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  تغيير وجه املدينة املقدسة:
  الرسائل السياسية يف

  الطوبوغرافيا املعمارية للقدس

  رشيد إسماعيل اخلالدي

 :أوالً 

مل تزل القدس رمزاً للقداسة والسلطة السياسية على مدى أكثر من أربعة آالف عام. 
وعلى امتداد هذا الردح من الزمن، دأب الذين سادوا املدينة املقدسة على تشكيل وجهها 
املعماري وإعادة تشـــــــــــكيله مراراً لتوجيه رســــــــــــائل ذات داللة على القوة اإللهية، وعلى 
قوتهم هم أيضاً. وقد كان املقصود من كل من هذه التغيرات يف وجه املدينة، أو يف ما 

. من ذلك أن   )1(ملعمارية،أســـــــــــميه طوبوغرافيتها ا أن تؤدي عدة غايات، متزامنة أحياناً
هذا املبنى، أو ذاك، ربما كان أنشـــــئ بصـــــورة رائعة إليواء احلجاج أو اجلنود؛ أو لتمجيد 
الله؛ أو لســكنى ملك، أو حمارب صــليبي، أو مســتوطن. لكن يف الوقت نفســه، كان القصــد 

تمعة، رســـائل دينية وســـياســـية صـــريحة. من وراء هذه الصـــروح أن توجه، بمفردها وجم
يف الوقت نفســـــه كمبان قائمة بذواتها، وكجزء من جمموعة  "تُقرأ"كان القصـــــد منها أن 

  .متناسقة
كثيرون ممن أتيحت لهم الفرصــــة لزيارة القدس يف األعوام املاضــــية باتوا يألفون 

احمليطــــة بعض معــــاين املبــــاين التي تكســـــــــــو اليوم معظم وجــــه املــــدينــــة. فعلى التالل 
باملدينة، ويف دوائر متراكزة بعضـــــــها قريب من املدينة القديمة وبعضـــــــها بعيد، تســـــــير 

                                                            
)(  29: املصدر; Ibid., no. 4, Spring -, no. 3, Winter 1999, pp. 21Quarterly FileJerusalem 

29.-1999, pp. 21 
تشــرين الثاين/نوفمرب  15 - 12 وكانت هذه املقالة ُقدمت أصــالً يف الندوة الدولية اخلامســة اليت ُعقدت يف جامعة بري زيت، يف الفرتة 

  .ineLandscape Perspectives on Palest، حتت عنوان1998
)(  .ريخ، ومدير مركز الدراسات الدولية يف جامعة شيكاغو، ورئيس اجلمعية األمريكية من أجل القدس  أستاذ 
ا تدل على ما هو منصــــــــــــــوب على األرض إلعادة تشــــــــــــــكيل وجهها أكثر مما تدل عبارة   )1(  "توبوســــــــــــــكيب"أ أفضــــــــــــــل هذه العبارة أل

)toposcapeديوري. أنظر:) اليت اقرتحها زميلي أرجون أ 
ArjunAppadurai, Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization 

(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996), pp. 33 ff. 
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ســـــلســـــلة من املباين شـــــبه العســـــكرية يف مظهرها. وهي منتظمة يف مرآها، مرصـــــوصـــــة 
الصفوف، وتشتم منها رائحة عدوانية ودفاعية. وهذه املباين، سواء أكانت تلك املشيدة 

ــــــــــــــــــ إســـــــرائيلي الذين تم توطينهم يف القســـــــم الشـــــــرقي من  000.200 إليواء ما يقارب الـ
، أم كانت من املباين الرســـــــمية أو شـــــــبه احلكومية، إنما شـــــــيدت 1967القدس منذ ســـــــنة 

لتؤدي هذه الغايات العادية ولإلدالء ببيان سياسي. إن صرامتها وبساطتها يف مقابل 
ة ينة، إنما تعربان عن الطبيعاملشـــهد القائم، وخالفاً لبقية الطوبوغرافيا املعمارية للمد

الســـياســـية البحتة لوجودها: فالغاية املتوخاة منها هي أن تشـــغل حيزاً، وتغطي مكاناً، 
وتعلن ادعاء بملكية يف األرض، بكل بساطة وصراحة. ونحن نستطيع أن نقرأها ونفهم 

املشــــــــاهد ما تعنيه وما املراد منها أن تقوم به، تماماً مثلما تعلمنا أن نقرأ ســــــــواها من 
  .وأنواع النصوص املعمارية األُخرى

وبصـــــــــــفتي مؤرخـــاً أنفق ردحـــاً من الزمن يف النظر إىل القـــدس والتفكير فيهـــا مع 
االفتقـــار إىل التـــدريـــب أو التجربـــة يف تـــاريخ الفن أو ســـــــــــواه من الثقـــافـــة املرئيـــة، فـــإين 
أتوخى القيام بثالثة أمور متواضــــــعة يف هذه الورقة التمهيدية: تقديم شــــــيء من اإلطار 

القائمة حالياً يف الطوبوغرافيا املعمارية للقدس عبر  التاريخي لعملية البناء باحلجر
اســـتخدام املباين إليصـــال رســـالة معينة؛ طرح بعض التأمالت يف التباين بين الواجهة 
التقليــديــة، اإلســـــــــــالميــة بــالــدرجــة األوىل، للمــدينــة وبين تلــك التي عملــت إســـــــــــرائيــل على 

املضـــامين الســـياســـية لهذه فرضـــها خالل األعوام القليلة املاضـــية؛ التشـــديد على بعض 
الصفوف من احلرس احلجري املسنن بالنسبة إىل املشروع االستعماري اإلسرائيلي يف 

 القدس.

 :ثانياً 

زيّن بعض أشــــهر البناة يف التاريخ، ومنهم هيرودس الكبير، واإلمبراطور الروماين 
قدس ، القســـــــطنطين، واخلليفة األموي عبد امللك، والســـــــلطان العثماين ســـــــليمان القانوين

بصـــروح كبرى. وقد شـــيدت هذه الصـــروح ألغراض احلكم، أو العبادة، أو الشـــفاء، وكذلك 
من أجل إيصــــــــــــال رســــــــــــائل متعددة. كما ترك عدد من احلركات، والســـــــــــالالت احلاكمة، 

كالصــــليبيين، واملماليك، واإلمبراطورية البريطانية،  - واإلمبراطوريات ذوات الســــطوة
تـــه على وجـــه املـــدينـــة. وال تزال اآلثـــار البـــاقيـــة يف بصـــــــــــمـــا - واحلركـــة الصـــــــــــهيونيـــة

، تلك اآلثار اخملطوطة يف "نصــــــــوص"الطوبوغرافيا املعمارية للمدينة مما أوحوا به من 



  89)، ص 2003(شتاء  53، العدد 14لد لمجا مجلة الدراسات الفلسطينية القدسملف 

 

3 
 

معظم األحيــان بــاحلجر املقــدســـــــــــي الــذهبي الشــــــــــــاحــب، تقرأ اليوم يف أفق املــدينــة، ويف 
  .شوارعها، أو حتت بعض شرائحها األثرية الكثيرة

اء، قليلــة جــداً أحيــانــاً، عمــا كــان عليــه منظر املــدينــة يف عصـــــــــــور نحن نعلم أشـــــــــــيــ
متقادمة. وقد أتاح لنا علم اآلثار وفرة من الدالئل الناقصــــــة، وهي يف ســــــوادها األعظم 
على هيئة خليط من احلطام احلجري وشظايا األواين الفخارية. أمّا اخملطوطات القديمة 

زيد من القطع، واللمحات الســـــــــــريعة، وســـــــــــواها من املصــــــــــــادر الوثائقية فتركت لنا امل
والروايات املتناقضــة. وقد قام علماء اآلثار واملؤرخون وســواهم ببلورة هذه املعطيات 
كلها يف صورة للطوبوغرافيا املعمارية للقدس ومظاهرها املادية يف خمتلف العصور 

ضـمرة، واحلقب. وجاء بعض هذه الصـيغ، الصـادرة عن مرام وطنية أو دينية معلنة أو م
مغرقاً يف اخليال، ومشـــــــــــارفاً احملال. ومن األمثلة لهذه األخيرة جمســـــــــــم ضـــــــــــخم يزعم 
تمثيل هيكل هيرودس، ويظهر كل ســـــــــــاعة أمام أعين الســـــــــــياح األجانب املبهورين، من 

هذين الصــرحين الضــخمين اللذين مل  -  حتت جمســمين للمســجد األقصــى وقبة الصــخرة
وثالثمئة عام مضــــــــــــت. ويجري هذا العرض يف يزاال يزينان احلرم الشـــــــــــريف منذ ألف 

قاعة فســــيحة (األرجح أنها من أصــــل أموي أو مملوكي، مع أن هذا ال يذكر أبداً للســــياح) 
يف النفق الذي فتحته السلطات اإلسرائيلية على بعد بضعة أمتار فقط من موقع احلائط 

  .الغربي (حائط املبكى) من احلرم الشريف
خرى أن هــذه اللمحــات ممــا كــان عليــه وجــه القــدس يف وجنــد يف بعض األحيــان األُ

املاضي رصينة ومعقولة، مع أننا ال نملك أية طريقة للتأكد من أن تلك الرؤى الرصينة 
مطــابقــة فعالً ملــا كــان عليــه واقع املــدينــة. فمــا احملــك الــذي نملكــه، يف نهــايــة املطــاف، 

مه مصـــــــــــدراً تاريخياً إالّ المتحان دقة نص قديم كالعهد القديم الذي ال يمكن اســـــــــــتخدا
كيف يمكننا أن نقوِّم روايات شـــــهود العيان من قرون مضـــــت من أمثال   )2(ببالغ احلذر؟

يوســـــــيفوس، أو املطران أركولفوس، أو ناصـــــــر خســـــــرو، أو جمير الدين؟ ولئن كان هؤالء 
يشـــــــــكلون نماذج من مصـــــــــادرنا الوثائقية، فكيف ترانا نثق باملصـــــــــادر األركيولوجية، 

علم أن جمرد نســــــبة يســــــيرة من ســــــطح القدس قد خضــــــعت حلفريات علمية، وأن عندما ن
                                                            

شكل العهد ي إن تنقيح العهد القدمي العربي يف الصورة اليت وصلت إلينا حدث بعد قرون من عصر داود وسليمان، ذلك العصر الذي  )2(
ت املتباينة بشـــــــأن مىت ُوضـــــــع خمتلف أجزاء العهد  القدمي مصـــــــدراً من مصـــــــادر معرفتنا القليلة. ولالطالع على نظرة موجزة إىل النظر

 القدمي، أنظر:
Karen Armstrong, Jerusalem: One City, Three Faiths (New York: Alfred A. Knopf, 

1996), pp. 24-25. 
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نزراً أيســـر من نتائج هذه احلفريات قد تم نشـــره حتى اآلن؟ من ذلك، مثالً، أن املعطيات 
األســــاســــية املتعلقة باحلفريات األثرية اإلســــرائيلية جنوبي احلرم الشــــريف، والتي ربما 

، ما زالت غير منشـــــــــــورة. ونحن ما زلنا نفتقر كانت األوســـــــــــع نطاقاً يف تاريخ القدس
حتديداً إىل حتليل علمي للمباين احلجرية الســـــــــــتة أو أكثر التي ترقى إىل أوائل العصـــــــــــر 
األموي، والتي كشـــف عنها هناك مازار وبن دوف منذ نحو عشـــرين عاماً، والتي ال يزال 

جنوبي احلرم الشـــــــــــريف  الواقعــة "احلــديقــة األثريــة"الكثير من معــاملهــا مرئيــاً اليوم يف 
.   )3(تماماً

غرابــــار، ومــــايكــــل هــــاملتون  مع ذلــــك، فنحن نســـــــــــتطيع أن جنــــد يف أعمــــال أوليغ
وبعض اآلخرين، صـــــــــــوراً ملــا كــانــت تبــدو   ) 4(بورغوين، ومئير بن دوف، وداين بــاهــات،

عليه القدس يف أوقات متعددة من ماضـــــــــــيها. أفضــــــــــــل هذه األعمال، وعلى األخص ما 
وبورغوين، يحاول أن يظهر بالصــــــــورة ويبرهن ويفســــــــر ما قصــــــــد خمتلف  كتبه غرابار

احلكــــام واألنظمــــة أن يظهروه يف القــــدس عبر التفــــاعــــل بين الطوبوغرافيــــا املعمــــاريــــة 
للمدينة التي كان يف مســـــــــــتطاعهم أن يتحكموا فيها إىل حد بعيد، وبين الطوبوغرافيا 

وا فيها، أو أن يتحكموا فيها إىل املادية للمدينة التي مل يكن يف مســـــــــــتطاعهم أن يتحكم
حد معلوم. ونحن جند يف خرائط عملهم، وتصــــاويرهم، وصــــورهم الفوتوغرافية للمباين 
التي مـــا زالـــت قـــائمـــة واآلثـــار البـــاقيـــة، عالوة على النمـــاذج الكومبيوتريـــة املبـــدعـــة يف 

افيا ، ما يمكننا من حماولة تصـــور مشـــهد الطوبوغرThe Shape of the Holyكتاب غرابار
املعمارية الذي كانت القدس تعرضه للناظر يف خمتلف العصور. ومعظم املناقشات يف 

  .هذا القسم يستند إىل معرفة هؤالء املؤلفين األربعة

                                                            
 هلذه املباين ورواية اكتشافها يف:توجد صور   )3(

Meir Ben Dov, In the Shadow of the Temple: The Discovery of Ancient Jerusalem 
(Jerusalem: Keter, 1982), pp. 272-321. 

ر  )4(   :(Said Nuseibeh)هو مؤلف عدة أعمال مهمة عن القدس، ومن أحدثها ما كتبه مع سعيد نسيبه(Grabar)غرا
The Dome of the Rock (New York: Rizzoli, 1996) and The Shape of the Holy: Early 

Islamic Jerusalem (Princeton: Princeton University Press, 1996). 
ً ضخماً حتت عنوان(Burgoyne)أّما بورغوين     :، فقد وضع كتا

Mamluk Jerusalem: An Architectural Study (London: British School of Archaeology 
inJerusalem, 1987). 

  :كما جتدر اإلشارة إىل الكتب التالية املوضوعة جلمهور القراء، ولذا فهي أقل أكادميية وإن كانت ال تقل قيمة عما سبق  
Ben Dov, op. cit.; Danny Bahat, The Illustrated Atlas of Jerusalem (New York: Simon 

and Schuster, 1990); S. Auld and R. Hillenbrand, eds., Ottoman Jerusalem 
(London: Altajir World of Islam Trust, 2000), parts I, II. 
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والظـــاهر من جممـــل هـــذا العمـــل أن أعظم حكـــام القـــدس وأقوى األنظمـــة نفوذاً قـــد 
 بواســطة مشــاريعهم حاولوا أن يتحكموا يف بعض عناصــر الطوبوغرافيا املادية للقدس

اإلنشــــــــــــائية، وكانوا ينجذبون بصـــــــــــورة خاصــــــــــــة إىل النقاط املرتفعة من هذه املدينة 
الكثيرة التالل. فمن الواضـــــــــــح مثالً أن هيرودس، كغيره من البنـــاة من قبلـــه يف أرجح 
الظن، قد عمل على الرغم من القيود التي تفرضـــــــــــها عليه طوبوغرافية جبل موريا، على 

وبســـــطه إليجاد املنصـــــة الفســـــيحة املســـــطحة التي تشـــــكل قاعدة احلرم  تمهيد هذا اجلبل
الشـــــــــــريف كما نراه اليوم. ويف وســـــــــــعنا أن نرى ضـــــــــــخامة هذه املهمة التي نهض بها 
هيرودس إذا ما تفحصـــــــــــنا ما تبقى من حيطان الدعم الهائلة، التي ال يزال جزء منهـا 

م الشــــريف. فقد قام هيرودس يشــــكل اليوم احلائط الغربي، وأجزاء أُخرى من أســــوار احلر
بأكثر من جمرد حتديد موقع للعبادة على قمة جبل، إذ ســــــــــبقه إىل ذلك داود وســــــــــليمان 
وســــــــــواهما قبله، بحســــــــــب رواية العهد القديم، وإنما ذهب إىل ما هو أبعد من ذلك، فتوج 

  .اجلبل بسوره املسطح املستطيل الضخم وشيد عليه هيكالً كبيراً أشبه بصندوق
ففي القرن الرابع للميالد بنيـت كنيســــــــــــة القبر املقـدس (التي أُطلق عليهـا  وبـاملثـل،

اســـــــــــم مارتيريوم يومها، وتســـــــــــمى اليوم كنيســـــــــــة القيامة) على قمة املوقع الذي اعتقد 
اإلمبراطور قســــــطنطين أنه جبل اجللجلة، مســــــتلهماً االكتشــــــافات التي قامت بها والدته 

القدس. وقد أشـــــــــــرف هذا البناء وجتديداته على اإلمبراطورة هيالنة يف أثناء حجها إىل 
املدينة من اجلهة الغربية لعدة قرون، كما يتبين بوضوح تام من النماذج الكومبيوترية 
التي وضـــــــعها غرابار. وهنا أيضـــــــاً جند صـــــــرحاً حماطاً بســـــــور يحتل قمة إحدى التالل، 

 بدو عليه مارتيريومويســـــيطر منها على املشـــــهد احمليط. وال يمكننا إالّ تخمين ما كان ي
وغرابار  قســطنطين واألبنية الالحقة التي أصــبحت كنيســة القيامة (وإن كان ويلكنســون

)، لكن على نحو ما كان الطرف الغربي املدور )5(وســـــــواهما قد أعطونا مؤشـــــــرات معقولة
  .من اجملمَّع والقبة التي تعلوه شاهدين على قمة اجلبل الذي غطياه

، قام عبد امللك وابنه الوليد، وهما اثنان من 692بعد بضــــــــــعة قرون، أي يف ســــــــــنة 
كبــار البنــاة يف تــاريخ اإلســـــــــــالم، بمتــابعــة مــا كــان هيرودس تركــه من إعــادة تشـــــــــــكيــل 

                                                            
 لرؤية رسم ختطيطي لكنيسة قسطنطني، أنظر:  )5(

John Wilkinson, “Jerusalem under Rome and Byzantium, 63 BC-637 AD,” in K.J. 
Asali, ed., Jerusalem in History, rev. ed. (London: KPI, 1997), p. 94. 

  ولرؤية منوذج كومبيوتري للمبىن، أنظر:  
  op. cit., p. 33. The Shape of the Holy...,Grabar,   
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الطوبوغرافيا املادية للمدينة. فقد أعادا بناء املنصـــة الكبيرة التي أقامها لســـور الهيكل 
صـــخرة ومســـجد األقصـــى املوســـع واألروع بهاء: مســـجدًا ووســـعاها، وشـــيّدا فوقها قبة ال

أكبر كثيراً من البنية الرائعة جداً التي نراها اليوم. وإىل اجلنوب منه شــــــيّدا ســــــلســــــلة من 
املبــــاين الكبيرة املتعــــددة الطبقــــات، التي ظــــل وجودهــــا جمهوالً حتى إجراء احلفريــــات 

تي أضــــــــــــافت الكثير إىل كتلة وال )6(احلديثة والتي تظل وجهة اســـــــــــتعمالها حمل تخمين،
اجلبل الذي بنيت على سفحه. وإىل الغرب مباشرة من هذه املنصة الفسيحة التي عرفت 

الذي اختفى Tyropeanمنذئذ باحلرم الشـــــريف، بدآ عملية ملء الطرف الشـــــمايل من وادي
تماماً يف نهاية املطاف؛ ذلك الوادي الذي كان ينبســــط يف العصــــور القديمة بين التالل 

لشـــــــــــرقيـــة والغربيـــة للمـــدينـــة. وقـــد أُجنزت هـــذه العمليـــة يف القرون الالحقـــة على أيـــدي ا
  .خلفائهم، كبار البناة املماليك

وقد كان لكل من هذه التغيرات الثالثة الكبرى يف الطوبوغرافيا املعمارية للقدس 
معنــــاه الــــديني العميق املرتبط بــــاملشـــــــــــروع الــــديني املركزي لكــــل من هــــذه الــــديــــانــــات 

براهيمية الثالث. غير أنه كان لها أيضـــــــاً مضـــــــامين ســـــــياســـــــية جترنا إىل املوضـــــــوع اإل
د هيكلــه يف املوقع الــذي يعتقــد أن  الرئيســـــــــــي لهــذه الورقــة. من ذلــك أن هيرودس شـــــــــــيــّ

ال لالســتفادة من قداســة املوقع القديم يف ذلك الوقت   )7(ســليمان كان بناه فيه من قبل،
والتشـــــــــــديد عليها فحســـــــــــب، بل أيضـــــــــــاً للتشـــــــــــديد على نفوذه وعظمة حكمه. ومن اجلدير 
بـــاملالحظـــة أنـــه يف حين كـــان هيكـــل هيرودس منظراً مهيبـــاً يف األرجح، هـــذا إذا كـــان 

وحتتها اليوم أن حليطان الدعم املبنية ألســــــــواره التي يمكن أن نشــــــــاهدها فوق األرض 
تعطينا فكرة عنه، فال بد أنه مل يكن الصـــــــــــرح الوحيد الذي شـــــــــــيّده هيرودس يف القدس. 

                                                            
ا كانت ثالثة قصـــور للخليفة وأفراد عائلته ووالة القدس، ويشـــري إىل املنفذ املباشـــر الذي يصـــل أكرب هذه امل  )6( باين ذهب بن دوف إىل أ

  ملسجد األقصى:
  320.-op. cit., pp. 293 In the Shadow..., 
ت ُأخرى هلــذه املبــاين الضـــــــــــــــخمــة (أكربهــا كــان يقوم على قطعــة أرض طوهلــا    ر فهو أكثر حــذراً، إذ يلمح إىل غــا ا غرا مرتاً  96أمــّ

  مرتاً): 84وعرضها 
  130.-op. cit., pp. 128 ,The Shape of the Holy... 
  .211، ص 34و 33احلاشيتني  يف دوف بن الستنتاجات نقده الحظ  

ألنه ال يوجد أي دليل علمي على املوضـــــــع الذي كان يقوم فيه هيكل ســـــــليمان، أو حىت على أنه ُوجد أصـــــــًال بصـــــــورة  "يعتقد"أقول   )7(
ت اإلبراهيمية الثالث، ملزمون  نه كان موجوديقينية، على الرغم من أن املؤمنني مجيعاً، يف أية من الد اً. ويعتقد معظم لتســـــــــــليم 

العلماء اجلادين أنه كان موجوداً، وإن بصـــورة خمتلفة رمبا عن تلك املوصـــوفة يف العهد القدمي، الذي نقل إىل الشـــكل الذي جنده عليه 
  :لمزيد من املعلومات، أنظراليوم بعد عدة قرون من تدوينه. ول

Israel Finkelstein and Neal Silberman, The Bible Unearthed (New York: Free Press, 
2001). 
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) شــمايل الهيكل، وقصــراً يف اجلانب الغربي "أنطونيا"فقد بنى أيضــاً قلعة ضــخمة (قلعة 
من املدينة توَّجه بثالثة أبراج كبيرة. وكانت هذه، بحســـــــــب رواية يوســـــــــيفوس، وهو من 

نا بالنســــبة إىل ما كانت تبدو عليه القدس يف تلك احلقبة، أروع من الهيكل أهم مصــــادر
نحن نعلم أن الرومان أعجبوا كثيراً بتحصــــــينات القصــــــر:   )8(نفســــــه، من بعض النواحي.

لــذلــك فــإن تيطس الــذي دمر الهيكــل ومبــاين كثيرة غيره يف القــدس، احتفظ ببعض هــذه 
بقايا واحد منها تشــــــكل أســــــاس احلصــــــن الذي األبراج الكبيرة وأعاد اســــــتخدامها. ولعل 

نراه اليوم، والــذي يرقى معظمــه إىل عصـــــــــــر الصـــــــــــليبيين واأليوبيين واملمــاليــك. وكــان 
القصـــــــــــد من كل هذا البنيان يف القدس (ويف مواضـــــــــــع أُخرى من فلســـــــــــطين) أن يشـــــــــــهد 
بطريقة جتتاز العصور على قوة واحد من أعظم حكام العامل الروماين يف عصره، وحتى 

  .القليل الذي بقي من هذه املباين ال يزال يفعل ذلك اليوم
وباملثل، فإن القصــــــــد من كنيســــــــة القيامة كان التشــــــــديد على قداســــــــة املوقع الذي 
صـــلب فيه املســـيح، وعلى الهيمنة الســـياســـية التي تمتعت بها قوة مســـيحية عظمى على 

ياســــــــية لليهود. مدينة آالم املســــــــيح وصــــــــلبه يف مدينة كانت العاصــــــــمة الروحية والســــــــ
والتباين احلاد الذي كان قائمـاً بين بهاء كنيســــــــــــة القيامـة واليبـاب القـاحل يف موقع 
الهيكل الســــــــــــابق، كانت الغاية منه التشــــــــــــديد على أن القدس باتت اليوم مدينة أتباع 
املســيح ال اليهود الذين أُبقي موقعهم املقدس خراباً عن عمد، والذين حُظِّر عليهم دخول 

. وعلى امتداد القرون الثالثة من أيام قســـــــــــطنطين إىل الفتح اإلســـــــــــالمي، كانت املدينة
الطوبوغرافيا املعمارية للمدينة تســــودها صــــروح مســــيحية يف أربعة من أعلى مواضــــع 
فيها، هي: كنيسة القيامة؛ كنيسة نيا الكبرى التي شيّدها اإلمبراطور جوستنيان، والتي 

يعرف اليوم بحارة اليهود حتى قوضـــــــــــها زلزال كانت تنهض عند الطرف اجلنوبي ملا 
  .عنيف؛ كنيسة رقاد السيدة على جبل صهيون؛ كنيسة الصعود على جبل الزيتون

ما زال يف وســــــــعنا اليوم أن نشــــــــاهد كنيســــــــة القيامة، وإن على وجه خمتلف تمامًا 
، إضــــــــــافة إىل كنيســــــــــة رقاد الســــــــــيدة، وكنيســــــــــة 335عما كانت عليه يوم أُجنزت ســــــــــنة 

، التي بـــاتـــت اليوم معـــدلـــة كثيراً وحمـــاطـــة بمبـــان الحقـــة. وعلى الرغم من أن الصـــــــــــعود

                                                            
لنسبة إىل قصر سليمان  )8(   :ميكن أن يصح الشيء نفسه 

  Armstrong, op. cit., p. 48. 
  ."استغرق ضعف املدة اليت استغرقها بناء اهليكل؛ وهلذا داللته"الحظ أن بناء القصر، استناداً إىل العهد القدمي،   
ا كانت جتعل  "كبرية ورائقة"ويروي يوسيفوس أن مباين قصر هريودس كانت    ف"إىل حد أ   ":هاحىت حمراب [اهليكل] يبدو 
  (Harmondsworth: Penguin, 1978), p. 75. The Jewish WarJosephus,   
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كنيسة نيا اندثرت ومل تكد تخلف وراءها أثراً، فما زال يف إمكاننا أن نتخيل املضامين 
الســياســية املســتهدفة من إقامة هذه الصــروح املســيحية الكبرى التي حتتل عدة مواضــع 

من التـــاريخ تتســـــــــــم بقـــداســـــــــــــة مزدوجـــة فقط،  عـــاليـــة يف مـــدينـــة كـــانـــت يف ذلـــك الوقـــت
للمســـــــيحيين واليهود. ومن اجلدير باملالحظة أن هذه املباين األربعة كلها كانت تســـــــود 
األماكن األكثر قداســــــــة عند اليهود يف القدس أو تشــــــــرف عليها، وال ســــــــيما جبل الهيكل، 

  .واملقابر والصروح القديمة على سفوح جبل الزيتون ووادي كيدرون
من اإلعالن االنتصاري لغلبة الدين اجلديد، فال بد أن الغاية من األثر البصري أبعد 

الذي يخلفه مشـــــــــــهد هذه املباين، يف مقابل خراب الهيكل وحرمه، إنما كانت التشـــــــــــديد 
 أماكننا العالية -  على تفوق املســــــــيحية على اليهودية. هذه الرســــــــالة البصــــــــرية القوية

كــان الغرض منهــا تكملــة القيود  -  بينمــا أمــاكنكم مظلمــة خربــة  ) 9(تتــألق بــالضـــــــــــيــاء،
البيزنطية القاســـــــــــية على إقامة اليهود بالقدس، وعلى الصـــــــــــالة يف جبل  -  الرومانية

الهيكل أو قريباً منه. وبينما كانت الشـــــــعائر املســـــــيحية يف القدس ذات طبيعة احتفالية 
تي تلت هدم هيكل هيرودس كانت يف أكثر األحيان، فإن شـــــــــــعائر اليهود يف القرون ال

  .تتسم بالنواح على األجماد الغابرة
أّما حكام القدس اجلدد املســـــــــــلمون فقد اختاروا وســـــــــــيلة خمتلفة لتحقيق األهداف 
نفســــــها يف توكيد غلبتهم الســــــياســــــية والتشــــــديد على تفوق عقيدتهم الدينية على عقائد 

لـــدى خصـــــــــــومهم املســـــــــــيحيين  الـــذين جـــاؤوا قبلهم. فهم مل يهـــدموا املواقع املقـــدســــــــــــــة
خالفاً للوضــــع يف دمشــــق، حيث اشــــتركت الديانتان يف  -  املغلوبين، أو يســــتولوا عليها

البداية يف الصــــالة يف كنيســــة القديس يوحنا إىل أن اســــتوىل عليها اخلليفة الوليد، باين 
نوا وال حاولوا يف البداية أن يب  )10(األقصى، وهدمها وشيّد املسجد األموي يف موضعها.

أبنية تنافس أبنية املســــــــــيحيين يف املواضــــــــــع العالية يف القدس وحولها، مع أنهم بنوا 
مســــــــــاجد على مقربة من بعض هذه املواقع املســــــــــيحية. بدالً من ذلك، ومنذ فترة مبكرة 

                                                            
ر، يف كتابه 9(  )9( القرن الســابع يشــري إىل األنوار  ، مصــدراً من...op. cit., p. 37The Shape of the Holy ,) يذكر غرا

  الساطعة اليت كانت تشع يف الليل من نوافذ كنيسة الصعود وتنري املدينة عرب وادي يهوشعفاط.
من اجلائز أن املســـــلمني شـــــاركوا املســـــيحيني يف موضـــــع للصـــــالة يف كنيســـــة القيامة قبل أن ينجز بناء املســـــجد الذي شـــــاهده املطران   )10(

م، يف الفرتة األوىل بعد الفتح اإلســــالمي، مل يســــتولوا على الكنيســــة من أجل العبادة . لكن ي670أركولف ســــنة  بدو من الواضــــح أ
  :اإلسالمية، ال هنا وال يف دمشق. عن تضمينات هذه املسألة، أنظر

Fred M. Donner, “From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Early 
Islamic Community,” in L. Conrad, ed., The Byzantine and Early Islamic Near 
East, 4: Patterns ofCommunal Identity (Princeton: Darwin, 1998), p. 42. 
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جداً بعد اســــتيالئهم على املدينة، وربما عقب ذلك مباشــــرة، بدأ املســــلمون األوائل تكريم 
منصة هيكل هيرودس املهجورة منذ زمن طويل. أمّا الروايات عن موقع خمتلف تماماً: 

لكن يبدو أنه بعد وقت قصـــــــــير من وقوع املدينة   )11(كيف ومتى حدث ذلك فمتضـــــــــاربة،
، قام اخلليفة الثاين عمر بن 638، أو يف أوائل ســـــــــنة 637يف قبضـــــــــة املســـــــــلمين ســـــــــنة 

ملقفر، وعيّنه مكاناً لعبادة اخلطاب بزيارة املدينة، وتعرف على موقع الهيكل الســـــــابق ا
املســــــــلمين. وبعيد ذلك أقيم مســــــــجد بســــــــيط عند الطرف اجلنوبي ملنصــــــــة هيرودس. وقد 
صــار يعرف باألقصــى إشــارة إىل إســراء النبي من مكة إىل املســجد األقصــى املذكور يف 

  .اآلية األوىل من سورة اإلسراء
بهذا املوقع، ومن  عمل نفر غير قليل من خلفاء عمر على تعزيز صـــــــــــلة املســـــــــــلمين

فقد اختار معاوية، وهو من أدهى ســـــــــــاســـــــــــة   )12(جملتهم أول اخللفاء األمويين، معاوية.
، 661عصـــــــــــره، القدس الســـــــــــتقبال زعماء أمة املســـــــــــلمين الذين بايعوه باخلالفة ســـــــــــنة 

واألرجح أن تكون املبــايعــة تمــت يف احلرم الشـــــــــــريف، مكرســـــــــــــاً، على حــد قول غرابــار، 
ســــابقة مماهاة القدس بإضــــفاء الشــــرعية على الســــلطة، وذلك فوق كل ما كانت املدينة "

وقــد انخرط معظم اخللفــاء األوائــل فيمــا يبــدو  ) 13("تتمتع بــه من معــاين التقوى واإليمــان.
أنــه عمليــة مســـــــــــتمرة من البنــاء وإعــادة البنــاء. لكن هــذا املوقع مل يتخــذ الوجــه الــذي لــه 

د امللك والوليد يف أواخر القرن الســـــابع. وكانت النتيجة أعظم اليوم إالّ بفضـــــل جهود عب
مباين العمارة اإلســـــــــالمية أثراً يف النفس، قبة الصـــــــــخرة، ووالدة حمور بصـــــــــري وديني 

  .وسياسي للمدينة ككل
إن ما فعله املســــــــلمون يف العقود الســــــــتة األوىل من حكمهم القدس كان االســــــــتيالء 

خالل تغيير طوبوغرافيتها املعمارية. ومن املهم أن على املدينة ســـــــــياســـــــــياً ودينياً من 

                                                            
رة   )11( تتضـــــارب املصـــــادر فيما يتعلق بتاريخ الفتح، وهل اســـــتســـــلمت املدينة لعمر أم لنائبه احمللي أبو عبيدة، وفيما يتعلق بتفصـــــيالت ز

لنســبة إىل أغراضــنا يف هذه  نوي  عمر، وشــروط االســتســالم. وقد نشــأت أدبيات هائلة عن املوضــوع، لكن هذا يف مجيع األحوال 
  الورقة. أنظر:

  op. cit., pp. 45 ff. TheShape of the Holy...,Grabar,  
  وانظر أيضاً:  

Abdul Aziz Duri, “Jerusalem in the Early Islamic Period, 7th-11th Centuries AD,” in 
Asali, op. cit., pp. 105-108. 

قبل زمن معاوية، الذي كانت القدس بوضـــــــوح عظيمة األمهية يف نظره، ُروي أن عثمان بن عفان، خلف عمر بن اخلطاب املباشـــــــر،   )12(
  جعل عني سلوان اليت تقع حتت احلرم وقفاً. أنظر:

  Duri, op. cit., p. 108.  
)13(  op. cit., p. 50. hape of the Holy...,TheSGrabar,   
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ندرك أنهم كانوا يفعلون ذلك يف إطار مدينة كانت أكثرية سكانها مسيحية وظلت كذلك 
فترة طويلــة. وهم بعــد أن أعــادوا بنــاء املنصـــــــــــــة الهيروديــة الهــائلــة ومــداخلهــا وبعض 

ه هو قبــة الصـــــــــــخرة، أدراجهــا وجــددوهــا، تمموا هــذه اجملموعــة ببنــاء ال مراء يف روعتــ
وسلسلة أُخرى من املباين الفخمة إىل اجلنوب منه. وقد ضمت هذه مسجداً أقصى أعظم 

، وســــــــتة أبنية 670قبة من هذا الذي نراه اليوم، أو الذي وصــــــــفه املطران أركولف ســــــــنة 
  .كبيرة أو أكثر، متقاربة ومالصقة للحيطان اجلنوبية واجلنوبية الغربية للحرم الشريف

البنـــاة املهرة الـــذين نفـــذوا أوامر عبـــد امللـــك والوليـــد فعليـــاً بتتويج جبـــل  وقـــد قـــام
مورياه تماماً كما فعل أســــــــالفهم يف عهد هيرودس، لكنهم أضــــــــفوا عليه مظهراً خمتلفًا 
إليصــال رســالة خمتلفة. وإذ اســتتموا الهيكل املثمن الشــكل للبناء بقبة هائلة، وذلك كله 

فكأنهم قد أنشأوا مراقي متدرجة صعوداً إىل الله،  على منصة مرتفعة عن أرض احلرم،
. كانت القبة  شيئاً كجبل من صنع اإلنسان على قمة جبل مورياه، املوقع املقدس أصالً
الذهبية تعكس أشـــــعة الشـــــمس الســـــاطعة على نحو يتيح رؤيتها من أرجاء املدينة كافة، 

تخصـــــــــــيصــــــــــــاً من جبل ومن مســــــــــــافة بعيدة خارجها. وإذا ما نظر املرء إىل اجملموعة 
الزيتون إىل الشـــــــــرق أو من اجلنوب، وجدها تنطق بلســـــــــان جهود اإلنســـــــــان لتمجيد الله، 
والســـلطة الســـياســـية، وذائقة التصـــميم الذي ال عيب فيه، وثروة الذين أمروا بإنشـــاء هذه 
املبـــاين البهيـــة. وإذا مـــا نُظر إليهـــا من هنـــاك، ومن غير تلـــك املواقع، فهي ال تزال تثير 

  .يف روع الناظر العجب
أبعد من املســــــلمين أنفســــــهم، وســــــواهم ممن قد يرغَّبون يف االنضــــــمام إىل اجملتمع 
اإلســـــــــــالمي اجلديد، فإن اجلمهور الذي وجهت هذه الرســـــــــــالة إليه أســـــــــــاســـــــــــاً هو جمهور 
املســـــــــــيحيين. ويمكن مالحظة ذلك بوضـــــــــــوح من النقوش األصـــــــــــلية، ومعظمها قرآنية 

ضــــــــــوح وســــــــــط الفســــــــــيفســــــــــاء املزهرة اجلميلة داخل قبة األصــــــــــل، التي ال تزال مرئية بو
متراً حتليالً دقيقاً من قبل  240الصـــــــــــخرة. وقد تم حتليل النقوش املمتدة على أكثر من 

نفر من الباحثين، أحدثهم غرابار، الذي بيّن أن املقصـــــــــــود منها كان إيصـــــــــــال رســـــــــــالة 
 ع منهم املســــــلمونتوحيدية قوية معارضــــــة للتثليث، موجهة يف معظمها إىل الذين انتز

ومن   )14(املدينة والذين كانوا ال يزالون خصـــــومهم الســـــياســـــيين والدينيين األســـــاســـــيين.
املثير لالهتمـــام أن ثمـــة دالئـــل على أن يهود ذلـــك الزمن، الـــذين ســـــــــــمح لهم الفـــاحتون 

عام، مل ينظروا بعين  600املســـــــلمون بالعودة إىل القدس التي طردهم منها تيطس قبل 
                                                            

  Ibid., pp. 56-.71النص مرتجم وحملل يف:   )14(
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فقد رحب اليهود باملســـــــــــلمين،   )15(الســـــــــــخط إىل إجالل املســـــــــــلمين ألقدس موقع عندهم.
تمــــامــــاً كمــــا رحبوا قبــــل بضـــــــــــعــــة عقود من الزمن بــــانتصــــــــــــــارات الفرس املوقتــــة على 
جلت ذكرى  مضـــطهديهم الرومان والبيزنطيين واملســـيحيين. ويف غضـــون عدة أعوام، ســـُ

ر على موقع تركه البيزنطيون قاحالً عالمة على تفوقهم على انتصــــار املســــلمين باحلَجَ
اليهود. واآلن شـــكلت هذه املباين الفاخرة األخاذة يف املوقع نفســـه توكيداً جملجالً على 

 غلبة اإلسالم، وعلى قوة الساللة األموية احلاكمة واستقرارها.

 :ثالثاً 

ن. ولعل أبرزها وأشــــــــــدها يف مشــــــــــهد القدس العام تقفز اليوم عدة تباينات إىل العي
أثراً هو ذاك القائم بين الســـــــــــماء الزرقاء عادة واحلجر احمللي الفاحت اللون الذي مل تزل 
القدس تبنى به، والذي مل يزل يعكس أشــــــــعة الشــــــــمس الســــــــاطعة، ويضــــــــيء املســــــــاحات 

وهذا التباين بين احلجر والســماء ســمة من ســمات املدينة   )16(املقدســة كاحلرم الشــريف.
ل ظــــاهرة منــــذ عــــدة قرون: نحن نعلم أنــــه كــــان قــــائمــــاً حتمــــاً منــــذ بــــدايــــة احلقبــــة مل تز

اإلســــــالمية، وأنه كان وال شــــــك قائماً أيضــــــاً قبل ذلك. وقد تنبه إليه نفر من كبار بنائي 
لوين  -  املدينة وعززوه بصـــــــــــورة مرئية من خالل اســـــــــــتخدامهم الرائع لألزرق والذهبي

.يف قبة الصخرة، و -  السماء والشمس   )17(ربما يف أبنية أقدم عهداً
لكنْ ثمـــة تبـــاين آخر يبـــدو مبـــاشـــــــــــرة لعين النـــاظر اليوم. إنـــه التبـــاين املزعج بين 
األبنيــة القــديمــة يف املــدينــة، وال ســـــــــــيمــا النســـــــــــيج اإلســـــــــــالمي التقليــدي للطوبوغرافيــا 
املعمارية للبلدة القديمة، احملاطة بأســـــــــــوار فاخرة بناها يف القرن الســــــــــــادس عشـــــــــــر 

نيين، وبين املبــــاين األحــــدث عهــــداً، وهي ســـــــــــليمــــان القــــانوين، أعظم ســـــــــــالطين العثمــــا
إســرائيلية يف معظمها، التي تزحف بخطى شــبه عســكرية على قمم التالل يف األفق. ثمة 

                                                            
  عن أوائل ردات الفعل اليهودية على قدوم اإلسالم إىل القدس، أنظر:  )15(

Moshe Gil, “The Jewish Community,” in J. Prawer and H. Ben Shamai, eds., The 
History of Jerusalem: The Early Muslim Period, 638-1099 (New York: New York 
University Press, 1996), pp. 165-171. 

ن احلجر وحده أو على   )16( مثة قانون بريطاين صــــــــــــــدر يف أوائل االنتداب وظل معموالً به من قبل مجيع األنظمة منذئذ، وهو يقضــــــــــــــي 
حلجر جيب استعماله يف أبنية القدس، حبيث حي ألمسنت وسواه من مي املدينة من بعض الرتكيبات البشعة اليت جعلها ااألقل التلبيس 

، Orientations (London: Weidenfeld and Nicholson, 1945)املواد ممكنة يف العصــر احلديث. أنظر: 
لد ستورز، حاكم القدس العسكري املسؤول عن هذا القانون، ص  مراكز  ) أن "هناك عدة440. كتب ستورز (ص 310مذكرات رو

  أعلى سلطة وشهرة داخل اإلمرباطورية الربيطانية وخارجها، لكن على حنو ال أستطيع تفسريه، فإن ال مكانة ترقى إىل مكانة القدس."
  يشري يوسيفوس يف روايته لتقويض هيكل هريودس إىل استعمال كميات كبرية من الذهب، والفضة، والنحاس يف أحناء اهليكل:  )17(

  op. cit., pp. 343 ff. The Jewish War,  
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نوع من التناغم بين املكان وبين املباين اململوكية والعثمانية احلجرية املتأكلة بفعل 
إضـــــافة إىل األبنية  العوامل اجلوية، والتي تشـــــكل معظم ما هو مرئي من البلدة القديمة،

. والشـــيء نفســـه يصـــح،  األموية والعباســـية والفاطمية والصـــليبية واأليوبية، األقدم عهداً
وإن إىل حد أضـــــــــــيق، بالنســـــــــــبة إىل معظم الطوبوغرافيا املعمارية خارج أســـــــــــوار البلدة 

  .القديمة، والتي ترقى إىل أواخر العصر العثماين وعهد االنتداب
األبنيـــة احلكوميـــة والتجـــاريـــة، واملبـــاين الســـــــــــكنيـــة خـــارج بين الفيالت اجلميلـــة، و

األســـوار يف األحياء العربية كالشـــيخ جراح وراس العمود وســـلوان، ويف األحياء العربية 
ســـــــــــــابقــاً كــالطــالبيــة والبقعــة والقطمون، ويف الكثير من األحيــاء اليهوديــة القــديمــة إىل 

عدد من القطع املعمارية التافهة،  الغرب والشــــــمال الغربي من البلدة القديمة، ثمة يقيناً
غير أن هـــذه املبـــاين، بـــارتفـــاعهـــا املتواضـــــــــــع   ) 18(غير املميزة وغير املثيرة لإلعجـــاب.

إجماالً (قلة منها تزيد على طبقتين أو ثالث)، وباســــــتعمالها احلجر اخلشــــــن أو املنحوت 
دة ة بالبلبطرق تقليدية، وبتجاوبها مع األرض احمليطة، تبدو كأنها على صــــــلة جوهري

  .القديمة املستطيلة الشكل التي تقع يف قلب القدس
، وال 1967ال شــيء من هذا كله يصــح على األبنية التي أنشــأتها إســرائيل منذ ســنة 

املســـــــــــتعمرات التي يســـــــــــميها  -  ســـــــــــيما املناطق الســـــــــــكنية اخلاصــــــــــــة باإلســـــــــــرائيليين
الشـــــــــــرقي من  املبنيــة على أراض عربيــة يف القطــاع - اإلســـــــــــرائيليون أحيــاء ســـــــــــكنيــة

وهنا يبدو التباين بأجلى صـــوره. فهذه املباين ال تشـــبه أياً من تلك التي كنا   )19(القدس،
نتحدث عنها للتو، والتي يبدو أن معظمها يتصـــــــل بصـــــــلة عضـــــــوية بالبيئة احمليطة به. 
بدالً من ذلك، فإن بعض هذه األبنية يبدو كاحلراس، والبعض اآلخر كأبراج املراقبة، 

قالع، البارزة بروزاً حاداً من األرض التي تقوم عليها. وهي تلوح يف األفق وغيرها كال
كثيفة وضــــــــخمة ومربعة، تمأل املكان وتغطي األرض، وتترك يف أكثر األحيان انطباعاً 

                                                            
نكر  )18(   ، وال سيما:(David Kroyanker)أنظر عمل ديفيد كرو

Jerusalem Architecture-Periods and Styles: Arab Buildings outside the City Walls (in 
Hebrew) (Jerusalem: Keter, 1985), and Jerusalem Architecture-Periods and 
Styles: The British MandatePeriod, 1918-1948 (in Hebrew) (Jerusalem: Keter, 
1989). 

ـــتــــي   )19( ـــالـ ـــقـ ـــتــــه فــــي مـ ـــنـ ـــيـ ـــا بـ  ,.Arab «The Future of Arab Jerusalem,» in Derek Hopwood, edكمـ
(London: MacMillans/St. Antony’s College, 2000), pp. Nation, Arab Nationalism 

 1948فلســــــطيين قد أكرهوا ســــــنة  30.000لحات تطمس واقع أن القدس الغربية كانت عربية، وأن ، فإن هذه املصــــــط40-19
سني وعني كارم.   على الفرار من منازهلم يف أحياء سكنية كالطالبية والبقعة والقطمون، ويف قرى كدير 
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بأنها أُســـــــــــقطت يف مواقعها من دون اعتبار للطوبوغرافيا، إالّ العناية التامة باحلاجة 
  .قابلة للدفاع عنها، ويف موقع استراتيجيإىل أن تكون شديدة االرتفاع، و

ويظهر هذا التباين أشــــــــــد ما يظهر بالقياس إىل بعض اجلواهر املعمارية كأســــــــــوار 
البلدة التي بناها الســــلطان ســــليمان، واحلرم الشــــريف واملباين التي يحتويها (وتشــــتمل 

والتي مل نتطرق إليها   )20(هذه على ســلســلة من األبنية اململوكية التي صــنفها بورغوين،
يف هذه الورقة، وإن كانت تكمل بشـــــــــــكل رائع جممل احلرم). إنه، من جهة، تباين بين 
تزيين يقصــــــــد منه اجتذاب نظر املشــــــــاهد، ســــــــواء أكان تزييناً للمشــــــــهد عبر طوبوغرافيا 
معمارية أم جتميالً ألبنية حمددة، وبين صــــــــرامة عســــــــكرية، وبســــــــاطة شــــــــديدة، ورتابة 

ة ملحوظة من جهة أُخرى. وفعالً، فإنه يف كل ما فعلته إسرائيل يف القدس منفرة بصور
، ال يســتطيع املرء أن يشــعر إالّ يف ثالث مناطق فقط بشــيء من 1967الشــرقية منذ ســنة 

الســـــــــــعي للتزيين أو حماولة إرضـــــــــــاء احلواس، ال جمرد الفعالية القاســـــــــــية الباردة لقوة 
املناطق هي: احلدائق واملمرات حول أســـــــــوار متفوقة وللضـــــــــرورة االســـــــــتراتيجية. وهذه 

ســــــاحة احلائط الغربي، التي بســــــاطتها قاســــــية   )21(البلدة القديمة التي اكتُشــــــفت مؤخراً؛
حقـــاً لكنهـــا مؤثرة حتـــت ضـــــــــــخـــامـــة حجم احلـــائط الغربي من ســـــــــــور الهيكـــل الهيرودي 

تشـــــــــــــافــات (البراق)؛ أجزاء من حــارة اليهود املرممــة، بشـــــــــــوارعهــا املبلطــة حــديثــاً، واالك
األثريـــة واملظهر املتقن. لكن هـــذه املنـــاطق الثالث ال تزال تمثـــل بـــالنســـــــــــبـــة إىل العين 

  .البصيرة شريحة فوق شريحة من املعاين، كما سنرى
ويف املقابل، فنحن إذا ما قرأنا الطوبوغرافيا املعمارية ملشـــــــــــروع املســـــــــــتعمرات 

، والواقعة شـــرقي البلدة 7196اإلســـرائيلية يف املناطق التي ضـــمتها إســـرائيل بعد ســـنة 
القديمة وشـــــــماليها وجنوبيها، نرى بوضـــــــوح أن هذه األبنية اجلديدة تنقل عدة رســـــــائل 
بشـــــــــــعة شـــــــــــنيعة يف أكثر األحيان، من دون أية حماولة تذكر للتزيين. األُوىل أنها تمثل 
 مشـــــــــــروعاً ال يكن أي احترام للمكان، وال ينطوي على أي تأثر بتقاليد العمارة احمللية،
ويبـــدي القليـــل من االهتمـــام حيـــال التـــأثير املتراكم جلهوده احلثيثـــة يف الطوبوغرافيـــا 
املعمارية للمشـــــهد املقدســـــي. لقد دأبت الذهنية اإلســـــرائيلية على تمجيد أفعال اإلنســـــان 
يف الطبيعة، وقدرة اإلنسان على التغلب على البيئة. أمّا الفلسطينيون، يف هذه الذهنية، 

                                                            
ى حدة، وخريطة جململ واجهيت ، على تصـــاوير للمباين كل عل...op. cit.Mamluk Jerusalem ,حيتوي كتاب بورغوين،   )20(

م املماليك.   احلرم الغربية والشمالية، اللتني تعودان إىل أ
  وهذا العمل كان ابتدأ مع ستورز كما هو موصوف يف:  )21(

  op. cit., pp. 310 ff. Orientations,  
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االً نظرة أقرب إىل نظرة الرواد األميركيين إىل األميركيين األصـــــــــــليين: فينظر إليهم إجم
قوة وحشـــــــــــية من قوى الطبيعة يجب التغلب عليها كجزء من عملية التمدين. أّما اآلثار 
التي أحدثها الســــــــكان يف األعوام األلفين األخيرة من الســــــــكنى يف طوبوغرافيا األرض، 

ن القرى والبلدات واملدن، فينظر إليها يف هذا على شــكل الزراعة يف املصــاطب، فضــالً ع
املنظور إمّا باعتبارها على نحو ما غير متصـــــــلة بســـــــكان البلد الفلســـــــطينيين احلاليين، 

  .وإمّا باعتبارها اآلثار القديمة لوجود أجداد اإلسرائيليين املعاصرين
إىل ثمـــة اختالفـــات بـــارزة طبعـــاً يف الطرق التي ينظر من خاللهـــا اإلســـــــــــرائيليون 

طوبوغرافيا البلد. وهناك، فعالً، انقســام عميق يف قلب املشــروع الصــهيوين يف فلســطين 
بين أولئك الذين يجلُّون بصــــورة شــــبه صــــوفية األرض وصــــالتها باحلوادث البارزة من 
تــــــاريخ اليهود، ويريــــــدون أن يصـــــــــــونوهــــــا (وإن كــــــانوا يتعــــــامون إجمــــــاالً عن وجود 

األرض طوال أجيال، وعما أبدعوه)، وبين أولئك الفلســـــــــــطينيين الذين عاشـــــــــــوا على هذه 
الذين يريدون أن يســــــيطروا على األرض كجزء من انتصــــــارهم على الشــــــعب الفلســــــطيني 

طق املنا"الذي يعيش أو كان يعيش عليها. فعلماء اآلثار، وأولئك املسؤولون عما يسمى 
و ن والبناة وخمططالتي يحظر البناء فيها، ينتمون إىل معسكر، واملستوطنو  )22(،"اخلضر

لكن حتى األحزمة اخلضـــــــر ومناطق   )23(التوســـــــع االســـــــتيطاين ينتمون إىل معســـــــكر آخر.
التشـــــــجير إنما يقصـــــــد منها خدمة غايات ســـــــياســـــــية. وقد اتضـــــــح ذلك من خالل مذكرة 

بشأن غابة جديدة يتم زرعها على  1985صادرة عن سلطة األراضي اإلسرائيلية سنة 
ية داخل حدود القدس البلدية، يذكرها شــــــاؤول كوهين يف حافة قرية صــــــور باهر العرب

ليس يف إمكــاننــا اليوم أن نزرع غــابــة حقيقيــة بــل جمرد غــابــة قليلــة الكثــافــة "كتــابــه: 
ومن نافل القول إن   )24("غايتها األســـــــــــاســـــــــــية حماية املنطقة... [التشـــــــــــديد من الكاتب].

املطلوب إنما كان حماية املنطقة من ســـــــــــكانها العرب وإصـــــــــــرارهم العنيد على زراعة 
                                                            

قب لسياسة استخدام األرض يف منطقة القدس، ويف مجلتها "املناطق   )22(  ، أنظر:اخلضر" كسالح ضد الفلسطينينيمن أجل حتليل 
Shaul Cohen, The Politics of Planting: Israeli-Palestinian Competition for Control of 

Land in the Jerusalem Periphery (Chicago: The University of Chicago Press, 
1993), University of Chicago Geography Research Paper no. 236. 

  لتكوين فكرة عن دوافع املعسكر األول، وال سيما واضعي اخلرائط، أنظر:  )23(
  (Berkeley: University of Califoria Press,  Sacred LandscapeMeronBenvenisti, 

2000).  
ر، أنظر:     ولالطالع على حتليل لدوافع علماء اآل
  (Chicago: University of Chicago Press,  Facts on the GroundHajj, -Nadia Abu El

2001).  
)24(  Cohen, op. cit., p. 133.  
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  .أرضهم اخلاصة
واصــــــــــل تيدي  1967خالل إدارة األجزاء الشــــــــــرقية من القدس بعد احتاللها ســــــــــنة 

كوليك، رئيس بلدية القدس اإلســرائيلي يومها، ســياســة الســلطة االســتعمارية البريطانية 
ابقة يف حظر البناء على جبل الزيتون، ذلك بأنه يف حالته القائمة من انعدام البناء الس

فيه إجماالً كان يوفر خلفية كاملة يمكن أن تبرز البلدة القديمة يف عين الناظر إليها. 
ومع أن ســـــــياســـــــته كانت تمنع مالّك األراضـــــــي العرب من ممارســـــــة حقوقهم، فقد كانت 

يات من حيث مصـــــــــادرة األمالك والشـــــــــناعات املعمارية حتول أيضـــــــــاً دون بعض التعد
التي كانت تنجم عن إنشـــــاء مســـــاكن جديدة لإلســـــرائيليين يف مناطق أُخرى من القطاع 
الشــــــــرقي احملتل من املدينة. ولكن يف نهاية املطاف، ال احترام أصــــــــول اجلماليات، وال 

ة أرض قريبة من قم احترام حقوق امللكية، منع بلدية كوليك من أن تســـتويل على قطعة
جبـل الزيتون وتؤجرهـا للكنيســــــــــــة املورمونيـة بمبـالغ ضـــــــــــخمـة بعـد أن حرمـت مالّكهـا 

واليوم يقوم يف املوضــــــع جممع أبنية عائد   )25(الفلســــــطينيين اســــــتعمال ملكهم اخلاص.
  .ملؤسسة تربوية مورمونية تنتمي إىل جامعة برغهام يونغ

ض أن تيدي كوليك، املطوَّب قديســـــــــــًا وما من ســـــــــــبب، كما يبين هذا املثال، لالفترا
واحملبَّب إىل قلوب الليبراليين يف العامل، كان متعاطفاً بصـــــــــــورة خاصــــــــــــة مع ســـــــــــكان 

، 1967فقد أشـــــــــــرفت إدارته، بعد احتالل املدينة يف ســـــــــــنة   )26(املدينة الفلســـــــــــطينيين.
وبالتعاون مع احلكومة اإلســـــــــــرائيلية، على هدم حارة املغاربة وجتريد ســـــــــــكانها من 

قوقهم فيها، من أجل فســـــــــــح اجملال إلقامة ســـــــــــاحة واســـــــــــعة تمتد اليوم أمام احلائط ح
الغربي؛ كما طردت، يف الوقت نفســه، العرب الذين التجأوا إىل حارة اليهود بعدما فقدوا 

؛ وصـــــادرت أمالك 1948منازلهم يف الشـــــطر الغربي من املدينة والقرى اجملاورة ســـــنة 
ال ومتاجر يف جوار أســــــوار البلدة القديمة يف ســــــياق الفلســــــطينيين الذين كانت لهم أعم

  .مشروع جتميلي أبرز أسوار البلدة بكامل طولها
وبينمــا كــان املشـــــــــــروع األخير مبرراً من النــاحيــة اجلمــاليــة وتضـــــــــــررت من جرّائــه 

                                                            
ســـــــة كوليك،   )25( وهذه األرض تتكون من وقف غري قابل لالنتقال أوقفه عدد من العائالت املقدســـــــية. وقد حصـــــــلت بلدية القدس، بر

  عقده.عاماً ال حق قانوين هلا يف  99على مليوين دوالر لقاء عقد إجيار مدته 
، أنظر كتاب بنفنيســيت، أحد املعجبني به 1994حىت ســنة  1965لالطالع على بعض األعمال اليت أقدم عليها كوليك منذ ســنة   )26(

ئب رئيس بلدية معظم الوقت):   ومعاونه لعدة أعوام (بصفة 
MeronBenvenisti, Intimate Enemies: Jews and Arabs in a Shared Land (Berkeley: 

University of California Press, 1995), pp. 35-44. 
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مواقع أعمال وجتارة، ال أماكن ســــكن، فإن طرد الســــكان العرب من حارة اليهود وحارة 
املغاربة، مهما تكن املنافع التي جلبها لآلخرين، قد أحلق أذى بالغاً بجماعات كبيرة 

، 1948ي نهب وأصيب بأضرار جسيمة يف معارك سنة من الناس. يف املوقع األول، الذ
تقوم اآلن حـــــارة اليهود املرممـــــة، واملوســـــــــــعـــــة كثيراً، واخلـــــاليـــــة من العرب (بقرار من 

)، وجتمّلها متاجر حصـــــــــرية، ويشـــــــــيفات [مدارس دينية] )27(احملكمة العليا اإلســـــــــرائيلية
 اجلدد يف الوالياتمرتفعة البنيان، ومســاكن غالية األثمان يعيش الكثير من أصــحابها 

املتحــدة معظم الوقــت (وهي من األمــاكن القليلــة يف القــدس التي تبــدو فيهــا اإلنكليزيــة 
لغة ثانية). أمّا حارة املغاربة، التي ترقى إىل مئات األعوام بمســـاجدها ومزاراتها، فقد 

لة الدو "تكرّمت"تعرض سكانها للتهجير بكل بساطة بعد أن وصلت اجلرافات لهدمها، و
السخيف الهزيل الذي تتكرم عادة بعرضه عندما  "التعويض"إلسرائيلية عليهم بعرض ا

 االجتماعية. وتقوم يف - تنخرط يف عمليات الهندسة السكانية ذات الصبغة السياسية
موضـــــــــــع حــارة املغــاربــة حــاليــاً ســـــــــــــاحــة كبيرة، هي موقع للعبــادات العــامــة على مــدار 

الت الكبرى يف األعيـــاد اليهوديـــة، ولبعض الســــــــــــــاعـــة أمـــام احلـــائط الغربي، ولالحتفـــا
  )28(التظاهرات السياسية أحياناً، وحلفالت تخريج وحدات النخبة يف اجليش اإلسرائيلي.

يف ســــاحة احلائط  1967ويف معرض تقويم تأثير التغيرات التي أُجريت منذ ســــنة 
ه على احملصـــــــــــلة، يجب أن يقال إن "قراءة"الغربي وحارة اليهود املالصـــــــــــقة، وحماولة 

الرغم من أن أحد تلك اآلثار هو توكيد احلضــــــــور اإلســــــــرائيلي واليهودي يف القدس، على 
حســاب وجود اآلخرين إذا اقتضــى األمر ذلك، فإنه من الناحية املعمارية تبدو املنشــآت 
اجلديدة أقل تبايناً عن نســـــــــــيج البلدة القديمة التي حتيط بها مما جنده يف الكثير مما 

. صـــــــــــحيح أن بعض األبنية 1967ئيل يف القدس وحولها منذ ســـــــــــنة فعلته دولة إســـــــــــرا
األحدث عهداً يف حارة اليهود، بكتلتها الضــــــــــخمة ومظهرها األشــــــــــبه بالقالع، تنفر منه 
العين، لكن ثمة يف مواضع أُخرى ترميمات حساسة ألبنية قديمة (بعضها يرقى إىل ما 

ما يف العهد العثماين، األرجح أن قبل إقامة حارة اليهود يف هذه املنطقة، أي إىل زمن 

                                                            
. 1978متوز/يوليو  4صدر هذا احلكم يف دعوى حممد سعيد برقان ضد وزارة املالية، وشركة ترميم حارة اليهود، ووزير اإلسكان، يف   )27(

جري م نزله اخلاص هناك من وقد أنكرت احملكمة على برقان، وهو من أصــــــــــحاب األمالك ومن ســــــــــكان حارة اليهود ســــــــــابقاً، حق 
، مع أن برقان دفع أعلى مثن يف املزايدة على العقار. ولقد حكمت 1967الشركة، اليت استولت عليه ورممته بعد أن صودر منه سنة 

نه ال حيق إالّ لليهود يف اإلقامة حبارة اليهود.   احملكمة 
  املغاربة، أنظر مقاليت:لالطالع على مزيد من التفصيالت عما حدث يف حارة اليهود وحارة   )28(

  “The Future of Arab Jerusalem,” op. cit.  
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يكون القرن الســادس عشــر أو الســابع عشــر)، وبعض املباين احلديثة ال يبدو متنافراً مع 
 500عام أو  400الطابع املعماري للبلدة القديمة، حيث يصـــــــــــل عمر معظم األبنية إىل 

  .عام أو أكثر
احمليط بهيكــل وبــاملثــل، فــإن كشـــــــــــف احلــائط الغربي، الــذي كــان جزءاً من الســـــــــــور 

هيرودس، أدى أيضـــــاً إىل كشـــــف جزء من ســـــور احلرم الشـــــريف. وكما أن املســـــاحة التي 
باتت مرئية حديثاً من احلائط تعين بقوة على تذكير الناظر بذكرى أحدهما، فإنها يف 
الوقت نفســـه تســـاعد على تركيز االنطباع القوي الذي تتركه يف نفس هذا الناظر األبنية 

خر. وجملــة القول: إن التبــاين بين مظهر حــارة اليهود وســـــــــــــاحــة احلــائط القــائمــة يف اآل
الغربي وبين واجهة املدينة اإلســـــــــــالمية يف معظمها، ليس كبيراً إىل حد كونه منفراً، ال 
بل إنهما يتكامالن يف بعض املالمح. لكن ال يمكننا لســــوء احلظ أن نقول الشــــيء نفســــه 

افيا املعمارية للقدس الشـــــــــــرقية منذ ســـــــــــنة عن باقي ما فعلته إســـــــــــرائيل يف الطوبوغر
1967.  

  رابعاً:
ما هي، إذاً، املضــــــامين الســــــياســــــية خلمســــــة وثالثين عاماً من اجلهود اإلســــــرائيلية 
املتواصـــــــــلة لتغيير الطوبوغرافيا املعمارية للقدس الشـــــــــرقية؟ لقد تطرقنا إىل بعضـــــــــها، 
. من املضـــــامين الواضـــــحة لهذه اجلهود تعزيز الالمســـــاواة  لكن ســـــواها ال يزال غامضـــــاً

دينة املقدســـــــــــة. فاألبنية القائمة على التالل احمليطة املقننة بين اليهود والعرب يف امل
بالقدس إىل الشـــــمال، والشـــــرق، واجلنوب، والتي حتدثنا عنها من قبل، خمصـــــصـــــة كلها 
الســــــــتعمال اإلســــــــرائيليين احلصــــــــري. وثمة تشــــــــكيلة من املســــــــاعدات الســــــــكنية املتاحة 

تراط األهلية لإلسرائيليين فقط، ومعظمها حمصور باليهود وحدهم من خالل حيل كاش
لهذه املساعدات بأداء اخلدمة يف اجليش، أو من خالل قيود صريحة يفرضها الصندوق 
القومي اليهودي على بيع األمالك لغير اليهود، أو تــأجيرهــا. وقــد كــان من نتيجــة هــذه 

إســــــــرائيلي إىل الســــــــكن يف هذه املســــــــاكن اجلديدة يف  200.000الوســــــــائل أن اســــــــتدرج 
  .1967ة القدس الشرقية منذ سن

ويف الفترة نفســــها، تزايد ســــكان القدس الشــــرقية العرب أيضــــاً، بحيث حافظوا على 
. لكنْ خالفًا %30و %28نســــــبتهم إىل العدد اإلجمايل لســــــكان املدينة التي تراوحت بين 

يهودي إسرائيلي يف القدس الشرقية، ال يتمتع الفلسطينيون بكل املعونات  000.200  لـ
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هم بأن يبنوا مســــــاكن جديدة ملواكبة النمو الســــــكاين. وتســــــتخدم احلكومية، وال يســــــمح ل
تشــــــــكيلة من اآلليات التمييزية الظاهرة ملنع اإلعمار العربي أو احلد منه، من جملة ذلك 

، 1980وســـــــنة  1967التقســـــــيم املناطقيالتقييدي التعســـــــفي وهدم املنازل. فبين ســـــــنة 
ومنذ  )29(منزالً عربياً؛ 540ية ، هدمت السلطات اإلسرائيل1987وسنة  8219وبين سنة 

وقــد  ) 30(من املنــازل. 101، هــدمــت 1993توقيع اتفــاقيــات أوســـــــــــلو يف أيلول/ســـــــــــبتمبر 
(أي بنيت من دون احلصـــــول  "بنيت بصـــــورة غير شـــــرعية"هُدمت هذه يف معظمها ألنها 

)، أو يف حاالت قليلة بســـــبب اعتداءات  على رخص بناء يســـــتحيل احلصـــــول عليها أصـــــالً
أمنية مزعومة من قبل أحد ســــــــــكانها. وغني عن القول إن املنازل التي يملكها اليهود ال 

  تخضع للهدم بهذه الطريقة، سواء أكانت مرخصة أم ال، أو ألية أسباب أُخرى.
والنتيجــة النهــائيــة لــذلــك كــانــت أن املبــاين التي نراهــا منتصـــــــــــبــة على قمم التالل 
. أمّا العرب فيجدون صـــــعوبة  وســـــفوحها حول القدس خمصـــــصـــــة لإلســـــرائيليين حصـــــراً
كبرى يف بناء مســــــاكن جديدة، كما أن األراضــــــي اخملصــــــصــــــة لإلعمار العربي قليلة أو 

منازل متداعية حمصـــــــــــورة يف جزر معدومة، ولذلك يتحتم على العرب أن يعيشـــــــــــوا يف 
صــــــغيرة داخل منطقة القدس الشــــــرقية بمجملها. أمّا الباقي فمخصــــــص لإلســــــرائيليين: 

صــودر من أمالك  1967من املنطقة التي ضــمت إىل القدس الغربية ســنة  %40أكثر من 
أفراد عرب إلقامة هذه املســـــتعمرات اإلســـــرائيلية وســـــواها من املنشـــــآت التي ال يســـــتفيد 

الّ اإلســرائيليون وحدهم، بينما تظل مســاحات إضــافية واســعة مناطق خضــراً غير منها إ
وما هذا إالّ شكل واحد من أشكال كثيرة للتمييز الفظ ضد العرب يف  )31(خمصصة للبناء.

مل ينفق من  1986. ويالحظ ميرون بنفنيســـــــــــتي أنه يف ســـــــــــنة 1967القدس منذ ســـــــــــنة 
مل ينفق  1990على القطاع العربي، ويف ســــــنة  %3ميزانية تطوير املدينة إالّ ما نســــــبته 

ومع هذا، فإن هذا الشـــــــــــكل من أشـــــــــــكال التمييز يســـــــــــتجر أكثر  )32(.%2.6إالّ ما نســـــــــــبته 
املضــــــامين الســــــياســــــية مباشــــــرة ألكثر املظاهر الصــــــارخة من الطوبوغرافيا املعمارية 

  للقدس: املستعمرات اإلسرائيلية التي تلوح على التالل احمليطة بها.
                                                            

  هذه اإلحصاءات اجلزئية مستمدة من أرقام مجعتها مجعية الدراسات العربية يف القدس ومنظمة العفو الدولية، وهي مذكورة يف:  )29(
IssaNakhleh, ed., The Encyclopedia of the Palestine Problem (New York: 

Intercontinental Books, 1991), pp. 576-583. 
لقدس يف واشنطن العاصمة:  )30(   استناداً إىل األرقام اليت مجعتها اللجنة األمريكية اخلاصة 

  , 2, 7, July 1998, pp. 1, 6.The Jerusalem Monitor  
)31(  op. cit., p. 36. Intimate Enemies...,Benvenisti,   
)32(  ., p. 35.Ibid  
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ومن املضـــــــــــــــامين األُخرى للتغيرات يف املشـــــــــــهــــد املــــديني التي أنزلهــــا االحتالل 
، أن القدس أصــــــبحت التخوم 1967اإلســــــرائيلي بالشــــــطر الشــــــرقي من املدينة يف ســــــنة 

األكثر أهمية للمشــــروع الصــــهيوين عند نهاية القرن. فبينما كانت األراضــــي املســــتوطنة 
الســــــــــــاحل من يافا إىل حيفا، وجنوباً من وفقاً خملطط اســـــــــــتراتيجي حمدد (على امتداد 

) هي التي Nحيفا إىل بيسان، ومن ثم صعوداً يف إصبع اجلليل الشرقي على شكل حرف 
، وبينما كانت السيطرة 1948شكلت التخوم يف احلقب األوىل من الصهيونية قبل سنة 

 4819التامة على مناطق واسعة غنمت من الفلسطينيين واجليوش العربية خالل حرب 
، جند أن هناك منذ ســـــــــنة 1967 -  1948هي التي عينت التخوم األســـــــــاســـــــــية يف فترة 

ميوالً متناقضــــــــة فيما يتعلق باســــــــتعمار ما تبقى من فلســــــــطين. فمن جهة، كان  1967
هناك أولئك الذين دعوا إىل اســـــــــتيعاب جممل الضـــــــــفة الغربية (اليهودية والســـــــــامرة يف 

اجلوالن. ومن جهة أُخرى، كان هناك أولئك  تعبيرهم) إضافة إىل قطاع غزة ومرتفعات
من شــــأنها أن تدفع إســــرائيل إىل التخلي عن معظم  "صــــهيونية نوعية"الذين يدعون إىل 

األراضـــي احملتلة وما حتتويه من ماليين العرب من أجل إبقاء الدولة اليهودية يهودية. 
ظاهر أنه بينما ومن غير الواضـــــح أي من هذين التوجهين ســـــينتصـــــر يف النهاية، لكن ال

يوجد انقســـام بين اإلســـرائيليين يف شـــأن اســـتيطان أماكن أُخرى، فإن ثمة درجة عالية 
من اإلجمــاع على احلــاجــة إىل اســـــــــــتيطــان القــدس الشـــــــــــرقيــة العربيــة، وتــاليــاً الســـــــــــيطرة 

  )33(عليها.
معنى هذا، وبصــــــــــرف النظر عن كل شــــــــــيء آخر، ســــــــــواء االنقســــــــــامات الســــــــــياســــــــــية 

، أنه من "عملية السالم" ود الفلسطينية، أو نتيجة ما تساء تسميته بـاإلسرائيلية، أو اجله
املرجح جداً أن تســــتمر الدينامية التي أوجدت املســــتعمرات اإلســــرائيلية التي تطوق أفق 
القدس يف اندفاعها. لكن من املمكن جداً أن تؤدي اجلهود الفلســـــــــــطينية ملقاومة هذه 

 وهما أمران مل - الطوبوغرافيا املعمارية للمدينةالعملية، أو أداء دور فعال يف تشـــــكيل 
 إىل إعاقة هذه - يتصـــفا بالقوة والبروز على مدى األعوام اخلمســـة والثالثين املاضـــية

العملية، فضـــــــــــالً عن فضـــــــــــحها أمام الرأي العام العاملي وإظهارها على حقيقتها. ويف 

                                                            
ذه املسألة:  )33(   ومع ذلك، أنظر فيما يتعلق 

  (New York: State University of New York  Negotiating JerusalemJerome Segal, 
Press, 1999),  

ً مبناطق متعددة من      لقدس.االذي يبني استناداً إىل استفتاءات للرأي العام مستفيضة أن اإلسرائيليني يكنون تعلقاً متفاو
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فقد أفلح هؤالء  الوقت نفســـــــه، وبمعزل عن أي جمهود ســـــــياســـــــي من قبل الفلســـــــطينيين،
نســــــبياً على الصــــــعيد الديموغرايف، على الرغم من الســــــياســــــات اإلســــــرائيلية الهادفة إىل 
تقليص عدد العرب من ســـــــــكان املدينة. وهذا يعني أنه على الرغم من كل التغيرات التي 
أجرتها إســـــــــرائيل يف مظهر املدينة خالل العقود الثالثة والنصـــــــــف املنصـــــــــرمة، فهي مل 

بالنســــــبة إىل عدد ســــــكان  1967ير املعادلة األســــــاســــــية التي ورثتها ســــــنة تفلح يف تغي
  .%30املدينة: فالعرب ما زالوا يشكلون نسبة أقل قليالً من 

غير أن ما جنحت إســـــرائيل يف عمله، من خالل احتاللها القدس الشـــــرقية وضـــــمها، 
 اتبــاع ثم مــا كــان الحقــاً من تشـــــــــــييــدهــا طوقــاً من احلجر حول املــدينــة، إنمــا يكمن يف

الســــــــــابقة التي وضــــــــــعها اخلليفة معاوية للمســــــــــلمين أوالً، ووضــــــــــعها األباطرة الرومان 
والبيزنطيون يف عصـــــــــــور أقدم، ومن قبلهم هيرودس، وربما امللك ســـــــــــليمان من قبلهم: 

مماهاة القدس مع شـــــــرعية الســـــــلطة، بما يتجاوز ويخرج عن نطاق معاين التقوى التي "
وقد أفلحت إسرائيل يف القيام بذلك مستعملة قدرتها ال  )34("كانت تنطوي عليها املدينة.

فقط يف جمال الدعاية، أو يف ترقية الســـياحة، أو من خالل عدد ال يحصـــى من الوســـائل 
التي تشـــــــــدد على ســـــــــلطتها يف البالد عبر الســـــــــيطرة على القدس، بل أيضـــــــــاً يف تشـــــــــكيل 

الســــــــياســــــــية احلصــــــــرية يف الطوبوغرافيا املعمارية للمدينة كرمز قوي ودائم لســــــــلطتها 
  القدس.

ولئن أراد الفلســـــــــــطينيون أن ينــــازعوهــــا هــــذه احلصـــــــــــريــــة، وأن يكون لهم حظ يف 
املطالبة بحصتهم املشروعة يف القدس، فهم يحتاجون طبعاً إىل قوة أكبر من تلك التي 

وهم  - لهم اليوم. لكن إذا قيض لهم أن يفلحوا فعليهم أن يســـــــــــتعملوا هــــذه الســـــــــــلطــــة
يف هذه اللحظة أن يســــــــــتعملوا املقومات الكثيرة التي يتحكمون فيها  يســــــــــتطيعون حتى

حـاليـاً، من ذلـك التجـديـد والترميم الشــــــــــــامـل لعـدة مئـات من املبـاين التي يملكهـا العرب 
كي يشــــرعوا ســــلطتهم ومكانتهم بالطريقة نفســــها التي اتبعتها  - داخل املدينة القديمة

باقياً يف القدس، وسيكون عليهم أن يفعلوا ذلك من كل األنظمة السابقة التي خلفت أثراً 
خالل الكتـــــابـــــة على الطبيعـــــة بـــــاحلجر وبـــــاملبـــــاين، فيؤثروا بـــــذلـــــك يف الطوبوغرافيـــــا 

 املعمارية لهذه املدينة العريقة.

                                                            
)34(  op. cit., p. 50. TheShape of the Holy...,Grabar,   
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