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  جبل الهيكل املتخيَّل

  يوسف سعيد النتشه
  جولة نقدية يف مركز دافيدسون

  املتحف الذي أقيم على أنقاض أحد(
  )القصور األموية يف جوار املسجد األقصى

  ."نريد وضع حجر األساس... يف عقول الناس أوالً"
  "أمناء جبل الهيكل"حاخام جماعة ما يسمى 

 Ethan and Miriam( هذا املتحف باســـــــــــم مركز إيتان وميريام دافيدســـــــــــون يعرف

Davidson(واختصاراً باسم مركز دافيدسون ، )Davidson Centre( نسبة إىل اسم املتبرع ،
اسط يف أوالذي قدم منحة سخية إلنشائه على اسم ولديه. وقد افتتح هذا املتحف حديثاً 

  .، بعد مرحلة بناء وجتهيز استمرت عامين٢٠٠١سنة 
يقع هذا املتحف (املركز) داخل البلدة القديمة من القدس، جماوراً سورها اجلنوبي، 
على بعد بضـــــــــعة أمتار فقط إىل الشـــــــــرق من باب املغاربة. وهو بهذا املوقع يكون داخل 

عليها بالقوة، وحولتها الحقًا  األرض الوقفية التي وضــــعت الســــلطات اإلســــرائيلية يدها
التي تقع إىل اجلنوب الغربي ) Archaeological Park( إىل ما يســمى اليوم احلديقة األثرية

من املســــــــجد األقصــــــــى. وعليه فإن هذا املركز يقابل زاوية املســــــــجد األقصــــــــى اجلنوبية 
م الغربيــــة، حيــــث قوس روبنســـــــــــون، املعول عليــــه كثيراً يف ســـــــــــينــــاريو وأحــــداث األفال

والرســــــومات اإللكترونية التي تعرض يف املركز. وتمتد احلديقة األثرية على طول جدار 
املســـجد األقصـــى اجلنوبي. واحلديقة تقســـم قســـمين بواســـطة ســـور القدس الذي يبرز عند 
الباب املزدوج يف اجتاه اجلنوب، ثم ينكســــــــر غرباً ليواصــــــــل امتداده الغربي بالقرب من 

غربي من احلديقة ضـــــــــمن البلدة القديمة، ويمتد عدة أمتار جبل صـــــــــهيون. ويقع اجلزء ال
يف اجتاه الشـــــــمال موازياً زاوية املســـــــجد األقصـــــــى اجلنوبية الغربية، بينما يقع القســـــــم 
الشــــــرقي خارج أســــــوار البلدة القديمة بين جزء من ســــــور القدس، الذي يشــــــكل يف الوقت 

 بالبلدة القديمة من جهتينفســـه ســـور املســـجد األقصـــى، وبين الطريق العام الذي يحيط 
  .الشرق واجلنوب، ويوصل إىل سلوان

وهــــذا املوقع تعرض حلفريــــات أثريــــة كثيرة، بعضـــــــــــهــــا قــــامــــت بــــه عــــاملــــة اآلثــــار 
                                                            

)(  املصدر :(October 2003), pp.  , no. 19Jerusalem Quarterly FileThe Digital Temple Mount, 
58.-53 

)(  باحث يف العمارة اإلسالمية، وحماضر يف املعهد العايل لآلثار اإلسالمية يف جامعة القدس. 
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، يف الســــتينات من القرن املاضــــي. إالّ إن أعمق )C. Kenyon( البريطانية كاثلين كينيون
مباشــرة، ال لدوافع  ٦٧١٩وأوســع وأشــمل هذه احلفريات قام به اإلســرائيليون بعد حرب 

علمية حمضــــــة وإنما ألســــــباب ســــــياســــــية. وعالوة على ما تقدم فإن هذه املنطقة، وقبل 
إجراء احلفريات فيها، جذبت انتباه كثير من الرحالة واملكتشـــــــــــفين يف القرن التاســـــــــــع 
عشـــــــر، ملا ظهر فيها من بقايا معمارية وأثرية، وأدى التعرف على بعضـــــــها إىل تســـــــمية 

 ؛ وارن)Robinson( األثرية بأســـــــــــماء بعض هؤالء الرحالة مثل: روبنســـــــــــون هذه البقايا
)Warren(؛ ويلسون )Wilson.(  

وكشـــــــــــفت هذه احلفريات عن بقايا من طبقات أثرية وخملفات معمارية تعود إىل 
فترات زمنية متعددة تعاقبت على املوقع ومدينة القدس، وأشـــــــهرها بقايا من الفترتين 

. والفترتان اليونانية والرومانية يســــقط عليهما اإلســــرائيليون يف الرومانية والبيزنطية
منشوراتهم األثرية فترة الهيكل (املعبد) الثاين، ويظهرونها كفترة مستقلة. لكن من أبرز 
ما كشــــفت عنه احلفريات كان جممع دار اإلمارة األموي، الذي تألف من بضــــعة قصــــور 

ضـــمن أجزاء أســـس أحد هذه القصـــور، وهذا ما ومرافقها املتعددة. وقد أقيم هذا املتحف 
تشــــــــير إليه اللوحات اإلرشــــــــادية داخل املتحف، لكن يف مرحلة متأخرة وبعد أن يصــــــــل 

  .الزائر إىل القاعة الثانية يف املتحف
هدف هذا املتحف الظاهري هو تسليط األضواء والتركيز على تطور منطقة املسجد 

الرومانية (الهيكل الثاين) والبيزنطية واألموية. يف الفترة ) Temple Mount( األقصـــــــــــى
وإنْ كان جل املعروضــــــــــــات خصـــــــــــص للفترة األوىل، لكن يبدو أن للمتحف هدفاً خفيًا 
قُصــد منه توصــيل التخيُّل الذي يصــعب تصــوره يف أذهان الزائرين إىل ما يدعى الهيكل 

تحف ليساعد ويسهل الثاين، وخصوصاً بعد زيارة املسجد األقصى. لذا فقد جاء هذا امل
تخيُّل الهيكل بعد أو قبل زيارة ما يعرف باحلديقة األثرية، التي تم تشــــــويه وتهميش ما 

خّر له كل    )١(وجد فيها من آثار عربية إســــالمية. ويســــتخدم املتحف أســــلوباً عصــــرياً ســــُ
التقدم التكنولوجي املمكن واملتاح بواسطة رتل من الشركات واملستشارين اخملتصين 

زج بين البقــايــا املعمــاريــة األمويــة ومواد البنــاء التقليــديــة واحلــديثــة، مثــل الزجــاج للم
واخلشــــــب والفوالذ املصــــــقول. فاإلضــــــافات جميعاً ال تســــــتند إىل بقايا القصــــــر األموي، 

  .وإنما هي مستقلة
وحيــث أن املوقع أثري وداخــل حــديقــة أثريــة، فــأغلــب أجزائــه يقع حتــت مســـــــــــتوى 

متراً). وهو مكوّن من ثالثة مســـــــتويات تمزج  ١٣صـــــــل إىل عمق األرض احلايل (احلفر و
بين احلديث والقديم بأســـــــــــلوب ناجح يعتمد اإلضـــــــــــاءة العصـــــــــــرية واللوحات الزجاجية 
لالفتـات اإلرشــــــــــــاديـة، التي تركز على تـاريخ وعمـارة املنطقـة يف العصـــــــــــرين الرومـاين 

                                                            
قد ية، ومن ذلك التشــــــــويه إنشــــــــاء مظلة كبيرة ال تتوافق مع املوقع يف أحد أفنية القصــــــــور األمو  )١(

  .استخدم يف إنشائها مواد حديثة بدالً من املواد التقليدية
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يــة األبعــاد ملــدينــة واألموي، عالوة على جمموعــة كبيرة من اخلرائط واجملســـــــــــمــات ثالث
  .القدس

وأول ما يســــــــــتقبل الزائر من لوحات عبارة عن جمموعة من الصــــــــــور التي رســــــــــمت 
للهيكل كما تخيله كثيرون من الرســــــــامين واملعماريين، والتي تعود إىل فترات متعددة، 
وبأســــــــاليب وطرز معمارية منوعة تعكس ثقافة الرســــــــامين. وأُوىل هذه الصــــــــور ما ورد 

عاماً بعد خراب وهدم الهيكل  ٦٠تنســــــــــــب إىل باركوخبا، وتؤرخ لنحو على قطعة نقد، 
على يد تيطس، وآخرها ما يعود إىل عصـــر النهضـــة. ويوجد يف خزائن العرض جمموعة 
من املســــــــكوكات تعود إىل الفترة الرومانية، وقطع فخارية، وتواريخ للفترات التي مرت 

  ).بها القدس (املسطرة التاريخية/احلقب املتعاقبة
وهناك تركيز واضــــــح على الفترة التي يطلق عليها فترة الهيكل الثاين. لكن قياســــــاً 
بأماكن أُخرى فإن اإلشارة إىل الفترة اإلسالمية األموية تعتبر أفضل من ذي قبل، وإن 
كـــان هـــذا ال يتوازى مع الفترات األُخرى، لكن ال يجـــد الزائر التجـــاهـــل التـــام واملعهود 

مية، وأسلوب االنتقائية والتوسع لفترات تاريخية حمددة (يمكن للفترات العربية اإلسال
  ").متحف داود"املقارنة مع متحف القلعة، 

ويعرض هــذا املتحف أحــدث مــا يمكن اعتمــاده من وســـــــــــــائــل ســـــــــــمعيــة وبصـــــــــــريــة 
خّرت خلدمة أهداف هذا املركز. فمن ذلك فيلم قصــــــــــير ملدة أربع دقائق  وتكنولوجيا ســــــــــُ

حتى ســـــنة  ١٨٤٠رية حول منطقة املســـــجد األقصـــــى من ســـــنة عن تاريخ احلفريات األث
. وهذا الفيلم يُعرَض تعاقباً باللغتين العبرية واإلنكليزية. وهناك فيلم آخر أطول ١٩٩٦

من األول، يعرض زيــارة متخيلــة للهيكــل يف الفترة الرومــانيــة منــذ يوم كــانــت فكرة إىل 
. ويمزج الفيلم بين املتخيــل (إعــادة البنــاء) واملكتشـــــــــــف البــاقي من  أن أصـــــــــــبحــت واقعــاً

اآلثار. والفيلم على أسلوب هوليود مصاغ بتصرف كبير وبعاطفة جياشة، وكأن سكان 
فلســــــــــطين والقدس يف العصــــــــــر الروماين كانوا كلهم يهوداً يقدســــــــــون الهيكل، وال جمال 

  .لديانة مغايرة وثقافة أُخرى
مرة قوة الكومبيوتر  ٣٠٬٠٠٠يتوفر يف املركز برنـــامج يف كومبيوتر تفوق قوتـــه 

للقدس يف الفترة الرومانية، ) simulation( الشـــــــــخصـــــــــي العادي، وهو عبارة عن حماكاة
مع تركيز على منطقة الهيكل. ويســــــــــتخدم هذا البرنامج الوســــــــــائل التكنولوجية الرقمية 
املتقدمة نفســـها التي يســـتخدمها ســـالح اجلو األميركي حملاكاة الطيران، وأشـــرفت عليه 

من قســم العمارة والتخطيط احلضــري يف جامعة كاليفورنيا ) Lisa Snyder( درليزا ســناي
يف لوس أجنليس، ويشـــــــــــغّلــه أمنــاء املتحف فقط، ويســـــــــــتغرق التــدريــب عليــه نحو ثالثــة 
أســـــــــــــابيع للمهتم واخملتص. وإلعطــاء فكرة عن هــذا البرنــامج يكفي أن نشـــــــــــير إىل أنــه 

مشــــــــــــاهـدة املـدينـة كـاملـة بثالثة  يتعرض ألدق تفصـــــــــــيالت املـدينـة الرومـانيـة، ويمكن
أبعاد، ومن ثم التفرع والوصــــــول إىل زخرفة هندســــــية أو نباتية (كورقة أو عنقود عنب) 
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تغشـــــــــــى أحد التيجان أو اإلطارات. وإلنتاج هذا البرنامج تم تطعيم الكومبيوتر بصـــــــــــور 
وجمســــــــمات لطوبوغرافيا املدينة، مع صــــــــور جوية وبقايا أثرية، وهو يعرض احملاكاة 

ما أعيد تخيلها. وإىل جانب ذلك يمكن عرض صــــور فوتوغرافية للعنصــــر املعماري أو ك
  .الزخريف نفسه الذي وجد يف احلفريات

ووضــــــع يف تصــــــرف الزوار، يف حال عدم كفاية الوســــــائل واملعروضــــــات الســــــابقة 
 -	رغم مما يعوز ذلك من دالئل ماديةعلى ال -	الزائر (بحقيقة!؟) الهيكل الثاينإلقناع 

اريخه وتطوره، جهاز كومبيوتر حديث، وجماين االستخدام، يعرض معلومات متاحة وت
تتعلق بعدة موضــــوعات، مثل احلديقة ) www.archpark.org.il( شــــبكة اإلنترنتأيضــــاً يف 

ومركز دافيدسون، وخرائط أثرية، ومسارات وجوالت يف املنطقة وما يجاورها، األثرية، 
آثار كان لهم جهود يف املنطقة، ومراجع تاريخية ومعلومات وافية موجزة عن علماء 

ومصـــادر، ومســـطرة تاريخية، وقائمة باملصـــطلحات املســـتخدمة، ومعلومات عامة عن 
الزيارة واملوقع. وكل موضـــوع من هذه املوضـــوعات يتفرع إىل عدة أقســـام وفق ما هو 

حبة امتعارف عليه يف برجمة الكومبيوتر، وبحســـب املعطيات التي تنوي املؤســـســـة صـــ
املوقع طرحها. وكل هذا معروض بطريقة بســـــــــــيطة ومريحة وعلمية، ويف أجواء هادئة 
تقنع الزائر بحقيقــــة املعروض بعــــد التشـــــــــــــــديــــد على أن هــــذه املعطيــــات اعتمــــدت على 

  .احلفريات األثرية واملعلومات التاريخية
فيما إىل هنا يبدو األمر عادياً، لكن يمكن اإلشـــــــــــارة إىل بعض املالحظات النقدية 

  :يتعلق باملتحف وحمتوياته، مثل
خلو الفتاته اإلرشــــــادية من اللغة العربية، واقتصــــــارها على اللغتين اإلنكليزية   )١(

  .والعبرية، مع أن يف احلديقة األثرية الفتات إرشادية باللغة العربية
إن اإلشــارة إىل أصــل املوقع أنه قصــر أموي تأتي متأخرة ومقتضــبة، وال تلفت   )٢(

  .ي زائرنظر أ
كي يكون هنـــــاك توازن بين الفترات التي يهتم بهـــــا هـــــذا املتحف، ال بـــــد من  )٣(

استكمال مشاريع الفترة األموية، وخصوصاً فيما يتعلق باألفالم التوضيحية 
  .وبرامج الكومبيوتر

إن األســـــــلوب األخاذ والبديع، احلديث يف طريقة العرض، يجب أالّ ينســـــــي الزائر   )٤(
املركز) أقيم على أرض حمتلة، وأن القسم الشرقي من احلديقة أن هذا املتحف (

األثرية أقيم على أرض وقفية ما زال وضـــــــعها القانوين معلقاً، ومل توافق دائرة 
األوقاف اإلســــــالمية على هذه احلفريات على الرغم من أنها صــــــاحبة امللك، بل 

 إلســــرائيلية،إن االعتراضــــات والتحفظات التي أرســــلت إىل اليونســــكو واألجهزة ا
  .وعلى كثرتها، مل تقع إالّ على آذان صماء
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ثم ملاذا هذا املتحف يف هذا املوقع اإلسالمي بالذات وهناك جمسم مشهور يف  )٥(
، يزار من جانب )Holy Land Hotel( القدس الغربية يف فندق األرض املقدســـــــــــة

موضـــــع  الســـــياح واملهتمين، ويعطي فكرة جيدة عن القدس الرومانية، وال يزال
  .تطوير وحتديث كلما جد جديد

ويف موضـــــــــــوع إعــادة البنــاء والتخيــل للمواقع األثريــة، هنــاك لوائح وإجراءات  )٦(
دولية متعارف عليها يف احملافل واملؤســـــــــــســـــــــــات املتخصـــــــــــصـــــــــــة، مثل الئحة 
فينيســـــــــــيا، تمنع إعادة البناء واحملاكاة ما مل تتوفر قاعدة معلومات وبيانات 

، )Ronny Reich( ن املشـــــــــــرف على هذا املركز، روين رايخدقيقة موثقة. وإذا كا
يعترف بــأن مهمــة حتــديــد املعلومــات واختيــارهــا كــانــت تســـــــــــبــب جرحــاً وأملــًا 

فهل هذا    )٢(للباحث، كونه يختار تفصيالت احملاكاة من عدة آالف من النسخ،
 Jacob( يمكن أن يوصـــــــــــف من جــانــب يعقوب فيش -		إذا كــان كــذلــك -	العمــل

Fish(ر الشؤون اخلارجية واملعارض املتنقلة يف سلطة اآلثار اإلسرائيلية، ، مدي
وإنما يعتمد على    )٣(،)Gladiator( بأنه [أي فيلم احملاكاة] ليس كفيلم اجملالد"

وهل يبرر العثور على زخرفة لتاج عمود تزيين كل التيجان    )٤(؟"األدلة األثرية
  بها؟

النقـــديـــة الفنيـــة لهـــذا املتحف، ويتوقف ليـــت األمر يقتصـــــــــــر على هـــذه املالحظـــات 
لكن األمر خطر جداً، وخصـوصـاً إذا ما ربط املرء بين ما يجري على السـاحة    )٥(عندها،

ف ، والقدس وبين أهدا"احلرم الشريف"الفلسطينية من أحداث تتعلق باملسجد األقصى، 
علق ائية تتهذا املتحف. وليس عسيراً أن يُربط بين ما يجري من تطورات سياسية وقض

بمنطقة املســــجد وبين ما يتم من توجهات ثقافية ودعائية، ليجد املرء أن األمر مترابط 
جداً وال يمكن الفصل بين االجتاهين السياسي واملعريف، اللذين يمهدان لتهديد املنطقة 

  .بتغييرات أشمل وأوسع
 واملقصــــــــود بهذه األحداث واجملريات تصــــــــرفات ومشــــــــاريع اجلماعات األصــــــــولية

، ومــــا "عطيرت كوهنيم"، و"غوش إيمونيم"، و"كــــاخ"اليهوديــــة املتطرفــــة، مثــــل جمــــاعــــة 
بزعامة املتطرف غرشون سلمون، الذي ما فتئ يهدد املسجد  "أمناء جبل الهيكل"يسمى 

                                                            
)٢(  "versions It’s a traumatic job for a scholar to decide between several thousands possible" 

  :عن نقالً
  Virtual Temple Mount, Computerized Exhibit Opens at the Foot of "Judith Sudilovsky, 

, vol. 27, no. 4 (2001), p. 16.Biblical Archaeological Reviewin  "cient Site,An  
، وقد حصـــــد عدة جوائز أوســـــكار، وهو يعرض قصـــــة خيالية يف ٢٠٠١أحد أفالم هوليود لســـــنة   )٣(

  .العصر الروماين
)٤(  ". It is all based on archaeological evidence,Gladiator"This is not the movie  نــقــالً عــن :

Sudilovsky, op. cit.  
  Sudilovsky, op. cit.لالطالع على وجهة نظر مغايرة ومؤيدة لهذا املتحف، راجع:   )٥(
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. لكن تصـــــــــــرفات هذه اجلماعات يف اآلونة األخيرة ١٩٦٧األقصـــــــــــى عالنية منذ ســـــــــــنة 
ت مؤخراً تغض الطرف عنها وعن أطماعها. أصبحت أكثر شدة وعالنية، وأخذت السلطا

فمن ذلــك عروضـــــــــــهــا وجوالتهــا االســـــــــــتفزازيــة الســـــــــــنويــة، والتي أخــذت بعــداً جــديــداً يف 
بمحاولة وضـــع حجر األســـاس للهيكل الثالث، التي ســـمحت الشـــرطة  ٢٠٠٠تموز/يوليو 

 ٤بها لكن يف باب املغاربة بدالً من املســـــــــجد األقصـــــــــى بحســـــــــب رغبة املتطرفين. ويف 
، وافقت الشـــــــــرطة أوالً، ثم الحقاً منعت جماعة أمناء جبل ٢٠٠١رين األول/أكتوبر تشـــــــــ

الهيكل من االحتفال ثانية بوضــــع حجر األســــاس، نظراً إىل إصــــرار اجلماعة على وضــــع 
  .حجر األساس هذه املرة يف املسجد األقصى بدالً من باب املغاربة

الياً يف العلن، من إعداد إن هذه التصــــــــرفات وما كان يجري يف الســــــــر ســــــــابقاً، وح
اخملططات إلعادة بناء الهيكل، وتســـــــــــريب هذه اخملططات الكتشـــــــــــاف ردة الفعل، ومن 
ترميم لألدوات اخلاصـــــــــة بالطقوس الدينية، مثل الشـــــــــمعدان الســـــــــباعي ولباس الكهّان، 
ومن إعداد املســـــــــــرحيات لألطفال وغيرها من األمور، ال يمكن للفلســـــــــــطيني الذي يكابد 

ن يراهـــا بمعزل عن هـــذا املتحف وأهـــدافـــه. فيبـــدو األمر كـــأن األدوار موزعـــة االحتالل أ
بصـــــــــــورة جيدة، وجهود كل جهة تكمل األُخرى؛ وبهذا يمكن حتقيق اخلطوة األوىل التي 

، "نريد وضع حجر األساس... يف عقول الناس أوالً"عبر عنها حاخام أمناء جبل الهيكل: 
هل. وهذه بدايات قواعد اإلقناع ملشــروع يجابه وبعدها تكون اخلطوة الثانية أيســر وأســ

  .معارضة شديدة من العرب واملسلمين
إن هذا املتحف ما هو إالّ وسيلة من وسائل دس السم يف العسل، يهدف يف النهاية، 
بعد أن يتســــــلح باحلفريات والعِلْم، إىل خدمة غرض ســــــياســــــي يســــــوغ ويشــــــرع االحتالل 

. وعلينا أن نتذكر دائماً اإلســرائيلي ملدينة القدس وملنطقة د ينية مقدســة وحســاســة جداً
أن هذه احلفريات جرت يف أراض حمتلة بما ينايف جميع املواثيق والقوانين الدولية، 
وأن هـــذا املوقع إنْ كـــان ال بـــد من تطويره فـــاألجـــدى أن يكون موجهـــاً خلـــدمـــة الفترات 

  .وجتاهل الفترات األُخرى التاريخية كلها، ال التركيز فقط على فترات تاريخية منتقاة،
وال شك يف أن هذا املركز ما هو إالّ حلقة من احللقات احملكمة املعدة لغسل العقول 
بطريقة علمية وعملية بعيداً عن الصـــــــــــراخ وخماطبة الذات، ويمهد حلشــــــــــــد اإلمكانات 
والدعم إلعادة بناء الهيكل على حســــــــــــاب ما هو قائم من مبان عربية وإســـــــــــالمية يف 

ســـــــــــجد األقصـــــــــــى. والواقع أن من الصـــــــــــعوبة بمكان أن يزور عامة اجلمهور، منطقة امل
وخصـــــوصـــــاً الســـــياح الغربيين، هذا املتحف من دون ترك انطباع مقنع بما يشـــــاهدون، 
وبمـــا يثيره يف النفس من ذكريـــات وشـــــــــــجون لكثير من املرتبطين بـــالعهـــد القـــديم. إن 

معقد جداً، ويحتاج إىل تضافر التصدي لبعض املقوالت الواردة يف وسائل العرض أمر 
جهود كثيرة صـــــادقة وأمينة وصـــــبورة وعلمية للوصـــــول إىل مســـــتوى التقنية واملعرفة 

  .نفسه الذي يستخدم يف هذا املتحف
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ختاماً، هل من اجملدي أن نتســـــاءل، بل أن نصـــــرخ أين أموال ورؤية من يحرصـــــون 
دفة التي ال تخاطب الذات على عروبة القدس وإســـالميتها؟ وأين املشـــاريع الثقافية الها

العربية واإلســـــــــــالمية فقط؟ وملاذا هذا اإلحجام عن دعم املشـــــــــــاريع الثقافية، والتركيز 
 على الرغبة يف دعم مشاريع اجتماعية واقتصادية فقط؟
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