من حيث وظائفها اإلى عدة مجموعات:

1 ــ تو�سيع حيز �سالة اليهود في ال�ساحة، والعمل 

يجري على اإزالة التلة التي تقود من �ساحة البراق 

اإلى باب المغاربة الذي يقود اإلى الحرم ال�سريف. غير 

اأن مخططات بناء ج�سر بديل ما زالت في قيد 

الدرا�سة بعد قيام حملة احتجاج وا�سعة واعترا�سات 

من اأطراف متعددة منها ال�سلطة الفل�سطينية والأردن 

وم�سر وتركيا، واأطراف اأوروبية واأميركية، هذا عدا 

تدخل اليون�سكو، وكذلك الق�ساء الإ�سرائيلي، اإذ قدمت 

عدة اأطراف اعترا�سات. وعقب موجة الحتجاجات 

هذه ت�سكلت لجنة دولية بقيادة اليون�سكو لبحث 

الأمر، اإّل اإنها ف�سلت في التو�سل اإلى بديل، ول يزال 

المخطط مجمداً، وخ�سو�سًا بعد اأن قررت المحكمة 

الإ�سرائيلية �سرورة تح�سير مخطط تف�سيلي ل�ساحة 

حائط البراق باأكملها. لقد دانت اليون�سكو في قرار 

لها �سدر خالل اجتماعاتها في باري�س خالل ت�سرين 

الأول/اأكتوبر اإ�سرائيل ب�سبب قيامها بتدمير تلة باب 

  لكن بالتاأكيد �سيكون لنا وقفات 
)24(

المغاربة،

اإ�سافية مع هذا الج�سر، فنحن لم ن�سل اإلى نهاية 

المطاف بعد.

ال�شورة رقم 11: يظهر هنا بيت الجوهر، وتبدو م�ساحة المبنى المخطط اإن�ساوؤه على الجهة الغربية من �ساحة 

البراق فوق الآثار الرومانية، كما يظهر بيت نار التوراة على الجهة ال�سمالية لتلك ال�ساحة
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  بباب 
)26(

باب الجديد )الزاوية ال�سمالية الغربية(

الخليل )على امتداد ال�سور الغربي للبلدة القديمة 

كله(، ثم النعطاف في اتجاه ال�سرق مروراً بباب 

النبي داود و�سوًل اإلى باب المغاربة )انظر ال�سورة 

رقم 12 اأدناه(.

اإن مد هذه ال�سبكة بالقرب من اأ�سوار المدينة 

مبا�سرة �سيوؤثر كثيراً لي�س في م�سهد المكان فح�سب، 

بل �سيوؤدي اإلى خلخلة اأ�سا�سات �سور المدينة واأجزاء 

وا�سعة من البلدة القديمة اأي�سًا.

ب ــ ت�سغيل �سبكة حافالت متكاملة تلتف حول 

البلدة القديمة من جميع الجهات وتقود اإلى �ساحة 

البراق، وهي �سبكة مت�سلة ب�سكل مكثف ب�سبكة 

حافالت غربي القد�س.

ت ــ تاأمين مواقف كافية لل�سيارات، اأَكان ذلك في 

ن  البلدة القديمة اأم في محيطها اأم بعيداً عنها، تمكِّ

  
)25(

3 ــ بناء �سقف للجزء الأكبر من �ساحة البراق،

و�سيتم هذا بعد خف�س م�ستوى الأر�س فيها اإلى عدة 

اأمتار، الأمر الذي يعني مزيداً من الحفريات، وكذلك 

توفير قاعات تت�سكل من عدة اآلف من الأمتار 

المربعة )انظر ال�سورة رقم 11 اأعاله(.

4 ــ تطوير منطقة الحديقة الأثرية )ت�سمى مركز 

دافيد�سون( بعد اإ�سافة بع�س الإن�ساءات بغر�س 

عر�س الرواية التوراتية باأ�سكال متعددة.

5 ــ تطوير �سبكة موا�سالت جديدة لزيادة ربط 

غربي القد�س بالبلدة القديمة وت�سهيل و�سول 

الإ�سرائيليين اإليها، وذلك على مدار ال�ساعة، 

وا�ستعمال هذه ال�سبكة لإيجاد حيز م�سيطر عليه 

تمامًا. وتت�سكل �سبكة الموا�سالت المقترحة من عدة 

مكونات:

اأ ــ مد �سبكة الترام )light train( كي ت�سل منطقة 

ال�شورة رقم 12: مخطط الترام، ويظهر فيه مد ال�سكة حتى باب المغاربة

زيادة امتداد فرع 

الترام في القد�س

تطويل م�شار الترام

جبل �شكوب�س

)الم�شارف(

البلدة

القديمة

محطة البا�شات 

المركزية

محطة باب 

العمود

محطة �َشْفرا

المخطط البديل الجارية درا�شته بعمق في المرحلة الحالية

محطة حائط

المبكى )البراق(

مدينة داود

محطة باب 

الخليل ماميال

�شلومت�شيون

َهَمْلكا

محطات الترام
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ا المواقف المخطط لها فهي:
ّ
اأم

= موقف بالقرب من باب المغاربة )على بعد اأقل 

من 20 متراً من ال�سور الجنوبي(، وي�سمل فتح بوابة 

)نفق؟( تحت �سور المدينة ي�سل الموقف بالبلدة 

القديمة. ومن المقرر اأن ي�ستوعب هذا الموقف نحو 

300 �سيارة وحافلة، عدا قاعات اأُخرى ومركزاً 

تجاريًا.

= موقف بالقرب من باب النبي داود خارج ال�سور، 

ذو قدرة ا�ستيعابية ت�سل اإلى 90 �سيارة وحافلة، 

وي�سمل اأي�سًا فتح باب )نفق( تحت �سور المدينة.

= موقف داخل البلدة القديمة بالقرب من باب 

النبي داود )حارة اليهود(، حيث �سيتم حفر عدة 

  وذلك تحت موقف 
)27(

طبقات تحت م�ستوى الأر�س،

ال�سيارات الحالي، و�سي�ستوعب هذا الموقف اأكثر من 

600 �سيارة.

= عدة مواقف لل�سيارات في مناطق متعددة 

بمحيط عدة كيلومترات من البلدة القديمة بقدرة 

ا�ستيعابية ت�سل اإلى 7000 �سيارة وحافلة. وترتبط 

هذه المواقف بالبلدة القديمة عبر خطوط موا�سالت 

عامة تعمل على مدار ال�ساعة )انظر ال�سورة رقم 14 

اأدناه(.

الإ�سرائيليين القادمين من خارج القد�س من الو�سول 

اإلى البلدة القديمة ب�سهولة )انظر ال�سورة رقم 13 اأدناه(.

ال�شورة رقم 13: مخطط موقف ال�سيارات داخل 

الأ�سوار بالقرب من باب النبي داود

ال�شورة رقم 14: 

المخطط ال�سامل 

ل�ساحة البراق
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وبالتاأكيد �سيكون لهذه الم�ساريع اأبعادها 

الديموغرافية، اإذ �ستوؤدي اإلى ترحيل كثير من 

الفل�سطينيين من جهة، واإلى تعزيز ال�ستيطان 

اليهودي من جهة ثانية.

ن 
َ
واأمام القد�س و�سكانها من الفل�سطينيين وم

يدعمهم معركتان في مواجهة هذه المخططات، 

الأولى على الم�ستوى الدولي عامة، وعلى م�ستوى 

اليون�سكو خا�سة، ذلك باأن تنفيذ هذه المخططات هو 

تدمير منظم للتراث الثقافي في القد�س وللم�سهد 

المقد�س الذي يعود في تكوينه اإلى اآلف ال�سنين، كما 

اأن وجود القد�س على قائمة التراث العالمي وقائمة 

التراث العالمي المهدد يجعل العبث بهذه المدينة 

جريمة دولية. لهذا، يجب ا�ستغالل هذه النافذة اإلى 

حد كبير، اأكان ذلك من باب محاولة وقف هذه 

الإجراءات، اأم من باب التوعية وف�سح هذه 

ا المعركة الثانية فهي مزدوجة ت�سمل 
ّ
ال�سيا�سات. اأم

المقاومة والممانعة وال�سمود من جهة، وا�ستعمال 

جميع اأ�ساليب العترا�س التي تبيحها القوانين 

ن يقف مع حماية 
َ
الإ�سرائيلية، ومن �سمنها تجنيد م

التراث الثقافي في القد�س من الإ�سرائيليين من جهة 

ثانية. وفي الحقيقة، فاإن المعركة الثانية تدور منذ 

فترة في �سلوان وحي الب�ستان، كما اأن عدداً من 

المهتمين من فل�سطينيي 1948 يقوم بالمعركة 

n .القانونية

خال�شة

بعد اأكثر من اأربعة عقود من ال�سيا�سات 

الإ�سرائيلية في البلدة القديمة، يمكن القول اإننا ن�سهد 

اللم�سات الأخيرة من م�سروع تهويد الم�سهد الثقافي، 

وخ�سو�سًا في المحيط الغربي والجنوبي، وفي جزء 

من المحيط ال�سرقي للبلدة القديمة، وكذلك تطوير 

جميع الو�سائل الممكنة وت�سخيرها من اأجل ت�سهيل 

الحركة وال�ستيطان في البلدة القديمة ومحيطها. 

وت�سمن هذه المخططات رواية توراتية عبر الآثار 

والمظاهر العمرانية، وكذلك تخفيف تاأثير الوجود 

العربي ورموزه، ورفع الأعالم الإ�سرائيلية في كل 

  ويمكن مالحظة الحرب الدائرة على 
)28(

مكان ممكن.

م�سهد المدينة عبر اإعادة بناء كني�س حوربا بقبة 

عالية �ساركت قبة ال�سخرة وقبة القيامة ف�ساء 

المدينة، وبناء كني�س اأوهل يت�سحاق بالقرب من 

الم�سجد الأق�سى، ورفع ال�سمعدانات )منوراه( في 

اأماكن متفرقة اإلى جانب العلم الإ�سرائيلي على 

جميع المباني ال�ستيطانية.

يمكن القول اإن نجاح هذه الم�ساريع لن يوؤدي اإلى 

احتالل الم�سهد وت�سخيره في فر�س اأمر واقع جديد 

يوؤثر في م�ستقبل المدينة فح�سب، بل اإلى ح�سم 

الو�سع في الن�سف الجنوبي للبلدة القديمة اأي�سًا، 

وتهويده كاماًل، وربطه كي ي�سبح امتداداً لغربي 

القد�س بعد اإزالة جميع العوائق التي تحول دون ذلك. 

الم�شادر

ُي�شتخدم مفهوم الم�شهد الثقافي هنا بمعنى Cultural Landscape، ولي�س المجال هنا لنقا�س اال�شطالح   )1(

ومدى �شالحيته، لكنه اأكثر اال�شطالحات العربية �شيوعًا.

كنا عالجنا مو�شوع الحفريات في مقالة �شابقة، انظر: نظمي الجعبة، ''القد�س بين اال�شتيطان والحفريات''،   )2(

''مجلة الدرا�شات الفل�شطينية''، العدد 79 )�شيف 2009(، �س 39 – 54. وعلى الرغم من اأن المقالة المذكورة 

تغطي جزءاً اأ�شا�شيًا من الم�شكلة، اإالّ اإن هناك حاجة اإلى تحديث المعلومات عن ذلك، فاالأمور تجري 

بت�شارع م�شتمر، االأمر الذي يجبرنا على متابعتها.

هناك اقتراح قانون اإ�شرائيلي جديد يحرّم على الفل�شطينيين اإر�شاد مجموعات �شياحية داخل البلدة القديمة،   )3(

وهذا االأمر لي�س حكراً على َمن ال يمتلكون رخ�شة �شياحية كما هي الحال عليه اليوم، بل يمنع اأي�شًا كل 

َمن ال يحمل الجن�شية االإ�شرائيلية من القيام بذلك. اإن هذا القانون، لو ُقّدر له اأن يمر في الكني�شت، وهو اأمر 
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غير م�شتبعد، ف�شيحرم كثيرين من الفل�شطينيين لقمة عي�شهم، وحقهم في تقديم روايتهم، كما �شيحرم كثيراً 

من رجال الدين الم�شيحي اإر�شاد جموع الحجاج عبر اأزقة البلدة القديمة وتقديم الرواية الم�شيحية. ويجب 

النظر اإلى هذه التطورات في اإطار محاولة ال�شيطرة على الحيز والرواية المرتبطة به وتحويل الفل�شطينيين 

في المدينة اإلى غير مرئيين، كما يتوافق مع المطالبة الر�شمية المتزايدة باالعتراف باإ�شرائيل دولة يهودية.

Yousef Said al-Natsheh, ''The Digital Temple Mount,'' Jerusalem Quarterly File :ب�شاأن ذلك، انظر  )4(

(19 October 2003), pp. 53-58.  

عن هذا المحور انظر: نظمي الجعبة، م�شدر �شبق ذكره.  )5(

عن مقبرة ماميال، انظر: كامل الع�شلي، ''اأجدادنا في ثرى بيت المقد�س'' )عّمان: موؤ�ش�شة اآل البيت، المجمع   )6(

الملكي لبحوث الح�شارة االإ�شالمية، 1981(، �س 117 – 133. اأّما م�شروع متحف الت�شامح الذي �شيقام على 

اأر�س المقبرة فيتم بمبادرة الحكومة االإ�شرائيلية، وبلدية القد�س االإ�شرائيلية، وكذلك مركز وايزنتال اليهودي 

االأميركي )Wiesenthal Center( في لو�س اأنجلو�س. ويتكون المجمع من مبنيين �شخمين االأول ي�شمى 

''الكرامة االإن�شانية''، والثاني ''متحف الت�شامح'' بتكلفة ت�شل اإلى اأكثر من 250 مليون دوالر. ويذكر اأن �شلطة 

االآثار االإ�شرائيلية قررت ال�شماح بتنفيذ الم�شروع على الرغم من احتواء المقبرة على كثير من االآثار، 

و�شمنها بركة �شخمة تعود اإلى الفترة الرومانية، هذا عدا القبور و�شواهدها التي تعود اإلى الفترتين 

االأيوبية والمملوكية، كما اأن المقبرة ترتبط بمذابح لرجال الدين الم�شيحي تم قتلهم بالمئات في اأثناء 

الغزو الفار�شي للقد�س في �شنة 614م.

اأن�شاأ الحاج اأمين الح�شيني، رئي�س المجل�س االإ�شالمي االأعلى، هذا المبنى الرائع من اأجل زيادة عوائد   )7(

االأوقاف، وانُتهي من اإقامته في �شنة 1929 ليكون فندقًا من 140 غرفة فاخرة، وقد �شممه المعمار التركي 

الم�شهور نحا�س بيك. واعُتبر المبنى في حينه اأفخم مبنى حديث في فل�شطين كلها، فقد �ُشخرت في بنائه 

التقنيات الحديثة لكن بهوية �شرقية ُجمع فيها بين عنا�شر بناء محلية واأُخرى اأندل�شية، كما اأنه احتوى 

على اأول م�شعد كهربائي في فل�شطين اآنذاك. وا�شتولت قوات االحتالل البريطاني على المبنى عقب اندالع 

انتفا�شة 1936 وحّولته اإلى مقر لحكومة االنتداب، وفي �شنة 1948 ا�شتولت القوات االإ�شرائيلية عليه، على 

اعتبار اأنه اأمالك غائبين، وحولته اإلى مقر لوزارة ال�شناعة والتجارة حتى �شنة 2003، ثم تناقلت ''ملكيته'' 

عدة �شركات بينها �شركة ريجن�شي للفنادق، واأخيراً ''ا�شتراه'' في �شنة 2006، ثري يهودي اأميركي قام بهدم 

المبنى كله من الداخل ولم ُيبق اإالّ على الواجهة الجميلة فقط، وذلك �شمن عملية معقدة لتحويله اإلى 

فندق و�شقق �شكنية �شيتراوح ثمن ال�شقة الواحدة بين مليونين وخم�شة ماليين دوالر.

�شيطرت اإ�شرائيل في �شنة 1967 على قلعة القد�س الواقعة في الميدان نف�شه، وذلك بحجة اأنها اأمالك دولة،   )8(

وقامت باإجراء الحفريات فيها، وحين لم تنطق هذه الحفريات بتاريخ يهودي ذي مغزى اأو اأهمية، حولت 

المباني القائمة، ومعظمها يعود اإلى الفترات االأيوبية والمملوكية والعثمانية، اإلى متحف لتاريخ القد�س 

ي�شرد تاريخًا متحيزاً ويعّبر عن الروؤية والرواية الر�شمية االإ�شرائيلية لتاريخ المدينة. وب�شاأن هذا المتحف 

Nadia Abu El-Haj, Facts on the Ground (Chicago: University of Chicago Press, 2002), pp. 170-176. :انظر

بنيت الكني�شة كاأول م�شروع اأوروبي في القد�س بعد انتهاء الحروب ال�شليبية على يد ''جمعية لندن   )9(

للتب�شير بالم�شيحية بين اليهود'' )London Society for Promoting Christianity among the Jews( وذلك في 

�شنة 1848، وتديرها اليوم جمعية اإنجيلية توؤمن لي�س بحق اإ�شرائيل في الوجود فح�شب، بل ب�شرورة 

�شيطرتها اأي�شًا على فل�شطين االنتدابية كلها، ك�شرط لعودة الم�شيح المنتظر. وفي داخل الكني�شة ترتفع 

اأعالم اإ�شرائيل، اأّما الكتابات هناك فتقت�شر على العبرية، وهذه الكني�شة جزء ال يتجزاأ من ال�شفارة 

الم�شيحية التي تنظم م�شيرة �شنوية في ذكرى يوم القد�س )يوم احتالل القد�س في حزيران/يونيو 1967( 

ُترفع فيها �شعارات بعدم التخلي عن ''اأر�س اإ�شرائيل''.

حاولت اإ�شرائيل مراراً في جميع المفاو�شات الر�شمية وغير الر�شمية �شمان ال�شيطرة االإ�شرائيلية على باب   )10(

الخليل و�شواًل اإلى حارة اليهود عبر حارة االأرمن، ويمكن ا�شتذكار مطالبة اإ�شرائيل بحارة االأرمن على 
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اأ�شا�س اأنها لي�شت عربية وذلك في كامب ديفيد في �شنة 2000، كما يمكن االإ�شارة اإلى االهتمام االإ�شرائيلي 

البالغ بباب الخليل والطريق التي تربطه بحارة اليهود في اتفاقيات جنيف والخرائط المرفقة بها.

ح�شل اآل الدجاني من ال�شلطان �شليمان القانوني على �شدنة مقام النبي داود منذ القرن ال�شاد�س ع�شر،   )11(

واأ�شبح ا�شمهم ''الداودية'' ن�شبة اإلى النبي داود. وقد بنوا بيوتهم في المنطقة المحيطة بالمقام الذي تحول 

بهم اإلى حي ا�شتمر في النمو حتى �شنة 1948 حين اأُجبروا على مغادرته، و�شيطر الجي�س االإ�شرائيلي عليه 

فحّوله اإلى ثكنة ع�شكرية، وبالتدريج، اإلى مدار�س دينية يهودية وكن�س. ويذكر اأن التراث اليهودي ال يربط 

الموقع بالنبي داود، بل اإن هذا الربط موجود في التراث الم�شيحي واالإ�شالمي، لكن بعد �شنة 1948 تم تبني 

هذا الربط الأ�شباب �شيا�شية ولل�شيطرة على الموقع.

تبلغ م�شاحة حي الب�شتان نحو 46 دونمًا يقع عليها 100 م�شكن تقريبًا، وي�شكنه نحو 1000 ن�شمة.   )12(

واأغلبية اأرا�شي حي الب�شتان هي ملكيات خا�شة لعائالت من قرية �شلوان، وكان هذا الحي في الما�شي 

ب�شتانًا لزراعة البقوليات وكان مملوءاً باأ�شجار التين. وب�شبب االأزمة ال�شكنية الخانقة التي يعانيها �شرقي 

القد�س، تبعًا لل�شيا�شات االإ�شرائيلية المتعددة، تو�شع هذا الحي على ح�شاب الغطاء النباتي، واالآن تنوي 

بلدية القد�س االإ�شرائيلية تهجير جميع العائالت )نحو 142 عائلة(، وهدم جميع البيوت فيه.

ن�شبة اإلى ال�شلطان العثماني �شليمان القانوني الذي قام بتطوير البركة القديمة ببناء �شد في جهتها   )13(

الجنوبية، كما قام باإن�شاء �شبيل فوق ال�شد. وت�شتعمل بلدية القد�س االإ�شرائيلية البركة الجافة االآن لتنظيم 

المهرجانات والحفالت المو�شيقية.

 David Van Biema, ''Judaism’s Stake: :عن النقا�س الدائر ب�شاأن تاريخية ق�شة داود وارتباطها بالقد�س انظر  )14(

The Mysteries of Solomon’s Temple'', Time (April, 16, 2001).

اأّما فيما يتعلق بوجهة النظر االإ�شرائيلية في �شاأن ما تجري مناق�شته، وبرّدة فعلها على ما اأ�شبح ي�شمى   

مدر�شة كوبنهاغن للدرا�شات التوراتية، والتي ت�شع اأغلبية الروايات التوراتية في اإطار اأ�شطوري مختلق، انظر: 

 .Eilat Mazar, ''Did I Find King David’s Palace''? Biblical Archaeological Review (January/February 2006)

وهناك نظرة �شاملة اإ�شرائيلية ر�شمية اإلى المو�شوع يقدمها الدبلوما�شي االإ�شرائيلي دوري غولد عن التاريخ 

Dore Gold, The Fight for Jerusalem (Washington, D.C.: Regnery Pub, :التوراتي للقد�س، انظر

2007), pp. 35-61.  

ارتبطت هذه البركة بعقائد الم�شيحيين، ومن �شمنها اأن العذراء مريم غ�شلت طفلها ي�شوع في مياه العين اأو   )15(

�شربت منها، كذلك جرت معجزة �شفاء االأعمى على يد ي�شوع في بركة �شلوان. واأن�شئ اإلى جانب البركة 

مجمع ا�شتحمام كبير في الفترة الرومانية المتاأخرة، وربما يكون ذلك مرتبطًا باآلهة ماء ومعبد روماني. 

وفي الفترة البيزنطية تعززت قد�شية عين الماء هذه عبر معجزة الم�شيح واالإيمان بقدراته الخارقة على 

ال�شفاء، فتم قبل اأوا�شط القرن الخام�س الميالدي ت�شييد كني�شة بالقرب من بركة �شلوان. كما يمكن مالحظة 

اأن جزءاً من المبنى المقام فوق عين اأم الدرج يعود اإلى الفترة المملوكية )القرن الرابع ع�شر(، ومن �شمن 

البناء محراب، االأمر الذي يعني اأن م�شلمي القد�س تبركوا اأي�شًا بهذه العين التي لها في الروايات االإ�شالمية 

مكانة مرموقة، اإذ يذكر اأن عثمان بن عفان اأوقفها، كما اأن لها مكانة في روايات ف�شائل بيت المقد�س، والتي 

ربطتها بماء زمزم، وغيرها كثير.

يبلغ طول النفق الذي جرى �شقه في ال�شخر الإ�شالة المياه عبره تفاديًا للح�شار نحو 536 متراً، ويعود   )16(

تاريخ �شقه اإلى الع�شر الكنعاني )القرن الثامن ع�شر قبل الميالد(، وقد ا�شتمر تطوير االأنفاق في الع�شور 

الالحقة.

ا�شتطاع الم�شتوطنون ال�شيطرة على اأكثر من 15 عقاراً في وادي حلوة، كما قامت بلدية القد�س و�شلطة   )17(

االآثار االإ�شرائيلية بال�شيطرة على اأغلبية الم�شاحات المفتوحة، وُقّدر حجم اال�شتحواذات هذه مجتمعة باأكثر 

من ثلث م�شاحة وادي حلوة. ويذكر اأن اال�شتيطان في وادي حلوة هو مجرد حلقة في �شل�شلة من المخطط 

اال�شتيطاني القا�شي بعزل معظم اأجزاء البلدة القديمة عن التوا�شل ال�شكاني مع الفل�شطينيين الذين 
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يعي�شون في محيط البلدة القديمة، ويتم ذلك مرة با�شم الحزام االأخ�شر الذي �شيغلف البلدة القديمة، ومرة 

اأُخرى با�شم االآثار واإن�شاء المحميات الثقافية.

ال نعرف اإالّ عدد الجثث التي اكُت�شفت في هذه المقبرة، اأّما موقعها فمثير للغاية، اإذ اإنها ال تقع بالقرب من   )18(

باب الرحمة حيث توجد مقبرة الم�شلمين بعد الفتح، واإنما �شمن حيز الق�شور االأموية، وبالتالي ربما تكون 

جزءاً من مقبرة اأموية، ولن يتاأتى لنا معرفة اأي �شيء اإ�شافي ما دامت المعلومات عنها في طي الكتمان.

انظر: نظمي الجعبة، م�شدر �شبق ذكره.  )19(

''اإلعاد'' حركة ا�شتيطانية متطرفة تعمل على ال�شيطرة على �شلوان كلها، وهي تن�شط في اأغلبية المناطق   )20(

المحيطة بالبلدة القديمة، وتتلقى دعمًا حكوميًا من وزارات متعددة، كما اأنها تتلقى تبرعات من يهود 

اأميركيين اأثرياء.

 Greenberg, Rafael, ''Archaeology in Jerusalem 1967-2008: Towards an Exclusive :ب�شاأن ذلك انظر  )21(

 Archaeology in Jerusalem, The Case of Silwan/the City of David'', In Public Archaeology, vol. 8, no. 1,

pp. 35-50.

كما قام بع�س االأثريين االإ�شرائيليين باالحتجاج على ذلك بما في ذلك تقديم رواية بديلة بتنظيم رحالت   

http://www.alt-arch.org/tours.php :للموقع. ولمزيد من التف�شيالت انظر الموقع االإلكتروني

لن نتطرق في هذه المقالة اإلى اال�شتيطان وال�شيطرة على العقارات، لكن من المهم لفت النظر اإلى اأن ال�شغط   )22(

اال�شتيطاني داخل اأ�شوار البلدة القديمة م�شتمر، وهناك تركيز وا�شح خالل العامين الما�شيين على حارة 

الن�شارى ومنطقة باب الخليل، وذلك بالتوافق مع المخطط الذي يهدف اإلى ال�شيطرة على الن�شف الجنوبي 

من البلدة القديمة وتحويله اإلى حي يهودي واحد، باالإ�شافة اإلى خلخلة االأحياء الفل�شطينية من الداخل.

ال يكدر �شفو الر�شالة المنطلقة من حارة اليهود اإالّ المئذنة ال�شاهقة التابعة للجامع العمري ال�شغير، والتي   )23(

بنيت في الفترة المملوكية قبل ن�شوء حارة اليهود.

ا�شتطاعت المجموعة العربية تمرير خم�شة قرارات تتعلق باالنتهاكات االإ�شرائيلية لالأماكن المقد�شة في   )24(

ال�شفة الغربية، وبينها القد�س، وذلك عبر الت�شويت الأول مرة في اليون�شكو منذ عقود، وقد ا�شت�شاطت 

 ''Israel Slams ‘Absurd’ :اإ�شرائيل غ�شبًا جرّاء هذه القرارات. وب�شاأن الموقف االإ�شرائيلي الر�شمي، انظر

UNESCO Decision on Jerusalem, West Bank Holy Sites'', Haaretz, 29/10/2010.

، وذلك بناء على 
2
تبلغ م�شاحة �شاحة البراق اليوم، والتي يتم العمل على ''تطويرها''، نحو 7160م  )25(

المخططات التي قدمتها بلدية القد�س للجان البناء المتعددة من اأجل ا�شت�شدار الت�شاريح ال�شرورية للبناء. 

ويجري تبرير التغييرات المقترحة بناء على اأن ثمانية ماليين زائر تقريبًا زاروا �شاحة البراق في �شنة 

2009، واأن البنية التحتية للموقع ال ت�شتطيع اال�شتجابة للتحدي الذي ُيحدثه هذا العدد، وهو عدد موؤهل 

للزيادة. وبذلك ت�شمل المخططات تطوير �شبكات المياه والكهرباء والمجاري.

تم االنتهاء من مد المرحلة االأولى من خط هذا الترام الذي يربط غربي القد�س بالم�شتعمرات اليهودية في   )26(

�شرقي القد�س، وتمر �شكة الحديد بالقرب من باب العمود وت�شتمر بال�شير تحت �شور المدينة اإلى الغرب من 

باب العمود و�شواًل اإلى الزاوية ال�شمالية الغربية من البلدة القديمة، وهذا يعني اأن م�شتعمرات �شرقي 

القد�س وغربيها، اأ�شبحت مت�شلة بالبلدة القديمة عبر هذه ال�شكة. اأّما المرحلة الثانية ف�شيتم في اأثنائها 

ربط ال�شكة بباب المغاربة، وبالتالي بحائط البراق.

�شيم�س هذا المخطط، اإذا ما تم تنفيذه، اآثار ثاني اأهم كني�شة بنيت في القد�س، وهي التي بناها جو�شتينيان   )27(

.
2
في القرن ال�شاد�س الميالدي، والتي بلغت م�شاحتها 6000م

اآخر االأعالم االإ�شرائيلية ال�شخمة التي جرى رفعها كان فوق مبنى على قمة جبل الزيتون بعد اأن جرى   )28(

اال�شتيالء على المبنى. ويمكن م�شاهدة هذا العلم من جميع االأماكن في المدينة على اعتبار اأن جبل 

الزيتون هو اأعلى نقطة في القد�س.


