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مقاالت

كثير عن ا�ستعمال المخططات ُكتب 

الهيكلية للم�ستقرات الب�سرية 

كاأدوات تحّكم �سيا�سي واإثني وديني، 

ف�ساًل عن ا�ستعمالها كاأدوات تحّكم طبقي،

فال داعي اإلى اإ�سافة المزيد.1 كما ُكتب كثير 

عن المخططات الهيكلية المتعاقبة على مدينة 

القد�س، �سواء خالل فترة االنتداب البريطاني، 

اأو بعد االحتالل االإ�سرائيلي، بحيث باتت 

المخططات الهيكلية لهذه المدينة ت�سكل عامل 

طرد واإفقار لفل�سطينيي القد�س، واأداة را�سخة 

للتحكم في مجريات حياتهم اليومية تر�سم 

لهم الم�سكن والرزق والتطور اأو عدمه، مثلما 

تر�سم لهم تكاثرهم اأو الحد منه، وتقرر 

م�ستوى الحياة وت�سيطر على حركتهم اليومية، 

بل حتى تتحكم في نوعية الهواء الم�سموح 

ا�ستن�ساقه، عالوة على الم�سهد الم�سموح 

للمقد�سي م�ساهدته. ومن ناحية ثانية، تف�سح 

هذه المخططات المجال رحبًا اأمام 

الم�ستعمرين لبناء م�ستعمراتهم على اأرا�سي 

الفل�سطينيين، والتمتع بالطبيعة الخالبة 

لجبال القد�س، وت�سكل جميع عوامل الجذب 

لهم ال�ستعمار ال�سطر ال�سرقي من المدينة 

م فيه بين فّكي كما�سة  الم�سبوط والمتحكَّ

اال�ستيطان وجدار الف�سل العن�سري. وتحول 

هذه المخططات ال�سطر الغربي من المدينة، 

المتطور اأ�ساًل قبل �سنة 1948، اإلى �سطر 
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المدينة كلها، والتي حتى بعد عناء طويل، ال 

يمكن الو�سول اإليها �سوى بعد اإنهاء االحتالل 

ي 
ّ
بعقود، وبعد اإقرار مخططات هيكلية تلب

حاجة ال�سكان اإلى التنمية باأنواعها كافة. 

وبالتاأكيد ال يمكن ف�سل التخطيط الهيكلي عن 

الت�سريعات والت�سريعات الثانوية التي 

ا�ستكملت العمل الذي لم ي�ستطع المخطط 

الهيكلي الو�سول اإليه.3

تفتر�س هذه المراجعة المخت�سرة جداً، اأن 

االأ�س�س االأولى للمخططات الهيكلية 

االإ�سرائيلية لم يتم و�سعها بعد هزيمة 

حزيران/يونيو 1967 واحتالل �سائر القد�س، 

على الرغم من التعديالت الكثيرة التي اأُجريت 

ط  عليها، واإنما قبل ذلك كثيراً، اإذ اإن المخطِّ

 )Patrick Geddes( الح�سري باتريك غديز

)1854 - 1932( كان قد و�سع االأ�س�س 

التخطيطية للمدينة. وقبل التطرق اإلى 

مخططه، ال بد من االإ�سارة اإلى اأن االحتالل 

البريطاني لم يتاأخر قط في التفكير في 

تخطيط القد�س بناء على روؤيته الخا�سة اإلى 

م�ستقبل المدينة، وبخلفية اإقامة كيان يهودي 

في فل�سطين وعا�سمته القد�س ا�ستناداً اإلى 

اإعالن بلفور.

ط االأول الذي اأح�سره االحتالل  المخطِّ

البريطاني اإلى القد�س من اأجل تقديم اأفكاره 

 William( ب�ساأن تخطيطها، هو وليم ماكلين

McLean( الذي كان يعمل مهند�سًا في 
م ماكلين في مخططه 

ّ
االإ�سكندرية.4 ق�س

المقترح القد�س اإلى اأربعة مناطق: االأولى، 

ت�سكلت من البلدة القديمة، وفيها اقترح اأنه ال 

يمكن البناء ب�سكل قاطع للمحافظة على 

الهوية التاريخية والح�سارية لها على اعتبار 

اأنها جزء من التراث العالمي )الغربي!(؛ 

الثانية، عبارة عن منطقة خالية من المباني 

منتع�س ع�سري وجذاب لال�ستثمار، واإلى مركز 

ح�ساري حديث، بينما يبقى الجزء الذي 

ي�سكنه فل�سطينيو القد�س متخلفًا وم�سغوطًا 

�سكانيًا واجتماعيًا وثقافيًا، ومقموعًا 

�سيا�سيًا، وال يمتلك اأفقًا م�ستقبليًا، وهذا كله 

با�سم القانون الذي جرى �سوغه بدقة وتعديله 

عدة مرات عبر االأعوام الطويلة من االحتالل، 

�سعت االآليات المالئمة ل�سمان تنفيذه، 
ُ
كما و

و�سبط اإمكانات الخروج عليه بالم�سادرة 

وهدم المنازل و�سق الطرق وتقطيع اأو�سال 

االأحياء الفل�سطينية، وتجريدها تمامًا من اأي 

مقومات اقت�سادية واجتماعية، لتبقى تابعًا 

مطلقًا لل�سطر الغربي يعتمد عليه بالخدمات 

و�سوق العمل.2

وهدفت المخططات الهيكلية المتعاقبة، 

وخ�سو�سًا بعد �سنة 1967، لي�س فقط اإلى 

ال�سيطرة على االأر�س التي نجح االحتالل عبر 

ا�ستخدامها في ال�سيطرة على نحو 87% من 

م�ساحة ال�سطر ال�سرقي الذي احُتل في 

حزيران/يونيو 1967، بل اأي�سًا اإلى محاولة 

الو�سول اإلى اأغلبية يهودية فيه، وتحويل 

فل�سطينيي القد�س اإلى اأقلية تعي�س في اأحياء 

مغلقة ومحاطة بم�ستعمرات يهودية قابلة 

للتمدد والتطور، وفي ظل جدار الف�سل 

العن�سري. �سحيح اأن االأغلبية ال�سكانية في 

ال�سطر ال�سرقي ما زالت فل�سطينية، و�سحيح 

اأي�سًا اأن ال�سيطرة على ال�سكان لم تنجح في 

كل ما ي�سمى ''القد�س الموحدة'' حيث ي�سكل 

الفل�سطينيون االآن اأكثر من 40%، اإاّل اإن جميع 

هذه التطورات جاء على ح�ساب الفل�سطيني 

الذي اأ�سبح يعي�س في ع�سوائيات ومعازل، 

و�سمن ظروف اقت�سادية واجتماعية غاية في 

التعقيد والتردي، وغير قابلة ب�سكل مبدئي 

للتح�سن من دون عملية قلب ثورية لمكونات 
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والعيزرية، وي�سل جنوبًا اإلى �سلوان، حيث 

النظام المائي القديم واالآثار، كما يمتد عدة 

كيلومترات اإلى ال�سمال ال�سرقي لي�سم جبل 

الم�سارف )Mount Scopus( الذي هو في 

حقيقة االأمر االمتداد ال�سمالي الغربي لجبل 

الزيتون.7 وبالتاأكيد، فاإن ما قام به ماكلين 

عتبر االأ�سا�س الذي بنى عليه خلفه غديز، لكن 
ُ
ي

بو�سوح اأكبر، وبارتباط اأوثق بالحركة 

ال�سهيونية.

ال�سري باتريك غديز

ُكتب كثير عن ال�سير باتريك غديز، وبعدد 

كبير من اللغات،8 فهذا الرجل حظي باهتمام 

بالغ من طرف الباحثين على اعتبار اأنه اأحد 

طي المدن في بدايات القرن  اأهم مخطِّ

الع�سرين، اإن لم يكن اأهمهم، وقد ترك كثيراً من 

ب�سماته في مواقع متعددة من العالم، 

وخ�سو�سًا الهند والمملكة المتحدة وفل�سطين.9 

عا�س غديز، االإ�سكتلندي االأ�سل، في ذروة 

اال�ستعمار البريطاني في الهند وال�سرق 

ى على مجد االإمبراطورية التي 
ّ
االأو�سط، وترب

ال تغيب عنها ال�سم�س، وبالتالي كان نتاجًا 

لحركة اال�ست�سراق المحافظة التي ارتبطت 

بدولها الإحكام ال�سيطرة على الم�ستعمرات. 

وتعددت مواهب الرجل من عالم اأحياء اإلى 

عالم اجتماع وجغرافي، لكن �سيته ذاع قبل 

ط مدن عرف كيف ي�ستغل  اأي �سيء كمخطِّ

التخ�س�سات المذكورة وي�سّخرها ب�سكل 

اإبداعي. لقد اعتبره كثيرون ''نبيًا'' في حقل 

تخطيط المدن، وارتبط ا�سمه بح�سا�سيته 

المفرطة والمبدعة ب�سكل لم ي�سبق له مثيل في 

كل ما هو اإن�ساني وما هو بيئي. وفي الحقيقة، 

ا�سُتعملت مفاهيم غديز في التخطيط الح�سري 

ني عليها كثير من المخططات في 
ُ
كمبادىء ب

تقع في محيط البلدة القديمة اأي�سًا، وفيها 

يجب اإزالة المباني غير ال�سرورية لت�سكيل 

حزام اأخ�سر يحمي البلدة القديمة من التمدد 

الح�سري ا�ستح�ساراً للقد�س التوراتية 

المتخيلة؛ الثالثة، تقع اإلى ال�سمال وال�سمال 

ال�سرقي من البلدة القديمة، وفيها يمكن البناء 

�سمن �سروط خا�سة وباإذن محدد )كان في 

ذهنه على اأغلب الظن بع�س الم�ساريع التي لم 

يف�سح عنها(؛5 الرابعة، تقع اإلى ال�سمال 

والغرب من البلدة القديمة، وفيها �ستتم عملية 

التنمية والتو�سع، وهي مناطق ت�سكلت اأ�سا�سًا 

من االأحياء اليهودية القريبة من البلدة 

القديمة. �سحيح اأن هناك اأحياء فل�سطينية في 

هذه المناطق، لكنها ب�سورة عامة اأكثر بعداً 

عن البلدة القديمة، االأمر الذي يعني اأن عملية 

التنمية والتطوير المق�سودة موجهة ب�سكل 

اأ�سا�سي اإلى االأحياء اليهودية.

لقد و�سع ماكلين االأ�س�س الفكرية لت�سكيل 

القد�س؛ القد�س التي اأ�سبح ال�سطر ال�سرقي 

منها ممنوعًا من التطور والتنمية، ويتم 

الحفاظ عليه بما فيه البلدة القديمة كمتحف 

للعالم الغربي ال�ستذكار الم�سهد )المقد�س( 

المتخيل، كاأن المدينة لم تبتعد قط عن الفترة 

ا الحداثة والتطور فيجري 
ّ
التوراتية. اأم

تنفيذهما في ال�سطر الغربي للمدينة، حيث 

يوجد اأغلبية يهودية، اأو في طريقها لت�سبح 

كذلك.6 لقد جاء الف�سل بين القد�س القديمة، 

والقد�س المت�سكلة خارج االأ�سوار، كاأن م�سير 

القد�س القديمة يجب اأن يختلف جوهريًا عن 

القد�س الحديثة، وكاأنها لي�ست امتداداً لها. 

وفيما يتعلق بالبلدة القديمة المعزولة 

باالأ�سوار العثمانية، فقد عزز ماكلين ف�سلها 

واأحاطها اأي�سًا بحزام اأخ�سر يحميها، ويمتد 

�سرقًا اإلى م�سافة طويلة ت�سمل جبل الزيتون 
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با�ستخدام نظرية ما بعد اال�ستعمار، وكذلك 

عبر مفاهيم الحفاظ على التراث الثقافي 

المادي، والتي كانت في بداياتها في حينه، 

وعليه ال يمكن فهم اأعماله اإاّل من منظور 

اال�ستخدام العنيف ل�سلطة التخطيط كممثل 

ر عن اإرادتها التخطيطية. ومن 
ّ
لل�سلطة ومعب

المهم االإ�سارة اإلى االإ�سقاطات الغربية 

االأوروبية، مثلما كانت عليه في نهاية القرن 

التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين، على 

المجتمعات ال�سرقية ومنها القد�س، وهي في 

هذه الحالة مجتمعات متخلفة ال تعرف 

ن فيها من 
َ
م�سلحتها، واأن اأذرع اال�ستعمار، بم

طين الح�سريين،  الخبراء والمثقفين والمخطِّ

اأقدر من اأهل البلد على فهم واقع ال�سرق، هذا 

الفهم الذي ال ياأخذ بالتاأكيد بعين االعتبار 

ال�سياقات التاريخية والح�سارية 

ط يقوم بالتخطيط  واالجتماعية، كاأن المخطِّ

ط المعا�سر ال ي�ستطيع  في لندن. اإن المخطِّ

اليوم التفكير بطريقة غديز نف�سها، فقد تطور 

التخطيط الح�سري عبر مفاهيم التخطيط 

الم�سارك، اأي اإ�سراك المجتمع المحلي في 

تخطيط الحيز الذي �سيكون فاعاًل فيه، 

ط للمتطلبات االجتماعية  وا�ستجابة المخطِّ

واالقت�سادية للمدينة التي ينوي تخطيطها، 

واإاّل فاإن النتيجة �ستكون الخرق الدائم 

للمخطط، واالنتهاء به لي�سبح عامل تقييد 

ح�سري، ولي�س دافعًا له. وطبعًا، في حالة 

االحتالل االإ�سرائيلي، مثلما هو الواقع في 

القد�س، فاإن مفاهيم غديز ما زالت �سائدة، بل 

قة اإلى اأبعد الحدود، فهذا االحتالل ال 
ّ
مطب

ياأخذ بالتاأكيد م�سالح الفل�سطينيين في 

القد�س في اأثناء تخطيطه للمدينة، بل على 

العك�س تمامًا، ي�ستعمل التخطيط ال�ستثناء 

الفل�سطيني وال�سيطرة عليه.

عدة اأنحاء من العالم. وال يدور الحديث هنا 

عن وعيه البيئي المرهف وتوجهاته 

االجتماعية في التخطيط، فهذا الرجل قام 

باإبداعات ال يمكن اإنكارها، و�سّكل مدر�سة 

تركت ب�سماتها في عالم التخطيط لعقود 

طويلة، واأّثرت في الثقافة العالمية، غير اأننا 

�سنقت�سر هنا على مراجعة مخططه فيما 

يتعلق بمدينة القد�س، ولن نناق�س قيامه 

بتخطيط مدينة تل اأبيب، اأول مدن اال�ستعمار 

ال�سهيوني على اأر�س فل�سطين.10

وقبل اأي �سيء، ال بد من التذكير باأن غديز 

دح ب�سكل احتفالي في المحافل االإ�سرائيلية، 
ُ
م

طي المدن اأو الجغرافيين  �سواء من طـرف مخطِّ

والموؤرخين، واأُثني على عمله المبدع في 

''اأر�س اإ�سرائيل''، والذي تم بروؤية وطنية 

)�سهيونية( خال�سة. فهو االأب الروحي 

ل�سرورة حماية وترميم التراث المادي 

اليهودي )لي�س بعيداً عن فكرة ترميم اليهودية 

على اأر�س اإ�سرائيل التي انت�سرت في االأو�ساط 

االإنجيلية/الم�سيانية(،11 من خالل ا�ستعمال 

اأدوات التخطيط الح�سري، وبالتالي ال يمكن 

فهم مخططه في القد�س اإاّل من خالل اإيمانه 

ب�سرورة تحقيق اليهود حلمهم على اأر�س 

له اإلى �سهيوني 
ّ
فل�سطين، االأمر الذي يحو

م�سيحي من الطراز االأول، وّظفته الحركة 

ال�سهيونية لتحقيق اأهدافها. لقد نظر غديز اإلى 

القد�س من خالل منظور واحد هو اأنها ''اإرث 

يهودي''، وبالتالي يجب و�سع المخططات 

لحماية هذا االإرث واإبرازه، وما دون ذلك فهو 

م�سكلة يجب التعامل معها باإبداع. فهو 

اإنجيلي غربي �سهيوني اأُح�سر بهذه الخلفية 

لتخطيط واقع �سيكون دولة لليهود على اأر�س 

فل�سطين.12

وطبعًا، يمكن مراجعة اأعمال غديز 
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اأداة ا�ستعمارية بريطانية �سهيونية.

في �سنة 1919، اأوكل اال�ستعمار 

البريطاني في فل�سطين اإلى غديز مهمة تقديم 

town plan� )اأفكار تخطيطية ح�سرية عامة 

ning scheme(، في ظل تن�سيق كامل مع 
الحركة ال�سهيونية وقيادتها، وخ�سو�سًا 

حاييم وايزمن واآخرين في لندن. وهذه 

االأفكار ت�سكل قاعدة لمخطط هيكلي للقد�س، 

وُتعتبر تعدياًل على مخطط ماكلين الذي لم 

ق للحركة ال�سيهونية، فقدم بذلك تقريراً 
ُ
ر

َ
ي

ن�سر 
ُ
مخت�سراً ي�سمل اأهم المبادىء )لم ي

التقرير( مرفقًا بخريطة للبلدة القديمة 

ومحيطها القريب.13 وقبل ذلك بعام، اأي في 

�سنة 1918، كانت الفدرالية ال�سهيونية 

وبالتالي، ما كان لغديز اأن يقدم من 

ناحية مو�سوعية اإاّل مخططًا ملبيًا لحاجات 

اال�ستعمار البريطاني في فل�سطين، الذي 

اأوكلته ع�سبة االأمم الإقامة كيان يهودي على 

ا العن�سر 
ّ
اأر�س فل�سطين )وثيقة االنتداب(، اأم

الفل�سطيني الذي يعي�س على هذه االأر�س، 

فم�سكلة يجب العمل على حلها، اأو يمكن 

اعتباره عائقًا يجب اإزالته.

لقد اأبدع غديز في التخطيط االجتماعي 

)النظرية االجتماعية( والع�سوي ودمج 

الطبيعة في التخطيط، لكنه في القد�س فقد 

نظرياته التخطيطية كلها، واأ�سبح من�ساقًا من 

االأيديولوجيا، ففقد ب�سيرته التي تغّنى بها 

طين لعقود من بعده، وتحول اإلى  جميع المخطِّ

خريطة مخطط ماكلين، 1918
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عبارة عن مباٍن منظمة، ت�سكلت من مجموعة 

من الق�سور الرائعة التي تنتمي في حقيقة 

االأمر اإلى عالم االأ�ساطير ''التوراتية''. اإن ما 

يمكن اأن يقال ب�ساأن مخطط الجامعة العبرية 

اأنه جاء تعبيراً عن الروح اال�ست�سراقية التي 

�سادت في زمن غديز، اإذ يمكن مقارنة بع�س 

الة اأوروبا 
ّ

ر�سوماته ببع�س ر�سومات رح

وباحثيها الذين زاروا القد�س في القرن التا�سع 

ع�سر، و�سوروا المدينة من منظورهم الغربي، 

وعلى االأغلب مثلما اأرادوا اأن تكون هذه 

المدينة، ولي�س مثلما هي في حقيقة االأمر.15

ومن المثير في المخطط اأي�سًا البروز 

ة 
ّ
ة الكبرى التي ت�سكل مراآة لقب

ّ
الهائل للقب

ال�سخرة، لتقوم بوظيفة ''المعبد/الهيكل'' 

ة باهتمام 
ّ
داخل الجامعة، وقد حظيت هذه القب

بالغ، واكت�سبت �سعبية كبيرة، واأ�سبحت اأهم 

عالمة مميزة معروفة للجامعة، وهي بهذا 

ت�سكل ج�سداً مقد�سًا بحد ذاتها. ولم يغب عن 

ة فكرة الُكُن�س 
ّ
بال غديز في ت�سميم القب

نيت على الطراز العثماني 
ُ
اليهودية التي ب

المتاأخر )كال�سيكي عثماني(، ومنها في 

القد�س القديمة كني�سا الخربا وتيفئيرت 

ي�سرائيل.16 ومن باب االإن�ساف، يجب القول 

اإن غديز حاول جاهداً اإدخال عنا�سر من 

الثقافة الدينية للديانات ال�سماوية في ت�سميم 

القاعة الكبرى، وربما يكون هذا هو ال�سبب 

وراء رف�س الحركة ال�سهيونية لت�سميمه هذه 

القاعة، ب�سبب اإ�سرارهم على االأبعاد اليهودية 

التوراتية البحتة في المباني.17

ومن المفيد القول اإن الجامعة العبرية 

�سكلت اأولوية �سهيونية، وجرى ت�سويقها على 

الم�ستوى العالمي الإثبات ''القدرة الفذة'' 

لليهود من جهة، واأحقية اليهود في اأر�س 

فل�سطين من جهة ثانية، فتم ا�ستثمارها 

)Zionist Federation( قد كّلفته تقديم تخطيط 

لمبنى الجامعة العبرية في القد�س، فقام بذلك 

 14،)Frank Mears( مع زوج ابنته فرانك ميرز

وقد اختار موقعًا مطاًل على الم�سجد االأق�سى، 

وفي ذهنه حقيقة االأمر ''جبل الهيكل''، بحيث 

ت�سرف الجامعة على هذا الجبل فت�ستلهم منه 

م�سادر المعرفة وترتبط به ثقافيًا ومعرفيًا، 

كما ت�ستلهم منه م�سروعها ال�سيا�سي، بل تقوم 

بتج�سيد هذه المفاهيم كافة.

بذل غديز جهوداً م�سنية لتاأكيد اأن مخطط 

الجامعة يهدف اإلى التعبير عن الخ�سائ�س 

المعمارية لمدينة القد�س، وللمدن المحلية 

 اأي�سًا باأن قراره 
ّ
والقرى العربية، لكنه اأقر

قبول التعيين كان م�ستلهمًا من الكتاب 

المقد�س )روؤيا يوحنا، االإ�سحاح 21، االآية 2( 

الذي يقول فيه القدي�س يوحنا: ''واأنا يوحنا 

راأيت المدينة المقد�سة، اأور�سليم الجديدة، 

نازلة من ال�سماء من عند اللـه، مهياأة كعرو�س 

ِلها.'' وقد �سارك غديز منظوره 
ُ

ج
َ
نة لر

ّ
مزي

الب�سري مع اأرباب العمل ال�سهيونيين، 

فقادته مفاهيمهم اإلى الترويج لحرم جامعي 

منف�سل عن المدينة و�سكانها، االأمر الذي 

يتناق�س تمامًا مع اأفكاره التطورية وال�ساملة. 

كما اأن االختالفات بين المخطط المتوخى 

والمدينة التاريخية كانت اأ�سا�سية وجوهرية 

اأ�ساًل، ففي حين اأن القد�س القديمة ت�سكلت من 

مباٍن لم يتم التخطيط الم�سبق لها ب�سورة 

نيت ونمت ب�سكل ع�سوي ومتراكب 
ُ
عامة، اإذ ب

على ارتفاعات من�سجمة تقريبًا، وكتعبير عن 

الفترات التاريخية التي مرت عليها، ممثلة 

لروح الع�سور المتعددة التي مرت عليها، 

ودامجة المدار�س المعمارية المتنوعة، م�سّكلة 

بذلك ن�سيجًا ع�سويًا في غاية الجمال 

والتعقيد، جاء مخطط غديز للجامعة العبرية 
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و''التراث القديم'' في ''اأر�س اإ�سرائيل''، وطبعًا 

ارتبطت فكرة الجامعة العبرية، ومن �سمنها 

ت�سميم مبانيها، بفكرة اإعادة بناء الهيكل 

الثالث على اأنقا�س الم�سجد االأق�سى.

''اإن ربط الجامعة المقترحة باإعادة بناء 

دعاويًا وب�سكل الفت للنظر، واعُتبرت رمزاً 

دينيًا وقوميًا من الطراز االأول. وكانت الحركة 

قد في فينا 
ُ
ال�سهيونية في موؤتمرها الذي ع

في �سنة 1913، قد قررت بناء الجامعة 

العبرية، وذلك الإعادة اإحياء ''الهوية العبرية'' 

مخطط )�سكت�س( غديز لمباني الجامعة العبرية )1(، 1919.

مخطط )�سكت�س( غديز لمباني الجامعة العبرية، وتظهر القّبة ال�سخمة، 1919.
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في لندن في تموز/يوليو 1919، وطلب منه 

تقديم تقرير لتح�سين مخطط مدينة القد�س. 

وبناء على هذا التكليف، وبالتن�سيق مع 

الحركة ال�سهيونية وممثليها في لندن، �سافر 

غديز اإلى القد�س في اأيلول/�سبتمبر من ال�سنة 

نف�سها. وبما اأن الفترة الوجيزة التي ق�ساها 

في القد�س ال ُتعتبر كافية اأبداً للقيام بمثل 

هذه المهمة، فاإنه يعتبر تقريره عبارة عن 

خطوط للطرق الرئي�سية ومفاهيم تخطيطية 

اأولية، ولهذا �سيقوم بزيارة الحقة للقد�س 

لبحث االأمر مع عدد من المخت�سين في عدة 

حقول، و�سيقدم تقريراً مف�ساًل.19

اإن التحدي االأ�سا�سي الذي �سيواجه غديز 

في تخطيط القد�س يتمثل في اأن المدينة 

اآنذاك، كانت �سرقية تقليدية بكل ما في ذلك 

من معنى، وكانت قد خرجت للتو من الحرب 

الكونية االأولى. فعلى الرغم من ظهور االأحياء 

الحديثة بالقرب منها، فاإن مظهرها كان 

عربيًا اإ�سالميًا وم�سيحيًا �سرقيًا، وال يمكن 

تتبع الحداثة اإاّل في االأحياء الجديدة ذات 

الخلفية االأوروبية، والتي انت�سرت فيها اأي�سًا 

وبكثافة الموؤ�س�سات الغربية بجميع تالوينها 

الهيكل كان له تاأثير هائل في �سورة 

الجامعة، ومنذ ذلك الحين، اندمجت الجامعة 

مع الهيكل في روؤية خيالية متماثلة، لكن 

مهيمنة. واأ�سبح جبل �سكوب�س المكان المكر�س 

للجامعة العبرية، كما لو اأن اختيار الموقع تم 

بموجب مر�سوم اإلهي.''18 وربما يكون غديز قد 

تاأثر بتربيته الم�سيخية )presbyterian( القائمة 

على احترام الفكرة ال�سهيونية المتمثلة في 

اإقامة دولة يهودية على اأر�س فل�سطين، 

والبع�س يعيد اأ�سول هذه الم�سيخية اإلى 

اإ�سكتلندا، بلد غديز االأ�سلي.

خمطط القد�س

التقرير المخت�سر )33 �سفحة فقط( الذي 

قدمه غديز، والذي يحتوي على روؤيته لمخطط 

ن�سر وبقي وثيقة مطبوعة 
ُ
مدينة القد�س، لم ي

على االآلة الكاتبة، وال يحتوي على كثير من 

المعلومات، واإنما على مبادىء توجيهية 

ر عن روؤيته. وفي 
ّ
اأ�سا�سية، وعلى خريطة تعب

مقدمة التقرير يقول غديز اإن حاكم القد�س 

الع�سكري الكولونيل �ستورز )Storrs( ا�ستدعاه 

مخطط )�سكت�س( غديز لمباني الجامعة العبرية )2(، 1919.
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تح�سير خريطة دقيقة للقد�س. ويقول اإن من 

دواعي �سروره اأنه علم اأن مهند�س بلدية 

القد�س يقوم بهذا العمل االآن، واأن خرائط 

ا�ستك�ساف فل�سطين )1872 - 1877( �ست�سكل 

ا بالن�سبة اإلى العالقة 
ّ
قاعدة للم�سح الحالي. اأم

بين القديم والجديد، فيوؤكد اأن اأي تخطيط 

يجب اأن يبداأ بالبلدة القديمة، وبعد ذلك يمكن 

التفكير في المدينة الجديدة التي يجب اأن 

ترتبط بالقديمة، وهو بهذا ابتعد بع�س ال�سيء 

عن �سابقه )ماكلين(. ومن اأجل البدء بالتفكير 

في البلدة القديمة والمنطقة التي تقع اإلى 

ال�سرق منها ب�سكل مبا�سر، والتي يمكن ت�سييد 

المباني عليها بالحد االأدنى، اإذ يمكن 

اعتبارها المنتزه االأهم واالأكثر قد�سية في 

العالم )هكذا!!(، يجب التركيز في التخطيط من 

اأجل التو�سع العمراني على امتداد المنطقة 

التي تقع اإلى ال�سمال من باب العمود و�سارع 

يافا، اأي على المناطق ال�سمالية وال�سمالية 

الغربية والغربية والجنوبية الغربية للبلدة 

القديمة. وبالتاأكيد يمكن البدء بالبوابة 

الحديثة للقد�س، اأي محطة القطارات 

العثمانية، والتي يجب تنظيمها بطريقة تجعل 

الوا�سل اإلى القد�س )طبعًا من الغرب 

االأوروبي( ي�سعر فوراً باأنه في المدينة 

المقد�سة التي يحلم بها، وبالتالي �سي�سعر باأن 

عقيدته تتجلى مبا�سرة اأمامه.

ا فيما يتعلق بالبلدة القديمة، فَذَكر ما 
ّ
اأم

هو متوقع منه، اأي حماية التراث الثقافي 

وهوية المدينة بمنع البناء فيها وتح�سين 

مالمحها وتطوير الخدمات المقدمة ل�سكانها 

وزوارها، وهو بالتاأكيد اأمر ال منا�س منه، وال 

غبار عليه. �سيء واحد ق�ّس م�سجعه في 

البلدة القديمة، وهو و�سع حائط البراق )حائط 

المبكى مثلما ورد في التقرير(. ففي �سبيل 

الدينية والدنيوية، وبعمائرها المبالغ في 

حجمها وجمالها، ومظهرها الوطني والديني 

بالن�سبة اإلى مدينة متوا�سعة ن�سبيًا، وهذا 

طبعًا عالوة على ما ُزرع داخل البلدة القديمة 

من مباٍن اأوروبية حديثة في الن�سف االأخير 

من القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن الع�سرين. 

لكن القد�س اأ�سا�سًا، في الذهنية الغربية، 

وبالتالي بالن�سبة اإلى غديز، هي البلدة 

القديمة حيث تتركز المباني والمعالم الدينية، 

ويتراكم بين اأ�سوارها ومحيطها القريب التراث 

الديني والتاريخي. ومن المثير القول اإن روؤية 

جميع ما هو قديم في القد�س ومحيطها، �سّكل 

لغديز مدخاًل لفهم العهد القديم والم�سهد 

المقد�س، فمجرد م�ساهدته لل�سال�سل الحجرية 

التي تحيط ب�سفوح جبال القد�س، جعله 

ي�ستح�سر العهد القديم، مع اأن هذه ال�سال�سل 

المنت�سرة في اأغلبية جبال فل�سطين هي نتاج 

يعود اأ�سا�سًا اإلى الفترة العثمانية، فكيف يمكن 

من خاللها م�ساهدة العهد القديم؟ بالتاأكيد 

هذا نقا�س غير مهم بالن�سبة اإلى غديز، وال 

يعنيه ب�سيء، فالمو�سع اأ�سا�سًا هو القد�س 

المتخيلة، والحقيقة التاريخية في مثل هذه 

الحالة ال وزن لها.

قام غديز قبل اأي �سيء بم�سح مكثف 

للمدينة وتحديد طوبوغرافيتها وفهم معالمها 

االأ�سا�سية ودرا�سة الخرائط المتوفرة، وجمع 

معلومات عن ال�سكان والبحث في االإح�ساءات 

وت�سكيل قاعدة بيانات، وبالتالي تكوين 

انطباع عام عن المدينة، وذلك كله من خالل 

عمل ميداني م�سٍن.

يبداأ غديز تقريره باإعالن اكت�سافه اأن 

الخرائط المتوفرة للمدينة غير دقيقة االأبعاد، 

ويذكر اأن هناك اإزاحة )انحراف( فيها ت�سل 

اإلى نحو 100م، لذلك يجب قبل اأي �سيء 
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المغاربة، وذلك لتاأكيد مركزية حائط البراق، 

وتح�سين طرق الو�سول اإليه.

ا�ستند غديز في مخططه لم�ستقبل القد�س20 

اإلى مركزية البلدة القديمة من حيث اأهميتها 

الدينية، توراتيًا اأواًل، ومن منطلق اأن هذه 

المدينة �ستكون عا�سمة يهودية )اإعالن بلفور( 

ثانيًا، واأن الدولة العبرية التاريخية هي 

اأ�سا�س الح�سارة الغربية الم�سيحية ثالثًا. 

ولهذا يقترح جعل �سرقي البلدة القديمة 

وجنوبيها، بما فيها حي �سلوان، ''منتزهًا 

منع البناء فيه، مانعًا بذلك اأي اإمكان 
ُ
وطنيًا'' ي

لتنمية ال�سطر ال�سرقي من المدينة، وتاركًا 

للبلدة فراغًا في اتجاه ال�سمال فقط، كان 

تح�سين مظهر حائط المبكى وم�ساحته، اقترح 

غديز التخل�س من مجموعة من مباني ''القرية 

المغربية'' )يق�سد حارة المغاربة( القريبة من 

الحائط، واأن تقوم بلدية القد�س بنقل �سائر 

ال�سكان والتخل�س من بقية المباني، االأمر 

الذي يمكن بوا�سطته تو�سيع م�ساحة حائط 

البراق، وك�سف م�ساحة ت�سل اإلى �سعف 

الم�ساحة المك�سوفة حاليًا وب�سهولة )هكذا!(، 

اأي م�ساعفة ما هو مك�سوف من حائط البراق. 

واقترح غديز اأي�سًا هدم مبنى يقع بالقرب من 

المدر�سة التنكزية )يقع اإلى غربيها(، وبناء 

اأدراج تقود مبا�سرة من طريق باب ال�سل�سلة 

اإلى حائط البراق من دون المرور بحارة 

مخطط غديز، 1919.
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ولم يتطرق غديز اأي�سًا اإلى العالقة بين 

ريف المدينة المحيط بها، الأن نظرته مدينية 

بحتة، فلم يخطر على باله �سوى منع القرى 

القريبة من البلدة القديمة من التو�سع، والتي 

ُتعتبر في حقيقة االأمر من اأحياء القد�س 

)�سلوان والطور مثاًل(. ول�سمان تنفيذ ذلك 

�سمل اأرا�سيها ومبانيها في المنطقة الخ�سراء 

''المقد�سة''، والتي ت�سم اآثار العهد القديم واآثار 

''اإ�سرائيل العظيمة'' بجميع تجلياتها مثلما 

ا العالقة التكاملية 
ّ
و�سفها العهد القديم. اأم

بين ريف القد�س والمدينة، مثلما كانت عليه 

منذ االأزل، فلم يعالجها، واإنما ظلت خارج 

اإطار تفكيره في المدينة المقد�سة، فكل ما كان 

يدور بخلده هو اإحياء الم�سهد المقد�س مثلما 

ي�سوره العهد القديم، ومثلما يوؤمن هو به.

وبالتاأكيد، ال يمكن فهم مخطط غديز من 

دون العودة اإلى مخطط ماكلين وتوجيهات 

اآ�سبي، اإذ �سمهما اإلى روؤيته اإلى المدينة 

التوراتية بعد اأن هذبهما بطريقة تتوافق مع 

فكره التخطيطي. فحتى �سكل المباني يجب اأن 

يحافظ على ال�سكل التقليدي، اأي البناء فقط 

باأ�سطح م�ستوية اأو بقباب �سغيرة، ون�سح 

بعدم ا�ستعمال االأ�سقف القرميدية الجملونية 

�سماء  تنت�سر في  بداأت  والتي  ال�سكل،  ]المثلثة[ 
ر عن الحداثة ودخول 

ّ
المدينة، مع اأنها تعب

مواد بناء جديدة، اإاّل اإنها ت�سوه الم�سهد 

المقد�س، مثلما ت�سوره غديز.21 ويمكن فهم 

ني اأ�سا�سًا على الما�سي 
ُ
مخططه على اأنه ب

المتخيل، هذا الما�سي الذي ذاع �سيته في 

بريطانيا القرن التا�سع ع�سر ومطلع القرن 

الع�سرين، اإذ حفلت موؤلفات تلك الفترة 

بتف�سيالت ما�سي ''دولة اليهود'' المتخيلة 

والتي �سيتم اإعادة بناء مجدها من جديد. لقد 

كان تخطيط القد�س بالن�سبة اإلى غديز تحقيقًا 

مبنيًا قبل هذا التاريخ بعدة عقود، عالوة على 

وجود مجموعة من الموؤ�س�سات الغربية فيه 

)مثل باولو�س هاو�س الم�سمى مدر�سة �سميدت 

االألمانية في مقابل باب العمود؛ مدر�سة االآثار 

الفرن�سية؛ كلية المطران البريطانية؛ كاتدرائية 

�سان جورج(، والتي ال يمكن له اأن يم�سها، واإاّل 

لقدم اقتراحات للمنطقة ال�سمالية، لكنه اقترح 

اإن�ساء حزام اأخ�سر اأمام �سور المدينة ال�سمالي، 

االأمر الذي �سيتطلب اإزالة العديد من المباني 

التي كانت قد �ُسيدت اأمام باب العمود.

لحظ في المخطط امتداده على جبل 
ُ
وي

الم�سارف )Mount Scopus(، وذلك على �سكل 

ل�سان طويل، تاركًا م�ساحة وا�سعة منه لت�سييد 

الجامعة العبرية. لقد اعتبر غديز م�سروع 

الجامعة حيويًا جداً الإنعا�س دعم الفكرة 

اليهودية والتوراتية، ومن اأجله لم يتردد في 

التنازل عن مبداأ المنطقة الخ�سراء من 

المخطط، وذلك بالت�ساوق مع الفكرة 

ال�سهيونية، نظراً اإلى اأهمية دور الجامعة في 

اإعادة التراث التوراتي وتر�سيخه في القد�س 

عبر التخ�س�سات المتنوعة والمتعلقة باالآثار 

والتاريخ والجغرافيا والالهوت اليهودي، 

�س في الجامعة، عالوة على اأن 
ّ
والتي �ستدر

هناك اإمكانًا لتحويل هذه الجامعة اإلى 

جامعة لالإقليم كله، فاإذا كان الو�سع كذلك 

فال باأ�س من خرق بع�س المبادئ التي 

اعتبرها مقد�سة.

ا �سائر التقرير فيحتوي على مبادىء 
ّ
اأم

مفيدة ب�ساأن القد�س الحديثة في �سطرها 

د اإلى 
ّ
الغربي، في حين اأن ال�سطر ال�سرقي ُقي

م 
ّ
اأبعد الحدود، وبهذا يكون غديز كاأنه ق�س

المدينة اإلى �سطرين، �سطر �سرقي مقيد وال 

يملك اإمكان التطور والمعا�سرة، و�سطر غربي 

يحمل �سمات التطور الع�سري كافة.



059 مقاالت مئة عام على إعالن بلفور

اأن التاريخ �سيقود اإلى قيام دولة اإ�سرائيل 

وتحويل القد�س اإلى عا�سمة يهودية، واأن 

المدينة بحاجة اإلى تجديد وتحديث الإعادة 

بناء الما�سي التليد.26 هكذا تخيل غديز 

متحف القد�س الذي لم يعطه ا�سمًا.

من غديز اإىل الحتالل الإ�رضائيلي

من المثير اأنه ب�سبب عدم قدرة االنتداب 

البريطاني على تنفيذ مقترحات غديز كلها 

لعوامل لها عالقة بعدم ال�سيطرة المطلقة على 

االأر�س، وتو�سع المدينة في �سطرها ال�سرقي 

الذي خال تقريبًا من اليهود، ما عدا حارة 

اليهود في البلدة القديمة، اإذ زاد الفرز والعزل 

بين الفل�سطينيين والم�ستوطنين اليهود منذ 

ثورة البراق في �سنة 1929، وما تالها من 

الثورة الكبرى 1936 - 1939، فاإن 

اال�ستيطان اليهودي ترّكز في ال�سطر الغربي 

من المدينة، بحيث تحولت المدينة في واقع 

االأمر اإلى مدينتين، حتى اإن حارة اليهود في 

البلدة القديمة جرى عزلها عن �سائر المدينة 

ب�سدود اأ�سمنتية و�سواتر �سيدها االنتداب 

البريطاني، وذلك بغ�ّس النظر عن بع�س 

االأحياء المختلطة في ال�سطر الغربي. وطوت 

حرب 1948 المخططات الح�سرية للقد�س، 

على الرغم من اكتمال المخطط الهيكلي 

المتكامل على يد كندل.27 وا�ستاأنفت اإ�سرائيل 

اأعمال التخطيط بناء على ما �سبق، وبخلفية 

لها عالقة بال�سيطرة على االأر�س من جهة، 

وعلى النمو ال�سكاني الفل�سطيني من جهة 

ثانية.

ومن المهم التذكير باأن القوات االإ�سرائيلية 

لم تنتظر طوياًل لتنفيذ مخطط غديز باإزالة 

حارة المغاربة، فقد قامت الجرافات بهذه 

المهمة في حزيران/يونيو 1967، ولم تكن 

لحلم مبني على روؤية دينية، عالوة طبعًا على 

و�سع ب�سماته المهنية على واحدة من اأهم 

مدن العالم، االأمر الذي �سي�ساهم في تعزيز 

خِف غديز هذه 
ُ
مجده ال�سخ�سي والمهني. ولم ي

االأبعاد في اأثناء عمله في فل�سطين، واإنما 

�سكلت هذه االأعمال معر�سًا دوليًا مهمًا ُنّظم 

اأواًل في لندن، ثم ُنقل اإلى مدن الهند كلها، 

م�ستعر�سًا عبره كيفية التعامل مع المدن 

العظيمة التي �ساهمت في كتابة تاريخ 

الب�سرية. ونّظم غديز المعر�س نف�سه في القد�س 

في �سنة 1920، وقد افتتحه رئي�س بلدية 

المدينة في حينه، ومن المثير اقتبا�س ملخ�س 

كلمات هذا االأخير مثلما اأوردتها روبن عبر 

تقرير �سحفي: ''�سدد ال�سيد الن�سا�سيبي،22 

رئي�س بلدية القد�س، على اأهمية الجمع بين 

ر عن اأمله 
ّ
الثقافتين ال�سرقية والغربية، وعب

باأن ينجح المندوب ال�سامي في تحقيق 

برنامجه الطموح لتح�سين اأو�ساع المدن 

ا ال�سيد اأو�سي�سكين 
ّ
الفل�سطينية. اأم

ا الجمع با�سم الحركة 
ّ
)Ussishkin(،23 الذي حي

ال�سهيونية، فقال بدوره اإن الحركة 

ال�سهيونية هي الم�سوؤولة عن ح�سور غديز اإلى 

فل�سطين.''24

واإن�سافًا للحقيقة، اقترح غديز ت�سييد 

�سل�سلة من المتاحف، منها متحف لالآثار 

بالقرب من موقع متحف االآثار الفل�سطيني 

الحالي )متحف روكفلر(، واآخر هو متحف 

للتاريخ الحربي في القلعة25 يوثق مختلف 

المعارك التي خا�ستها المدينة عبر تاريخها 

العتيد. ومتحف التاريخ هذا الذي اقترحه غديز 

لي�س متحفًا عاديًا، بل هو متحف يقدم عظمة 

داود و�سليمان وتاريخ اإ�سرائيل المديد، كما 

يقدم تطور المدينة عبر التاريخ، ذلك باأن 

ا�ستعرا�س التاريخ هنا له مهمة اأ�سا�سية، وهي 
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اال�ستيطانية في هذه المنطقة، فترابطت 

المخططات البيئية باال�ستيطانية والبحث عن 

االآثارات والحفريات وعمليات طرد العرب، 

وكلها م�ساريع ال تتوقف، وحيث تن�سط 

الجمعيات اال�ستيطانية، وخ�سو�سًا ''اإلعاد''، 

في هذه المنطقة ب�سكل مكثف.

اإن ما ي�سمى اليوم ''منتزهًا وطنيًا'' في 

ال�سطر ال�سرقي من القد�س، ما هو في حقيقة 

االأمر اإاّل حي �سكني فل�سطيني ي�سم ع�سرات 

االآالف من ال�سكان، وبهذا تتحول المنطقة 

''الخ�سراء'' اإلى �سالح م�سلط على رقبة ال�سكان 

يقيد حركتهم ونموهم، وبالتالي عدم قدرتهم 

على التعامل مع �سل�سلة طويلة من الممنوعات 

والتقييدات التي جرى �سوغها باللغة العبرية. 

كما ت�سم هذه المنطقة مقابر الم�سلمين التي 

تمتد على امتداد ال�سور ال�سرقي للبلدة القديمة، 

والتي بداأ االأموات فيها يدفعون ثمن 

''المنتزهات الوطنية''.30

ويمكن مالحظة التغييرات االإ�سرائيلية 

التي اأُدخلت على مخطط غديز، والمتمثلة في 

اإخراج المقابر اليهودية الواقعة على ال�سفح 

الغربي لجبل الزيتون من المنتزهات الوطنية 

الخ�سراء، اإذ ال يجوز و�سف قبور اليهود 

المقد�سة بـ ''منتزهات''، في حين ال باأ�س في 

ت�سنيف مقابر الم�سلمين الواقعة على امتداد 

ال�سور ال�سرقي للبلدة القديمة كمنتزهات، فهي 

ال تحمل اأي �سفة مقد�سة، بل يمكن اإزالتها 

تحقيقًا لـ ''التنمية''، مثلما هي الحال في 

مقبرة ماميال.31 

الحرب قد و�سعت اأوزارها بعد، بل اإنها 

تجاوزت كثيراً مقترحات غديز، فحولت �ساحة 

البراق اإلى مركز يهودي �سخم، واأن�ساأت عليها 

مزيداً من الم�ساريع، وربطتها بعدة طرق، 

عالوة طبعًا على �سل�سلة من االأنفاق.28

ا فيما يتعلق بالمناطق الخ�سراء التي 
ّ
اأم

حافظت االأردن على اأغلبيتها العظمى في 

اأثناء اإدارتها للقد�س )1948 - 1967(، وذلك 

بناء على مخطط كندل29 الم�ستند اإلى 

المبادىء التي و�سعها غديز في �سنة 1919، 

فقد بداأت اإ�سرائيل، وبالتدريج، بتنفيذ 

المخططات الهادفة اإلى تغيير معالم القد�س، 

وذلك عبر المخططات الهيكلية المتعاقبة، 

عت 
ّ
وبم�سميات متنوعة بعد �سنة 1967، و�سر

لها عبر قوانين التخطيط الح�سري 

ت هذه المنطقة 
ّ
والت�سريعات الثانوية، و�سم

''منتزهات وطنية'' )national parks(. ويمكن 

المالحظة من خالل خريطة المنتزهات 

المرفقة اأن هذه المنتزهات تتركز ب�سورة 

اأ�سا�سية في ال�سطر ال�سرقي للمدينة، واأنها 

تقوم بعزل البلدة القديمة عن االأحياء 

الفل�سطينية القريبة، وخ�سو�سًا ال�سرقية 

والجنوبية، كاأنها جدار ف�سل عن�سري، لكن 

ب�سيغة ح�سارية، اأي اأنها ''منتزهات خ�سراء'' 

حول البلدة القديمة، وهي ت�سم اأغلبية 

االأماكن التاريخية والدينية التي تقع في 

محيط البلدة القديمة، طبعًا في ال�سطر ال�سرقي 

منها. وجرت المبالغة جداً في الجهة الجنوبية 

ا اقترحه 
ّ
)�سلوان( بحيث امتدت اأبعد كثيراً عم

غديز، وهو اأمر مرتبط ب�سكل وا�سح باالأطماع 
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المنتزهات الوطنية في القد�س ال�سرقية.

https://alt-arch.org/en/national-parks-in-jerusalem/ الم�سدر: عيمق �سفيه

Henry Kendall, Jerusalem: scheme of zoning plan, 1944.
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 “The Celebration, Condemnation and Reinterpretation of the Geddes Plan,
 1925: The Dynamic Planning History of Tel Aviv”, Urban History, vol. 40, issue 1

(February 2013), pp. 114-135, Cambridge University Press.
بشأن المسيحية الصهيونية، انظر الدراسة التفصيلية:  11

 Stephen Sizer, Christian Zionism: Its History, Theology and Politics, AAARGH  
Internet Editions 2005, http://aaargh.vho.org/fran/livres2/SIZERchriszion.pdf

من األمور التي احتفى بها اإلسرائيليون بغديز هو وعيه المهم والتام بالتراث اليهودي على أرض   12

في  شريكًا  اعُتبر  بل  اليهود،  دولة  إنشاء  سبيل  في  بالتخطيط  الوعي  هذا  واستخدام  فلسطين، 

تحقيق حلم إقامة دولة إسرائيل، إذ إن مخططاته وأفكاره التخطيطية ما زالت عنصرًا مهمًا في 

تخطيط المدن في إسرائيل. وتمثلت قدرته الخالقة في الجمع ما بين سياسة االنتداب البريطاني 

االستعمارية من جهة، وبين تبّنيه التطلعات الصهيونية في التخطيط من جهة ثانية، كما تمثلت 

أيضا في رؤيته إلى كيفية استعمال العمارة واآلثار والمشهد المقدس في القدس إلثبات التاريخ 

اليهودي فيها، وبالتالي تحويل القدس الحديثة إلى مدينة يهودية تخدم هذا التراث. انظر على 

سبيل المثال المداوالت النقدية التي تقدمها:

 Noah Hysler Rubin, “Geography, Colonialism and Town Planning: Patrick  

 Geddes’ Plan for Mandatory Jerusalem”, Cultural Geographies, vol. 18, issue 2
(April 2011), pp. 231–248.

انظر التقرير الكامل وغير المنشور والذي يمكن الوصول إليه في مكتبات كثير من العامة )أشكر   13

جاك برسكيان على تزويدي بنسخة منه(:
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 Patrick Geddes, “Jerusalem Actual and Possible: A Report to the Chief  

 Administrator of Palestine and the Military Governor of Jerusalem on Town
Planning and City Improvements”, November 1919.

طي إسكتلندا خالل  ط مدن إسكتلندي، كان أشهر مخطِّ فرانك ميرز )1880 - 1953( معماري ومخطِّ  14
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اليهودي بنجامين خايكين )Benjamin Chaikin( على تصميم عدد من مباني الجامعة العبرية.

انظر على سبيل المثال الرسومات التي تغطي كتاب:  15

 William Henry Bartlett, Jerusalem Revisited (London: Arthur, Hall, Virtue & Co.,  

1855).
لم تتبّن الحركة الصهيونية مخططات غديز كلها للجامعة العبرية، فقد اختلفت المواقف بشأنها،   16

وفي الختام ُنّفذ جزء منها تضّمن مبنى المكتبة ومبنى الرياضيات والفيزياء. وفي الحقيقة فإن 
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يمكن قراءة مزيد بشأن تخطيط وبناء الجامعة العبرية في:  17
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 Facing the Temple Mount (Maryland: Lexington Books, 2016); Patrick Geddes,
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December 1919.
Dolev, op.cit., :في مراجعته لكتاب Graeme Purves هذا ما كتبه  18

http://www.ahss.org.uk/news/facing-the-temple-mount :في الرابط اإللكتروني التالي  

الذي  مخططه  يستكمل  لم  لماذا  معلومات  تتوفر  وال  وعد،  مثلما  الثانية  بالخطوة  غديز  يقم  لم   19

أكمله من بعده تشارلز آشبي. بشأن آشبي ومخططاته في القدس، انظر:

 Wendy Pullan and Lefkos Kyriacou, “The work of Charles Ashbee: Ideological  

 Urban Visions with Everyday City Spaces”, Jerusalem Quarterly, issue 39 (Fall
 2009), pp. 51-61. The Other city plans of Jerusalem are reviewed by: Henry
 Kendall, Jerusalem, The City Plan: Preservation and Development during the British

Mandate, 1918-1948 (London: His Majesty’s Stationery Office, 1948).
إلى  المدينة  وإلعادة  دينية،  لرؤيا  تحقيقًا  القدس  مدينة  بتخطيط  فترة  منذ  حلم  غديز  أن  يبدو   20

 )Emelia Defries( مجدها التوراتي، وقد عّبر عن ذلك في سنة 1913 برسالة إلى إميليا دوفريز

Rubin, “Geography…”, op. cit., p. 235. :أرسلها بتاريخ 9 أيلول / ديسمبر 1913. انظر

Geddes, “Jerusalem Actual and Possible…”, op.cit., p. 9. :انظر  21

راغب النشاشيبي )1880 - 1951(، ُعين رئيسًا لبلدية القدس من طرف االنتداب البريطاني بعد   22

عزل موسى كاظم الحسيني في سنة 1920، واستمر في هذا المنصب حتى سنة 1934، ليخلفه 

عبر االنتخابات حسين الخالدي قبل أن يقوم االنتداب البريطاني بعزله وتعيين يهودي )دانيال 
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مناحم أوسيشكين )1863 - 1941(، زعيم صهيوني أصله من روسيا البيضاء، استوطن في القدس   23
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Rubin, “Geography…”, op. cit., p. 238. :نقاًل عن  24
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ضمت  وقد  الفترة،  تلك  في  وإسكتلندا  بريطانيا  في  انتشرت  قد  الحربية  المتاحف  فكرة  كانت   25

األسلحة القديمة والحديثة، مع شرح للمعارك المجيدة التي خاضتها األمة في تاريخها. وبالتالي 

كان من الطبيعي أن يقترح غديز إنشاء متحف حربي في القدس التي شهدت كثيرًا من المعارك 

التي يتحدث عنها العهد القديم بالتفصيل.

Geddes, “Jerusalem Actual and Possible…”, op.cit, p. 27. :انظر  26
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في كال المخططين، على ما أسس له غديز.
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https://alt-arch.org/en/national-parks-in-east-jerusalem-update-2014/  


