
057 مقاالت

مقدمة

احتفل الإ�سرائيليون والأميركيون 

ب�سكل �ساخب في 30 حزيران/يونيو 

2019، وبح�سور �سفير الوليات المتحدة

الأميركية الم�ستوطن ديفيد فريدمان، ومبعوث 

الرئي�س الأميركي ال�سابق دونالد ترامب لل�سرق 

الأو�سط جاي�سون غرينبالت، ورئي�س الحكومة 

الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته �ساره، 

والملياردير اليهودي الأميركي قطب 

الكازينوهات �سيلدون اأدل�سون1 وزوجته، 

وال�سيناتور الجمهوري ليند�سي غراهام، 

و�سخ�سيات اإ�سرائيلية اأُخرى، بتد�سين نفق 

وه ت�سلياًل ''درب الحجاج''. وبغ�ّس النظر 
ّ
�سم

عن هذا الإ�سفاف في الموقف الأميركي الذي 

�سمى ''�سفقة 
ُ
اعُتبر في حينه، قبل اإعالن ما ي

القرن''، اأنه انحدار لممثلي الوليات المتحدة 

الأميركي اإلى موقف لم ي�سبق له مثيل، 

وتعميق �سارخ لالعتراف الأميركي بال�سيادة 

الإ�سرائيلية على القد�س، فاإن الدبلوما�سية 

الأميركية فقدت اأي وقار كان لها، وان�ساقت 

تمامًا وب�سكل م�سرحي هزلي خلف الم�ساريع 

ال�ستيطانية والتهويدية بقيادة نتنياهو، 

ف�ساًل عن تبّنيها الرواية التاريخية 

ال�ستيطانية لتاريخ القد�س.

نظمي اجلعبة*

حتويل جماري القد�س الرومانية اإىل ''درب احلّجاج'':

م�صعى مييني �صهيوين واإفنجيلي جديد لتزوير التاريخ

تكتنز القد�س معالم اأثرية عديدة تظهر مراحل تتطورها التاريخي، وما فوق الأر�س 

منها ي�صاويه ما تحت الأر�س، ومنها مجاري المياه الرومانية التي ي�صعى اليمين 

اأنه  يروجان  لما  تحويلها  اإلى  الأميركي  الإفنجيلي  وحليفه  المتطرف  ال�صيهيوني 

لليهود،  فقط  الموعودة  القد�س  عن  الأ�صطورية  لروايَتيهما  تعزيزاً  الحجاج''،  ''درب 

موحدة  عا�صمة  القد�س  تكري�س  اأجل  من  الحا�صر  في  له  ط  ُيخطَّ ما  لمالقاة  وذلك 

لإ�صرائيل.

 * اأ�ستاذ م�سارك وع�سو هيئة اأكاديمية في دائرة
التاريخ والآثار ــ جامعة بيرزيت.
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محاكاة لأ�سطورة معروفة �سنقوم بمعالجتها 

اأدناه. كما �سنقوم في هذه المقالة بتحليل 

حقيقة هذا النفق من ناحيتين اأثرية 

وتاريخية، ونترك البعد ال�سيا�سي الجلي، اإذ 

ن في ذلك 
َ
كتب عنه اأ�سخا�س كثيرون، بم

اأعداد غير قليلة من الإ�سرائيليين الذين اعتبروا 

اأن الم�سرحية التي �ساهدها العالم كانت 

م�سرحية �سمجة باإخراج هواة م�سرح.6

I - حقيقة النفق

ميت 
ُ

جاء حفر النفق �سمن خطة وا�سعة �س

تها 
ّ
خطة �سالم )Shalem Plan( التي اأقر

الحكومة الإ�سرائيلية، والتي تهدف اإلى ''حفظ 

وتطوير القد�س القديمة''، وهي جزء من 

ا�ستراتيجيا �سلطة الآثار الإ�سرائيلية، لتعزيز 

قمت في ال�سابق بكتابة عدة مقالت عن 

�سمى الحفريات الأثرية،2 
ُ
ال�ستيطان وما ي

وهو ما فعله اآخرون اأي�سًا3 وباأ�سكال 

عفينا من كتابة مزيد 
ُ
متعددة،4 الأمر الذي ي

عن ذلك، اإّل اإن الو�سع ارتقى هذه المرة اإلى 

مرحلة جديدة من تزييف التاريخ، وب�سكل 

م�سحك، بحيث لم يقت�سر ممثلو الم�سرحية 

الهزليون على قادة ال�ستيطان، وخ�سو�سًا ما 

�سمى جمعية اإلعاد ال�ستيطانية5 �ساحبة 
ُ
ي

الم�سروع ومموله، بل تعّداهم اأي�سًا اإلى ممثلي 

الموؤ�س�ستين الحاكمتين في كل من تل اأبيب 

ووا�سنطن.

وقد اأظهرت ال�سور فريدمان ونتنياهو 

يحمالن مطرقة كبيرة لهدم الجزء الأخير من 

الجدار الذي يف�سل طرَفي النفق، وال�سورة 

نتنياهو وغرينبالت وفريدمان ي�صلّون اأمام حائط الرباق بعد افتتاح النفق.

https://twitter.com/usambisrael?lang=en :امل�صدر
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بالقرب من باب المغاربة، وبفعل ال�سيول 

ا 
ّ
والأمطار، انخفا�س اآخر في الأر�س. ولم

�سرعت البلدية في تعمير المكان المنخف�س 

عثر عمالها على جزء اآخر من المجرى 

الروماني المتقدم ذكره، فحفروا في اإثر ذلك 

ثالثة9 اأنفاق: الأول بداخل ال�سور، في ال�ساحة 

الكائنة اإلى الغرب من الخاتونية واإلى الجنوب 

من حارة المغاربة، وعلى بعد مئة متر تقريبًا 

من جدار الحرم اإلى الغرب. والثاني في 

الأر�س المحاذية لل�سور من الداخل، واإلى 

الغرب من باب المغاربة. والثالث بين النفَقين 

المتقدم ذكرهما، وعلى بعد مئة متر من النفق 

الأول. والرابع خارج �سور المدينة من الناحية 

القبلية. ولقد عثروا في النفَقين الأول والرابع 

على اآثار ال�سارع والمجرى اللذين اكُت�سفا عند 

باب القّطانين في �سنة 1931، واللذين 

ذكرناهما في الأ�سطر المتقدمة.''10

ا ال�سارع فعر�سه ع�سرة 
ّ
ويزيد العارف: ''اأم

اأمتار وثالثون جزءاً من مئة من المتر، وهو 

مر�سوف، كما قدمنا، بالبالط المعروف 

يه 
َ
بالمّزي الم�سقول �سقاًل جيداً، وعلى جانب

م�سرف مفتوح ت�سيل فيه مياه الأمطار، وهو 

عبارة عن تجويف ب�سيط عر�سه ثالثون جزءاً 

ا المجرى فاإن ال�سطر 
ّ
من مئة من المتر. واأم

 بالحجارة الكل�سية، والآخر 
ّ
الأكبر منه مبني

محفور بال�سخر، عر�سه متر، وارتفاعه متر 

ون�سف. ول �سك في اأنه كان لو�سع المدينة 

وتكوينها الطبيعي دخل كبير في تخطيطه، اذ 

اإنه اّتبع الأماكن المنخف�سة في المدينة. وما 

كان هناك مكان اأكثر انخفا�سًا من الوادي 

الذي كانوا ي�سمونه يومئذ: )وادي التروبين(، 

ون�سميه في يومنا هذا )الواد(. وبعبارة اأُخرى، 

اإن المجرى الروماني القديم يقطع المدينة من 

ال�سمال اإلى الجنوب، فيبداأ عند باب العمود، ثم 

الرواية التوراتية لتاريخ القد�س من منظور 

اإ�سرائيلي وبغالف علمي.7

ل يمكن الحديث عن اكت�ساف نفق جديد، 

فقد كان هذا النفق معروفًا منذ القرن التا�سع 

ع�سر. يخبرنا عارف العارف )�سنة 1947( ما 

ه: ''كل ما كنا نعرفه في اأواخر القرن 
ّ

ن�س

التا�سع ع�سر، عن طريق ت�سريف الأقذار في 

المدينة القديمة اأن هناك مجرى قديمًا، واأن 

هذا المجرى الذي اأن�ساأه الرومان ينتهي عند 

�ِسْلوان. وظل المجرى غام�سًا اإلى اأن �ساء 

القدر، فانخف�س جانب من الطريق عند باب 

القّطانين من الغرب بفعل ال�سيول والأمطار 

ا قامت البلدية ت�سعى لتعمير 
ّ
)1931(. ولم

المكان المنخف�س، ظل عمالها يحفرون في 

الأر�س اإلى اأن عثروا، على عمق مترين 

وت�سعين جزءاً من مئة المتر من �سطح الأر�س، 

على قطعة من الأر�س مر�سوفة بالبالط 

المعروف بالمّزي والم�سقول �سقاًل جيداً. طول 

البالطة يتراوح بين المتر ون�سف المتر، 

وثخنها ثالثون جزءاً من مئة المتر فاعتقدوا 

اأنها جزء من �سارع قديم عرفوا من حجارته 

ومن نوع الفخار الذي وجدوه هناك اأنه من 

�سنع الرومان في القرن الرابع للميالد. ثم 

راحوا يتعمقون بالحفر في المكان نف�سه، 

وظلوا يحفرون اإلى اأن عثروا على اآثار �سارع 

اآخر، وهذا اأي�سًا مر�سوف بالبالط، ولكن 

بالطه اأقل �سقاًل من ال�سارع الأعلى. وبين 

ال�سارعين، الأعلى والأ�سفل، متران وع�سرة 

ا يجدر ذكره اأنهم 
ّ
اأجزاء من مئة من المتر. ومم

وجدوا، على جانب ال�سارع الأ�سفل من الناحية 

الغربية، مجرى عرفوا من حجارته ومن نوع 

الفخار الذي عثروا عليه هناك، اأنه من �سنع 

الرومان في القرن الأول للميالد.''8

وي�سيف العارف: ''وفي �سنة 1942، حدث 
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يوؤكد عارف العارف تقريبًا، ما نعرفه 

اليوم من خالل الحفريات الأثرية واأعمال 

ال�ستك�ساف التي تمت منذ القرن التا�سع ع�سر، 

وما ُتظهره اأي�سًا خريطة مادبا الف�سيف�سائية 

)القرن ال�ساد�س الميالدي(.13 ففي �سنة 

135م، قام الإمبراطور الروماني هادريان 

باإعادة بناء القد�س من جديد، بعد اأن كانت قد 

ُدمرت جزئيًا في �سنة 70م على يد القائد 

الروماني طيط�س. واعتمد هادريان على بناء 

�سارع روماني طويل مع اأعمدة على جانبيه 

يقطع المدينة من ال�سمال اإلى الجنوب ي�سمى 

كاردو مك�سيمو�س، يبداأ بباب العمود �سماًل 

وينتهي بجنوبي المدينة، ويقع اليوم اأ�سفل 

�سوق باب خان الزيت وامتداداته جنوبًا. كما 

بنى �سارعًا اآخر يتبع طوبوغرافيا القد�س، 

ويبداأ اإلى الجنوب من باب العمود وينحرف 

�سرقًا على امتداد الوادي الطبيعي الذي يق�سم 

المدينة اإلى جزء علوي )غربي(، وجزء �سفلي 

�سمى اليوم طريق الواد 
ُ
)�سرقي(، وهذا ال�سارع ي

حيث يقبع الم�ستوى الروماني ب�سعة اأمتار 

اأ�سفل الم�ستوى الحالي. ومن الوا�سح اأن 

�سف في 
ُ
فر ور

ُ
مجرى مياه ال�سرف ال�سحي ح

الفترة الرومانية ل�سرف المياه العادمة 

للمدينة، اإذ اإن الوادي )واد الطواحين/

تايروبويون/واد الجبانة(14 هو الم�سار 

الطبيعي له، فهو يقطع المدينة من ال�سمال اإلى 

 جميع اأنواع ال�سرف 
ّ
الجنوب، ويمكن جر

ال�سحي ومياه الأمطار اإليه اعتماداً على 

الن�سياب الطبيعي. وكان المجرى يخرج من 

منطقة باب المغاربة جنوبًا حاماًل مياه 

الأمطار وال�سرف ال�سحي اإلى خارج المدينة 

في اتجاه �سلوان ليلقي بها في نهاية المطاف 

في واد النار.

ع النفق ب�سكل 
ّ
ل تمّكننا الحفرية من تتب

يمر بحارة الواد وباب ال�سل�سلة وحارة 

المغاربة، اإلى اأن ينتهي عند القرية المعروفة 

ب�سلوان قبلي المدينة.''11

وي�سيف العارف خاتمًا تقريره: ''انتفعت 

المدينة من هذا المجرى قرابة خم�سة ع�سر 

قرنًا، ولقد ظهر من الحجارة المتنوعة التي 

مم، بعد عهد الرومان، 
ُ
ا�سُتعملت في بنائه اأنه ر

مراراً وتكراراً، وهناك اآثار تدل على اأن يد 

التجديد والترميم عملت على �سونه واإبقائه 

بعد الفتح الإ�سالمي، وفي العهد ال�سليبي، 

وفي زمن الأيوبيين، والمماليك والأتراك 

اأي�سًا.''12

جزء من النفق، املجرى الروماين للمياه العادمة.
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اإحدى بواباته الجنوبية، ولو كان م�ساراً رابطًا 

بين بركة عين �سلوان والم�سجد الأق�سى )جبل 

�سمى اإ�سرائيليًا(، فمن المفتر�س 
ُ
الهيكل مثلما ي

اأن يقود اإلى الباب المزدوج )الم�سمى اإ�سرائيليًا 

باب خلدا( الذي يقع اأ�سفل الم�سجد الأق�سى من 

الجهة الجنوبية، اأو اإلى الباب الثالثي الذي 

يقع ب�سعة اأمتار اإلى ال�سرق من الباب 

المزدوج، والذي يقود اإلى الم�سجد المرواني، 

وذلك اخت�سار لم�سافة ربما ت�سل اإلى اأكثر من 

300 متر على امتداد الم�سار الذي تم اكت�سافه. 

لكن هذا ال�سارع يمتد �سماًل، ول نعرف اإلى 

اأين بالتحديد، لكنه ل يوؤدي ول باأي حال من 

الأحوال اإلى الم�سجد الأق�سى، وقد يكون 

متجهًا اإلى باب العمود، الأمر الذي ينفي 

اإمكان ربطه الم�سجد الأق�سى بعين �سلوان.

ومن الجدير بالذكر اأن اآثار ال�سارع 

الروماني الهادرياني )القرن الثاني للميالد( 

اكُت�سفت اإلى الغرب من ال�سارع الروماني 

المبكر )اأي المكت�َسف في النفق(، وبالتالي، 

فاإن هذا يوؤكد اأن �سارع النفق كان �سارعًا في 

القد�س الرومانية المبكرة يمتد على الجهة 

ال�سرقية من طريق الواد، واأن وظيفته هي 

بالتاأكيد ربط عين �سلوان بالمدينة، واأنه يتخذ 

ا اختراع فكرة ''طريق 
ّ
الم�سار الطبيعي للواد. اأم

الحجاج''، فجزء من تركيب رواية التاريخ 

المتخيل للقد�س خالل الفترة الرومانية 

المبكرة، المعروفة بفترة الملك هيرودو�س، 

والم�سماة اإ�سرائيليًا ''فترة الهيكل الثاني''.

II - ق�صة املطرقة وفتح النفق

ُتظهر �سورة افتتاح النفق رئي�س الحكومة 

الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو وال�سفير 

الأميركي ديفيد فريدمان، وكل منهما يحمل 

مطرقة بيده يفتح بها النفق من جهته، فمن 

جدي، كما اأن الحفريات التي جرت ل تمّكننا 

من البحث عن �سياقات الموقع، اإذ اإن حفره لم 

يتم ب�سكل اإزالة طبقة وا�سعة من فوق اإلى 

اأ�سفل، مثلما هو مّتبع في جميع الحفريات 

العلمية الجدية، الأمر الذي يقود اإلى ا�ستنتاج 

�سريع فحواه اأنه من �سبه الم�ستحيل تاأريخ 

النفق، واأن ن�سبته اإلى القرن الأول للميالد، هو 

ر عن التمّني، ولي�س 
ّ
ن يعب

ّ
مجرد تكه

بال�سرورة عن نتائج علمية وا�سحة، مثلما 

�سنذكر لحقًا.

من الوا�سح، �سواء من خالل تقرير عارف 

العارف اأو نتائج حفريات النفق، اأن الحديث 

يجري عن م�ستويين من الأنفاق، الأول هو 

م�ستوى طريق روماني كان يربط القد�س 

القديمة بعين �سلوان، اأحد م�سادر تزويد 

القد�س بالمياه، ومن �سبه الم�ستحيل تاأريخه 

 اإلى فترة الملك هيرودو�س )اأي قبل �سنة

4 ق. م.(، والتي جرى فيها اكت�ساف فخار 

ونقود يعودان اإلى عدة فترات من القرن الأول 

بعد الميالد، ولذلك فاإن ربطه بهيرودو�س هو 

اأي�سًا من باب التمّني والدعاية ال�سيا�سية، ول 

ي�ستند اإلى اكت�ساف علمي. والم�ستوى الثاني، 

هو قناة ت�سريف للمياه العادمة تعود اإلى 

فترة متاأخرة )القرن الثاني للميالد!(، وهذا 

الم�ستوى هو الأعلى، اأي اأن ال�سارع الروماني 

نيت فوق 
ُ
المبكر جرى توقيف ا�ستعماله اإذ ب

م�ستواه القناة المذكورة.

وي�سكل امتداد النفق الأول )ال�سفلي/ال�سارع 

المبلط( بحّد ذاته اإ�سكالية للذين يتمّنون اأن 

يكون هذا النفق م�ساراً للحجاج يربط عين 

�سلوان بـ ''هيكل هيرودو�س''. فلو كان كذلك، 

مثلما جرى الدعاء وت�سميته، فاإنه في 

الحقيقة يمتد في اتجاه طريق الواد على امتداد 

الجدار الغربي للم�سجد الأق�سى، ول يوؤدي اإلى 
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المرتفعة. ولم يتم التو�سل حتى الآن اإلى 

قناعات م�ستركة بين اأ�سحاب الخت�سا�س 

ب�ساأن تاأريخه، وهو النفق الذي اعتاد علماء 

وه 
ّ
الآثار التوراتية ن�سبته اإلى الملك حزقيا )�سم

نفق حزقيا(، لكن هذه الن�سبة لم تعد مقبولة 

لدى الأغلبية ال�ساحقة من اأ�سحاب 

الخت�سا�س، وما يمكن قوله باخت�سار �سديد 

هو اأن هذا النفق نتاج عمل عدة فترات زمنية 

بداأت قبل فترة حزقيا بكثير وا�ستمرت بعده، 

ول يمكن اأن يكون نتاج فترة واحدة.16

وفي الع�سر الحديدي الثاني )725 - 

587 ق. م.(، يمكن مالحظة ن�ساطات كبيرة 

في بناء المدينة واإعادة بناء وترميم ما تهّدم 

رف في 
ُ
اء الغزو الأ�سوري، وهو ما ع

ّ
منها جر

الم�سادر الأدبية الدينية بن�ساطات حزقيا 

)725 - 697 ق. م.(،17 اإذ جرى اكت�ساف عدة 

مباٍن عامة �سغيرة ن�سبيًا تعود اإلى هذه 

اأين جاءت هذه ال�سورة؟ لفهم الأمر ل بد من 

العودة اإلى نفق عين �سلوان ال�سهير ونق�سه.

في الحقيقة ا�ستمر ا�ستعمال النظم المائية 

في الع�سر البرونزي )المعروفة بالنظم 

الكنعانية( في القد�س اليبو�سية، ولم يجِر اأي 

فرت 
ُ

اأعمال تطوير مهمة على الأنفاق التي ح

في تلة ال�سهور )القد�س اليبو�سية( قبل بداية 

دىء باأعمال 
ُ
القرن ال�سابع قبل الميالد، حين ب

حفر مزيد من الأنفاق والأدراج التي تقود اإلى 

نبع عين �سلوان.15

وق�سة النفق الطويل )نفق عين �سلوان( 

معقدة جداً وفيها كثير من النظريات، كما اأن 

هناك اختالفًا كبيراً في تاأريخه، لكن ل مجال 

ع ذلك على الرغم من الإثارة الكبيرة 
ّ
هنا لتتب

التي يحملها تاريخ البحث ب�ساأن هذا النفق 

المحفور في ال�سخر ال�سلد، والذي يبلغ طوله 

نحو 533م، ويجري تحت الطبقات ال�سخرية 

غرينبالت وفريدمان يفتحان النفق، ومن خلفهما يقف رئي�س بلدية  القد�س الإ�رسائيلية.

https://www.facebook.com/DavidFriedmanSupporters/ :امل�صدر
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الفترة، والتي ُتظهر اأن المدينة تو�سعت في 

اتجاه ال�سرق، نحو وادي قدرون خارج الأ�سوار 

نيت حتى هذه الفترة. وتو�سعت المدينة 
ُ
التي ب

اأي�سًا في اتجاه الغرب، الأمر الذي ا�ستدعى 

مزيداً من ال�ستثمارات في مو�سوع المياه 

وزيادة النجاعة في ا�ستخدام نبع �سلوان، كما 

تطّلب �سّق مزيد من الأنفاق لنقل المياه،18 

ن�سب جزء منها اإلى تلك الفترة.
ُ
والتي ي

ومن اأهم ما اكُت�سف في هذا النفق نفق 

رف با�سم ''نق�س عين �سلوان'' في �سنة 
ُ
�سهير ع

عد نحو �ستة اأمتار من 
ُ
1880، وذلك على ب

مخرج نفق عين �سلوان الذي ي�سل العين 

العليا، عين �ِسّتي مريم، ببركة عين �سلوان. 

والنق�س موجود اليوم في متحف الآثار في 

 على 
ّ

اإ�ستانبول، ويتكون من �ستة اأ�سطر تن�س

ما يلي:

]هذا[ )هو( النَّقب، وهذا كان خبر النَّقب. 

كون[
ِّ
اإذ ]المنقِّبون يحر

)جانب(  اإلى  )منهم(  جل 
َّ
الر المعاول، 

)لفتح(  اأذرع  ثالثة  بقيت  اإذ  رفيقه، 

ِمع[ �سوت رجل مـ
ُ

قـ]ـب. �س النَّ

ـناٍد لرفيقه؛ اإذ كان �سرخ في ال�سخر من 

اليمين، و]من ال�سمـ[ـال. وبيوم الـ

نقب نكاأوا المنقِّبون، رجل قبالة رفيقه، 

معوًل على ]مـ[ـعول، وجرت

مئتان  البركة.  اإلى  المخرج  من  المياه 

واألف ذراع ومـ]ـئـ[

ـة ذراع كان ارتفاع ال�سخر على روؤو�س 

المنقِّبين.19

هذا نق�س مثير للجدل، وحتى الآن ل يوجد 

موقف موحد ب�ساأنه بين اأ�سحاب 

الخت�سا�س، وذلك على الرغم من تطور علم 

النقو�س الكتابية )epigraphy( خالل العقود 

الأخيرة، اإذ اإن نقاط الرتكاز فيه، والتي قد 

ت�ساهم في تاأريخه، قليلة جداً. واأحد اأ�سباب 

عثر على النق�س في �سياق 
ُ
الخالف اأنه لم ي

اأثري، وهو ل يذكر ا�سم اأي �سخ�س، ول ي�سير 

اإلى حوادث �سيا�سية اأو تاريخية ت�ساهم في 

تاأريخه. ومن الوا�سح اأن مو�سوع النق�س 

يتمحور حول �سّق نفق لإ�سالة ماء من عين 

�سلوان اإلى الجهة الجنوبية الغربية من القد�س 

ذكر اأن العهد القديم 
ُ
العتيقة )اليبو�سية(. وي

ين�سب اإلى الملك حزقيا �سّق قنوات وبناء برك 

لتجميع المياه في القد�س، وخ�سو�سًا في 

منطقة عين �سلوان، ويت�سح ذلك في ن�سو�س 

�سفر الملوك الثاني )20:20(. وقد راأى بع�س 

الباحثين اأن هذه الإجراءات جاءت �سمن 

الحتياطات التي اتخذتها مملكة يهودا 

لمواجهة خطر الح�سار الأ�سوري الناجم عن 

حمالت الملك الأ�سوري �سنحاريب اإلى 

فل�سطين، وهو بالتاأكيد اأمر ل يمكن الأخذ به، 

نظراً اإلى اأن �سّق مثل هذا النفق لوحده �سيكون 

نتاج فترة طويلة من العمل المكثف وال�ساق، 

والتي قد ت�سل اإلى اأعوام طويلة، ول يمكن اأن 

يكون حزقيا قد توّقع الغزو الأ�سوري قبل 

حدوثه ب�سنوات طويلة. اإذاً، الأمر ل يتعدى 

ن�سبة كثير من المظاهر المعمارية اإلى ''اأبطال'' 

تاريخيين، وذلك لإيجاد نقاط ارتكاز في 

التاريخ. وفي الختام كيف لحزقيا اأن يقبل 

القيام بهذا العمل العظيم الذي يدعو اإلى الفخر 

ذكر في النق�س، وكيف 
ُ
والعتزاز، من دون اأن ي

يمكن اأن يقوم العمال بو�سع نق�س ل يذكر 

ا�سم الملك على هذا الإنجاز؟

ما هو ثابت الآن، من ناحية علمية، اأن 

النفق �ُسّق على مراحل طويلة ا�ستمرت اأغلب 
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المفتر�س اأن يمر النا�س هناك، ف�ساًل عن اأن 

النفق مظلم ول ي�سهل م�ساهدة النق�س حتى 

للذين يمرون من النفق ل�سبب ما؟

اإذاً، اأ�سبحت ال�سورة وا�سحة من اأين 

ا�ستقى بنيامين نتنياهو وال�سفير الأميركي 

فريدمان �سورة اأن يحمل كل منهما معوًل 

ويحفر في النفق ليلتقيا مثلما التقى الحفارون 

ن�سب اإلى 
ُ
من طرَفي النفق في العهد الذي ي

حزقيا، فنتنياهو هو ''ملك اليهود''، لأن حزقيا 

كان بح�سب رواية العهد القديم ''ملك يهودا''، 

والق�سة ا�ستح�سار لأ�سطورة نحن غير 

ن يقف وراءها.
ّ
متاأكدين من تاريخها، ول مم

لكن في هذه الحالة، ل توؤدي ''الحقيقة 

التاريخية'' دوراً ذا �ساأن، فالمهم في الأمر هو 

الر�سائل ال�سيا�سية. يقول دورون �سبيلمان، نائب 

رئي�س جمعية اإلعاد ال�ستيطانية، اإن: ''جميع 

الحجاج اليهود كانوا ي�سعدون عبر هذا الطريق''، 

وكي ي�سمن التاأييد الم�سيحي )الم�سياني/

الإفنجيلي( للم�سروع فاإنه ي�سيف: ''ومن �سبه 

الموؤكد اأن الم�سيح ا�ستعمل هذا الطريق خالل 

فترة الهيكل الثاني، وذلك اإلى جانب كثير من 

الظن عقوداً طويلة، مثلما يت�سح من خالل 

اأ�ساليب حفر ال�سخر والأدوات الم�ستعملة. 

ويتراوح تاأريخ النق�س ما بين نهاية القرن 

الثامن اأو بداية القرن ال�سابع قبل الميالد اإلى 

القرن الثاني قبل الميالد،20 والباحثون في 

ذلك مدار�س �ستى.

على اأي حال، اإذا افتر�سنا اأن هذا النق�س 

يعود اإلى بداية القرن ال�سابع قبل الميالد، فاإن 

ه ل يتوافق مع ما هو معروف من النقو�س 
ّ

ن�س

في تلك الفترة، ول مع نقو�س البناء المعروفة 

من الفترة نف�سها، ول مع اأي �سكل من اأ�سكال 

النقو�س المعروفة بغ�ّس النظر عن 

مو�سوعاتها، فهو ل يحتوي على دعاء اأو 

لعنة، ولغته ُتعتبر غريبة بع�س ال�سيء، ول 

تتوافق واللغات ال�سامية ال�سمالية الغربية في 

الفترة المذكورة. لذلك، فاإن هذا النق�س بحد 

عتبر حالة نادرة.21
ُ
ذاته، ومن ناحية لغوية، ي

ومن المعتاد اأي�سًا اأن يتم و�سع النقو�س 

التاأ�سي�سية اأو التخليدية في مكان بارز في 

العمائر كي يت�سنى للجميع م�ساهدتها، فلماذا 

تم اإخفاء النق�س داخل النفق، اإذ اإنه لي�س من 

نق�س نفق عني �صلوان امل�صمى نق�س حزقيا، وهو موجود يف متحف الآثار يف اإ�صتانبول.
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لهما مع �سلطة الآثار الإ�سرائيلية، وح�سل 

عليها مرا�سل �سحيفة ''هاآرت�س'' نير ح�سون 

)Nir Hasson(: ''اإن العمل في النفق جرى 

بالتناق�س مع جميع الممار�سات المقبولة؛ 

هذا علم اآثار �سيئ، و�سلطة الآثار ]الإ�سرائيلية[ 

ل يمكن اأن تفتخر بهذه الحفريات.''25

III - تاريخ حفرية النفق

بداأت حفريات عين �سلوان في عين اأم 

الدرج حيث النبع، وذلك بناء على طلب من 

جمعية اإلعاد ال�ستيطانية و�سلطة الطبيعة 

والحدائق الوطنية الإ�سرائيلية. وفي �سنة 

ل مهم عندما اكُت�سفت بركة 
ّ
2004 جرى تحو

قديمة في اأ�سفل وادي حلوة )�سلوان(، وبقايا 

طريق يقود في اتجاه ال�سمال �سوب البلدة 

دىء بحفر 
ُ
القديمة، في الوقت الذي كان قد ب

النفق الذي يقع في طريق الواد )قرب �سوق 

�سمى كني�س اأوهل 
ُ
القّطانين(26 تحت ما ي

يت�سحاك، والذي هدف اإلى ربط طريق الواد 

بالنفق الغربي الممتد على امتداد الجدار 

الغربي للم�سجد الأق�سى وبالتالي ب�ساحة 

حائط البراق، ومنذ تلك اللحظة كان هناك 

�سعور باأن النفَقين هما على عالقة اأحدهما 

بالآخر. على اأي حال، هذا الأمر لي�س جديداً، 

فقد تم التطرق اإليه منذ حفريات كل من بلي�س 

)Bliss( وديكي )Dickie(، وذلك خالل الأعوام 

1894 - 1897م،27 ومن هنا بداأت تتطور 

ين اأحدهما بالآخر.
َ
فكرة ربط الموقع

لكن برزت م�سكلة هي اأن حي وادي حلوة 

)جنوبي الم�سجد الأق�سى( الفل�سطيني ي�سمل 

مئات الأبنية واآلف ال�سكان، الأمر الذي يعوق 

فكرة الو�سل بين النفقين، فكان القرار في 

خو�س الحرب على جبهتين: الأولى العمل 

على حفريات في اأنفاق تحت حي وادي حلوة، 

علماء وقادة اليهود الم�سهورين.''

ويوافق ال�سفير ديفيد فريدمان على ما ُذكر، 

ر مدينة داود الحقيقة والعلم اإلى  فيقول: ''ُتح�سِ

نقا�س �سابته الخرافات والخداع لفترة طويلة... 

المكت�سفات التي تم التو�سل اإليها، في معظم 

الحالت من طرف علماء الآثار العلمانيين، 

ت�سع حداً للجهود التي ل اأ�سا�س لها لإنكار 

الحقيقة التاريخية لرتباط القد�س منذ الِقدم 

بال�سعب اليهودي.'' واأ�ساف ال�سفير فريدمان: 

''كان هناك دعم هائل لمدينة داود من جانب 

الجمهور الأميركي، وهذا مثال اآخر، وهو مثال 

عظيم، لالعتراف بالقيم اليهودية الم�سيحية 

تان.''22
ّ
التي تاأ�س�ست عليها الأُم

قد يبدو هذا الحتفال المبالغ فيه، 

ر على اأنه فتح عظيم، والذي اقت�سى 
َّ
والم�سو

جمع هذا العدد من ال�سا�سة من كل من 

الوليات المتحدة واإ�سرائيل، بمثابة اإعالن 

بين، لكن اأي�سًا يمكن فهمه على اأنه 
ُ
انت�سار م

رّد على النت�سار الفل�سطيني في اإعادة فتح 

باب الرحمة )بوابة الم�سجد الأق�سى( و�سّد 

الأطماع الإ�سرائيلية لل�سيطرة عليه، فالباب ل 

يبعد كثيراً عن م�سار النفق.

وكي ل يبدو انتقادنا لهذا النفق نابعًا من 

باب التجّني ال�سيا�سي على الحتالل، واعتبار 

النفق حلقة اإ�سافية في �سل�سلة تهويد القد�س 

وهو كذلك، بل اإنه حتى من ناحية علمية 

عتبر عماًل لاأخالقيًا ويتناق�س مع جميع 
ُ
ي

الممار�سات ال�سوية في علم الآثار، فاإننا 

�سنكتفي باقتبا�س ما كتبه اثنان من كبار 

موظفي �سلطة الآثار الإ�سرائيلية نف�سها، هذه 

ال�سلطة التي كانت م�ساركة ب�سكل فاعل في 

م�سروع النفق. يقول كل من الدكتور جون 

�سليغمان )John Seligman(23 والدكتور 

جدعون اأفني )Gideon Avni(24 في ر�سائل 
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الذي ي�سير على امتداد الجدار الغربي للم�سجد 

الأق�سى. وفي معر�س هذه الحفريات جرى 

اكت�ساف مجموعة من الأنفاق، وبع�سها 

معروف لنا من خالل اأبحاث القرن التا�سع 

ع�سر، واأغلبيتها هي قنوات �سرف �سحي 

رومانية وبيزنطية واأموية.

لقد اأ�سبح من الممكن الآن الحديث عن 

�سبكة من الأنفاق تبداأ عند نبع �سلوان ويمكن 

ال�سير في النفق ال�سخري القديم في اتجاه 

بركة �سلوان، ثم ال�سعود عبر الطريق والنفق 

الروماني و�سوًل اإلى �ساحة البراق، وبعدها 

يتم الدخول اإلى النفق الغربي على امتداد 

الجدار الغربي للم�سجد الأق�سى والخروج اإلى 

طريق الآلم )اأ�سفل المدر�سة العمرية( بالقرب 

من الزاوية ال�سمالية الغربية للم�سجد الأق�سى. 

ولن يقف الأمر عند هذا الحد، فاأغلب الظن اأن 

هناك حفريات ل نملك تاأكيداً لها، وهي تبداأ 

في مغارة الكّتان اأو مغارة �سليمان )الم�سماة 

اإ�سرائيليًا مغارة ت�سدقيا(، والتي تبعد نحو 

100م اإلى ال�سرق من باب العمود تحت اأ�سوار 

المدينة من الخارج،29 وتتجه �سوب الجنوب 

لتلتقي بالقرب من النزل النم�ساوي 

)الهو�سبي�س( بالنفق الغربي المذكور.

اإن ال�سائر في هذه الأنفاق يفقد العالقة 

بواقع القد�س الحالي، اإذا لم يفقد �سوابه، 

ويعي�س تجربة فريدة من التاريخ المتخيل، 

عر�س عليه، ول يقراأ 
ُ
فهو ل ي�ساهد اإّل ما ي

رواية غير تلك التي جرى �سوغها ب�سكل ل 

يقبل ال�سك، وي�سهد عليها العهد القديم 

بمختلف �سخ�سياته التي تقوم برواية تاريخ 

القد�س، وبا�ستعمال ن�س التوراة كاأداة ت�سلط 

وم�سدر ل�سرعية الرواية، الأمر الذي ي�سفي 

م. كما اأن الزائر ل 
َ
على الرواية قد�سية ل تقاو

ي�سمع �سوى فترة ''الهيكل الثاني''، 

والثاني اإطالق العنان للحركات ال�ستيطانية 

من اأجل ال�سيطرة على بيوت الفل�سطينيين فوق 

الأر�س في الحي نف�سه، اأي محاولة ال�سيطرة 

فوق الأر�س وتحتها، وتحويل المنطقة كلها 

اإلى جزء من ال�سردية التاريخية المكونة من 

حائط البراق وحارة اليهود وتل �سلوان )تل 

ال�سهور( حيث المدينة اليبو�سية )مدينة داود 

بالرواية الإ�سرائيلية(.

وفي الجزء الجنوبي من وادي حلوة، تم 

اكت�ساف جزء من الطريق المبلط الذي تحدث 

عنه كل من ديكي وبلي�س في درا�ستهما 

المذكورة في نهاية القرن التا�سع ع�سر، كما 

اكُت�سف لحقًا نفق المجاري الروماني المبني 

من الحجارة بارتفاع يفوق قامة الإن�سان، 

وهو يمر من طريق الواد )على بعد نحو 100م 

غربي الجدار الغربي للم�سجد الأق�سى(، وي�سير 

تحت طريق الواد و�سوًل اإلى وادي حلوة.

ومنذ �سنة 2007، قامت �سلطة الآثار، 

وبتمويل من جمعية اإلعاد ال�ستيطانية، بالعمل 

المكثف على حفر النفق، وذلك لربط بركة 

�سلوان والبرك الرومانية والبيزنطية المحيطة 

بها بالبلدة القديمة، وقد اأدت هذه الحفريات 

اإلى وقوع اأ�سرار بليغة في بيوت �سكان حي 

وادي حلوة.28 ويتم �سم نفق المجاري، في 

المناطق التي لم يتم اكت�ساف �سوى مثل هذا 

�سمى طريق الحجاج، 
ُ
النفق، كي يتم اختالق ما ي

وهو اأمر فيه كثير من التمني والت�سليل.

وفي �سنة 2013، افُتتح جزء من النفق 

الرابط بين بركة �سلوان وموقف �سيارات وادي 

حلوة )الم�سمى موقف غفعاتي(، على بعد نحو 

30م جنوبي �سور المدينة الجنوبي. وبعد 

دىء بالحفر �سماًل في 
ُ
افتتاح هذا الجزء، ب

اتجاه �ساحة حائط البراق وتحت �سور المدينة 

الجنوبي، بهدف ربط هذا الجزء بالنفق الغربي 
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لحفريات الأنفاق محدودة جداً اإن لم تكن 

معدومة، عالوة على اأنها ُتحفر خارج 

�سياقاتها الطبقية )stratigraphy(، الأمر الذي 

يجعل نتائجها ب�سورة عامة غير دقيقة ، مع 

وجود اختالف كبير ب�ساأنها، عالوة على اأن 

اأهميتها ل تتعدى القيمة العاطفية الم�سي�سة 

والم�سطنعة كليًا، مثلما يظهر في �سورة 

المطارق المذكورة.

اأُجريت حفريات الأنفاق في القرن التا�سع 

ع�سر وبداية القرن الع�سرين لاللتفاف على 

منع ال�سلطات العثمانية للباحثين الغربيين 

من النب�س تحت المباني والحفر تحت الم�سجد 

الأق�سى، فالتفوا على هذا المنع وحفروا اأنفاقًا 

تحت الأر�س حاولوا من خاللها الو�سول اإلى 

ا حفر الأنفاق الحالي في 
ّ
الم�سجد الأق�سى. اأم

القد�س، ومن �سمنه نفق �سلوان، فيتم �سمن 

خطة حكومية، وبقرار �سيا�سي، وتمويل 

حكومي، تهدف لي�س فقط اإلى �سوغ تاريخ 

متخيل للقد�س، بل اأي�سًا اإلى تاأكيد ال�سيطرة 

الفعلية على ما ي�سمى ''الحو�س المقد�س'' الذي 

ي�سم البلدة القديمة والمواقع الدينية 

والتاريخية المحيطة بها، وتحويل ذلك كله 

اإلى �سردية تاريخية يهودية.30

ومن المثير م�ساهدة الفيلم المعرو�س في 

ال�سفحة الإلكترونية ل�سلطة الآثار الإ�سرائيلية، 

عالوة على مجموعة من الأفالم ذات التوجه 

والغر�س نف�سه، �ساركت في اإنتاجها و�سائل 

اإعالم �سهيونية واأُخرى م�سيحية �سهيونية، 

حتى و�سلت اإلى ع�سرات الأفالم التي تروي 

رواية يقدمها دائمًا اأفراد من جمعية اإلعاد 

ال�ستيطانية، وتهدف اإلى اختراع تاريخ 

لمدينة تحت الأر�س عبر حرف الأنفاق، 

وبالتالي ال�سعي لنفي تاريخ البلدة القديمة 

وجعلها بال فائدة.31  

و''هيرودو�س''، و''حزقيا''، و''المملكة المتحدة'' 

و''مملكة يهودا''، و''المكابيين''، و''الح�سمونيم''، 

بينما تغيب بقية الفترات التاريخية عن 

الرواية. وهنا في الأنفاق ل �سرورة لتف�سير 

ة ال�سخرة، ول 
ّ
وجود كني�سة القيامة، ول قب

كني�سة مريم الجديدة، ول حتى مالحظة مئات 

المباني ال�سليبية والأيوبية والمملوكية 

والعثمانية، بل تغيب الماآذن واأبراج الكنائ�س 

عن ال�سردية، وتغيب حتى الأ�سواق، ويتال�سى 

الب�سر ب�سمرة وجوههم ال�سرقية ورجال الدين 

بمالب�سهم الموحدة، اإذ لي�س ثمة �سيء يقت�سي 

تف�سير وجودهم. فالأنفاق، كلها تقود اإلى 

''جبل الهيكل''، وجميع الروايات تتمحور حول 

''الهيكل'' بكامل عظمته وتجلياته، وبالتالي 

تنك�سف العالقة الروحية العميقة التي تربط 

اليهود بالقد�س، وهي عالقة ل يمكن ت�سبيهها 

باأي عالقة للم�سيحيين اأو للم�سلمين بالمدينة.

والمثير في الأمر اأنه من ال�سعب تاأريخ 

اأغلبية هذه الأنفاق، اأو لنقل اإنه لي�س هناك 

اتفاق حد اأدنى بين اأ�سحاب الخت�سا�س 

ب�ساأن تاريخها، اإّل اإن الرواية الر�سمية 

الإ�سرائيلية التي تقوم جمعية اإلعاد 

ال�ستيطانية ب�سوغها، تتحدث اأ�سا�سًا عن 

هيرودو�س )حكم 36 - 4 ق. م.( حتى دمار 

الهيكل الثاني في �سنة 70م. وف�ساًل عن ذلك، 

فاإن التواريخ الأُخرى التي اكُت�سفت في 

الأنفاق، هي اأمر عابر وغير مهم، فالفترة 

الرومانية المتاأخرة )هادريان وما بعده(، 

والتي ُتعتبر الأكثر تمثيال في الأنفاق، والفترة 

البيزنطية، والفترات الإ�سالمية التي تلتها، ل 

تظهر في هذه الأنفاق، على الرغم من 

ح�سورها ب�سدة وت�سكيلها لجميع التواريخ 

المفتر�سة لالأنفاق.

ومن نافل القول اأن القيمة العلمية 
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م�صار نفق �صلوان وعالقته ب�صائر الأنفاق.

 امل�صدر موقع منظمة عيمك �صيفيه، يف الرابط الإلكرتوين التايل:

https://alt-arch.org/en/main-archaeological-sites-in-jerusalems-historic-basin/
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املصادر

كبير  متبرع  وهو  النتخابية،  ترامب  لحملة  المتبرعين  اأكبر  ومن  الأميركي  الجمهوري  الحزب  ع�صو   1

للم�صروعات ال�صتيطانية في فل�صطين. يملك �صحيفة »ي�صرائيل هيوم'' ال�صادرة في اإ�صرائيل والتي توزَّع 

مجانًا، وُتعتبر من اأكبر داعمي نتنياهو. وُيعتبر اأدل�صون من اأكبر المتبرعين لحفر هذا النفق، ول اأحد 

يعرف التكلفة الحقيقة لهذا الأمر، لكنها كانت باهظة جداً. ومن المتبرعين الآخرين كل من لري اإلي�صون 

.)Jan Koum( جان كوم )WhatsApp( والموؤ�ص�س الم�صارك لوات�س اآب ،)Oracle( موؤ�ص�س اأوراكل

''مجلة الدرا�صات  ''القد�س القديمة ومحيطها: النقالب على الم�صهد الثقافي وتهويده''،  نظمي الجعبة،   2

الفل�صطينية''، العدد 85 )�صتاء 2011(، �س 23 - 40؛ نظمي الجعبة، ''القد�س بين ال�صتيطان والحفريات''، 

''مجلة الدرا�صات الفل�صطينية''، العدد 79 )�صيف 2009(، �س 39 – 54، وُن�صر اأي�صًا في ''حوليات القد�س''، 

''مجلة  الرحمة''،  باب  ''مقبرة  الجعبة،  ربيع 2009 - 2010(، �س 5 - 20؛ نظمي  )�صتاء -  العدد 8 

الدرا�صات الفل�صطينية''، العدد 117 )�صتاء 2019(، �س 94 - 113.

انظر الدرا�صة المو�صعة ب�صاأن الأنفاق في القد�س: يو�صف النت�صة، ''الحفريات والأنفاق الإ�صرائيلية في   3

ونتائجها''  مناهجها  وفي  وال�صيا�صية  التاريخية  خلفيتها  في  نقدية  درا�صة   :1967 عام  منذ  القد�س 

)الرباط: وكالة بيت مال القد�س ال�صريف، 2019(.

يمكن �صرد عدد كبير من الدرا�صات التي طالت المو�صوع، نختار منها:  4

 Nadia Abu El-Haj, Facts on the Ground: Archaeological Practice and Territorial  

 Self-Fashioning in Israeli Society (Chicago: University of Chicago, 2001); Yigal
 Bronner, “Archaeologists for Hire: A Jewish Settler Organization is Using
 Archaeology to Further its Political Agenda and Oust Palestinians from Their
 Homes”, The Guardian, 1/5/2008; Rafael Greenberg, “Towards an Exclusive
 Archaeology in Jerusalem: The Case of Silwan/the City of David”, Public
 Archaeology, vol. 8, issue 1, pp. 35-50; Adina Hoffman, “Archaeological Digs Stoke
 Conflict in Jerusalem”, The Nation (18/8/2008); Joseph Krauss, “Secret Jerusalem
 Tunnel May Spark Conflict”, Arab News (20/3/2008); Katharina Galor, Finding
 Jerusalem: Archaeology Between Science and Ideology (California: University
 of California Press, 2017); Raz Kletter, Archaeology, Heritage and Ethics in the
 Western Wall Plaza, Jerusalem: Darkness at the End of the Tunnel (New York:

Routledge, 2019).
اأو�صاط  الإ�صرائيلية، ومن  الحكومة  ر�صمي من  �صلوان وبدعم  ا�صتيطان  ن�صطة في  ا�صتيطانية  جمعية   5

�صهيونية اأميركية، م�صوؤولة عن تمويل الحفريات في �صلوان، وتقوم باإدارة المواقع الأثرية في كل من 

الحديقة الأثرية التي تقع اإلى الجنوب من الم�صجد الأق�صى، وخرائب القد�س اليبو�صية، وعين �صلوان 

وغيرها من المواقع، وتقدم رواية تاريخية �صهيونية متكاملة لتاريخ القد�س.

وهذه الجمعية اأُن�صئت في �صنة 1986 من اأجل تعزيز اأوا�صر ال�صعب اليهودي بالقد�س على مر الع�صور   

من خالل تنظيم الجولت في المواقع التاريخية، والتوعية، وال�صتيطان، ون�صر المواد الدعائية لو�صائل 

الإعالم العالمية، كما تعمل على توطين اليهود في �صلوان منذ �صنة 1991، فهي الم�صوؤولة عن ال�صتيطان 
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في عدة ع�صرات من الوحدات ال�صتيطانية في �صلوان، والتي ت�صمل نحو 400 م�صتوطن يهودي. تدير 

وتنظم  والطالب،  الجنود  اآلف  بجلب  وتقوم  داود''،  »مدينة  الم�صماة  الأثرية  الحديقة  اإلعاد  جمعية 

جولت لهم لربطهم بالقد�س من خالل روايتها للتاريخ، ف�صاًل عن تنفيذ م�صاريع بناء وتطوير متنوعة، 

واإجراء الحفريات الأثرية وتمويلها بماليين الدولرات �صنويًا. وب�صاأن ن�صاطاتها في �صلوان، انظر الرابط 

الإلكتروني التالي: /https://alt-arch.org/en/settlers، وكذلك الدرا�صة التي اأجرتها حركة ال�صالم 

الآن عن هذه الجمعية، وذلك في الرابط الإلكتروني التالي:

http://peacenow.org.il/wp-content/uploads/2020/12/Elad-Organization-in-Silwan.pdf  

كتبت جمعية عيمك �صيفيه )Emek shaveh( في �صياق عر�صها للنفق المذكور، اأن ا�صتعمال الآثار من   6

جانب اإ�صرائيل والم�صتوطنين كاأداة �صيا�صية، ي�صكل جزءاً من ا�صتراتيجيا لت�صكيل المدينة التاريخية، 

وفر�س ال�صيادة الإ�صرائيلية على المدينة القديمة من طرف واحد. انظر بيان �صحافي باللغة الإنجليزية 

في موقع منظمة عيمك �صيفيه، في الرابط الإلكتروني التالي:

https://alt-arch.org/en/the-pilgrimage-road-dedication-ceremony/  

الرابط  في   ،2020 �صنة  في  �صيفيه  عيمك  موؤ�ص�صة  ن�صرتها  التي  الدرا�صة  انظر  �صاليم،  خطة  ب�صاأن   7

الإلكتروني التالي:

http://www.emekshaveh.org/en/wp-content/uploads/2020/04/shalem_eng.pdf  

عارف العارف، ''المف�صل في تاريخ القد�س'' )القد�س: مطبعة المعارف، ط 5، 1999(، �س 460.  8

يتبّين من �صياق الحديث فيما يلي اأن المق�صود هو اأربعة اأنفاق ل ثالثة.  9

العارف، م�صدر �صبق ذكره، �س 460 – 461.  10

الم�صدر نف�صه، �س 461.  11

الم�صدر نف�صه.  12

ب�صاأن خريطة مادبا، انظر: مي�صيل بي�صريللو، »مادبا كنائ�س وف�صيف�صاء''، ترجمة مي�صيل �صباح واآخرين   13

)القد�س: معهد الفرن�صي�صكان لالآثار، 1993(، �س 76 - 95.

ل ُيعرف حقيقة ما هو ا�صم الوادي المذكور، اأّما ت�صمية تايروبويون )Tyropoeon( فوردت لدى الموؤرخ   14

الروماني يو�صيفو�س )ت. نحو 100م(، وهي على الأغلب ت�صمية محرفة، لكن جرى ترجمة هذه الكلمة غير 

وا�صحة المعنى ون�صبتها اإلى �صّناع الُجبن، وهي بالتاأكيد ترجمة بت�صرف مبالغ فيه، ول ُيعرف المعنى 

الحقيقي للت�صمية وما عالقة �صّناع الجبن )الجبانة( بالقد�س. على اأي حال، ُت�صتعمل هذه الت�صمية في 

جميع الم�صادر والمراجع غير العربية، اأّما في العربية فقد ا�صُتخدمت كلمة ''الواد'' اأو ''واد الطواحين''، 

وهو ما �صيتم اعتماده هنا. لقد ارتفع م�صتوى الوادي ا�صطناعيًا، بمعدل يزيد على ثمانية اأمتار، ليحمل 

الحي الحالي المعروف بطريق الواد، والم�صّكل من باب المجل�س وباب الحديد و�صوق القّطانين وطريق 

كًا 
ّ
وتبر للحركة،  ت�صهياًل  الأق�صى،  الم�صجد  )�صحن(  �صاحات  بم�صتوى  الحي  ولي�صبح  ال�صل�صلة،  باب 

بالم�صجد. وكان حي حارة المغاربة يقع على الطرف الغربي للواد، اإلى الغرب من جدار الم�صجد، وذلك 

قبل هدمه بالجرافات الإ�صرائيلية في �صنة 1967 وت�صكيل ال�صاحة ال�صخمة التي تقع اأمام حائط البراق.

لمزيد من المعلومات ب�صاأن التطورات التي جرت على النظم المائية في هذه الفترة، انظر:  15

 Ronny Reich and Eli Shukron, “The History of the Gihon Spring in Jerusalem”,  

Levant, vol. 36, issue 1 (2004), pp. 211-223.
انظر:   16

 Katharina Galor and Hanswulf Bloedhorn, The Archeology of Jerusalem: From the  
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Origins to the Ottomans (New Haven; London: Yale University Press, 2013), p. 47.
حزقيا )حزقيال( هو ''ذو الكفل'' في التراث الإ�صالمي، ويمكن العودة اإلى ق�صته في العهد القديم في:  17

�صفر الملوك الثاني، الإ�صحاح 18 – 20؛ �صفر اإ�صعياء، الإ�صحاح 36 – 39؛ �صفر اأخبار الأيام الثاني،   

الإ�صحاح 29 – 32 

لم ُيح�صم النقا�س المتعلق بتاأريخ القنوات كلها، وما ُذكر هنا هو موقف معظم الأثريين، ولذلك يقت�صي   18

الحذر وعدم الت�صرع في تبّني بع�س المواقف.

ُيعتبر هذا النق�س من الكت�صافات المهمة جداً، وقد ُترجم اإلى اأغلبية لغات العالم الحية، ونحن اعتمدنا   19

ترجمة عمر الغول للنق�س، وهي في جوهرها ل تختلف عن باقي الترجمات. انظر الترجمة في مقالة 

عمر الغول في موقع ''موؤ�ص�صة فل�صطين للثقافة'' في الرابط الإلكتروني التالي:

http://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=5630#.Xmy0wKgzbIU  

الفترة  اإلى  يعود  �صلوان  نق�س عين  اأن  دايفي�س  وفيليب  روجر�صون  المرموقان جون  العالمان  يقترح   20

الهيلين�صتية )اليونانية(، اأي اإلى القرن الثاني اأو الثالث قبل الميالد. انظر درا�صتهما المثيرة:

 John Rogerson and Philip R. Davies, “Was the Siloam Tunnel Built by Hezekiah?”,  

The Biblical Archaeologist, vol. 59, no. 3 (September 1996), pp. 138-149.
وحتى في اأو�صاط الحفارين الإ�صرائيليين الذين تخ�ص�صوا بالحفريات ب�صاأن نبع عين �صلوان، فاإن تاأريخ   21

النفق يعود اإلى فترة قبل الفترة التي حكم فيها حزقيا. انظر:

 Rony Reich and Eli Shukron, “The Date of the Siloam Tunnel Reconsidered”,  

Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv, vol. 38, issue 2 (2011), pp. 147-157.
اأجرى المقابلتين ال�صحافي يعكوف كات�س )Yaakov Katz(، مرا�صل �صحيفة ''الجيروزالم بو�صت''، في   22

2019/6/30. انظر الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.jpost.com/Magazine/Ascending-a-2000-year-old-Pilgrimage-  

Road-593766
جون �صليغمان هو من كبار موظفي �صلطة الآثار، وي�صغل من�صب مدير العالقات الخارجية والتراخي�س   23

في �صلطة الآثار الإ�صرائيلية، وكان مديراً للحفريات والم�صوحات والأبحاث في ال�صلطة نف�صها، و�صغل 

لمدة 12 عامًا من�صب مدير منطقة القد�س في ال�صلطة ذاتها.

جدعون اأفني هو من كبار خبراء الآثار، وي�صغل من�صب مدير ق�صم الآثار في �صلطة الآثار الإ�صرائيلية.  24

انظر �صحيفة ''هاآرت�س'' بالإنجليزية، 2019/6/30، في الرابط الإلكتروني التالي:  25

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-u-s-envoys-break-open-tunnel-  

under-palestinian-village-in-east-jerusalem-1.7424393
اإلى الجنوب  اإلى الفترة المملوكية، وهما يقعان  ك�صفت حفريات هذا النفق عن حمام وخان يعودان   26

من �صوق القّطانين، كما ك�صفت عن طبقات اأثرية غير مفهومة، وبقايا مباٍن تعود اإلى مختلف الفترات 

التاريخية من الفترة المملوكية و�صوًل اإلى الفترة الرومانية المبكرة، وقد ُن�صرت معلومات جدية عن 

الحفرية في تقرير ي�صمل كثيراً من ال�صور والمخططات. وجرى اأي�صًا اكت�صاف حمام مملوكي بالقرب 

من القاعة المذكورة، ويميل الحفارون اإلى اعتبار اأن القاعة هي جزء من الحمام اأو جزء من خان تنكز، 

وبالتالي ُتن�صب اإلى ن�صاطات الأمير المملوكي تنكز النا�صري، كافل الممالك ال�صامية. وب�صاأن الحفرية 

َمن �صبق  ونظرية الحفارين، انظر: هربا حاييم بربه وتوفيق دعادلة، ''الخان الجنوبي وخان تنكز – 

الآخر؟''، في: دافيد عميت واآخرون )محرر(، ''اآخر المكت�صفات الأثرية في القد�س ومحيطها )القد�س: �صلطة 

الآثار والجامعة العبرية، 2011(، �س 142 - 157 )بالعبرية(.
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بلي�س جونز  فريدريك  من  كاًل   ،1897  -  1894 الفترة  خالل  فل�صطين  ا�صتك�صاف  �صندوق  اأر�صل   27 

 Archibald Campbell( ديكي  كامبل  واآر�صيبالد   ،)1937  -  1859(  ،)Frederick Jones Bliss(
Dickie(، )1868 - 1941( لإجراء حفريات في اأنحاء القد�س كافة. وقد ا�صُتهرا بحفريات الأنفاق، ومن 
�صمن ذلك حفر اأنفاق في واد الطواحين )الواد(، وك�صفا عن جزء من نظام ال�صرف ال�صحي في المدينة 

القديمة. وُن�صرت اأبحاثهما في كتاب ُيعتبر دلياًل مهمًا لحفاري الأنفاق من الإ�صرائيليين، انظر:

 Frederick Jones Bliss and Archibald Campbell Dickie, Excavations at Jerusalem,  

1894-1897 (London: Committee of the Palestine Exploration Fund, 1898).
ب�صاأن النهيارات في حي وادي حلوة، انظر الفيلم الوثائقي في الرابط الإلكتروني التالي:  28

https://sq-al.facebook.com/Silwanic/videos/631364197321278/  

تمتد المغارة التي تبلغ م�صاحتها نحو ت�صعة دونمات تحت جزء من البلدة القديمة )حارة ال�صعدية(،   29

وهناك تواريخ متعددة يتم التداول بها بين الباحثين لتحديد بداية حفر المغارة التي ا�صُتعملت كمحجر 

ل�صتخراج الحجارة من اأجل بناء المدينة، وقد ا�صُتعملت اآخر مرة في زمن ال�صلطان �صليمان القانوني 

)لذلك ت�صمى مغارة �صليمان( ل�صتخراج الحجارة من اأجل بناء الأ�صوار في القرن ال�صاد�س ع�صر، واأُجري 

فيها العديد من الحفريات. انظر:

 Yehiel Zelinger, “Jerusalem, ‘Zedekiah’s Cave’ ”, Hadashot Arkheologiyot, vol. 125  

(31/12/2013), https://www.hadashot-esi.org.il/report_detail_eng.aspx?id=5450&mag_
id=120

انظر على �صبيل المثال:  30

 Yonathan Mizrachi, “From Silwan to the Temple Mount: Archaeological  

 Excavations as a Means of Control in the Village of Silwan and in Jerusalem’s Old
City – Developments in 2012”, Jerusalem: Emek Shaveh, 2013. http://alt-arch.org/

en/wp-content/uploads/2013/04/Frm-Sil-to-Tmpl-Mnt-English-Web-.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=K-ov-VCS6j4 :انظر على �صبيل المثال  31

https://www.youtube.com/watch?v=-ajg9HfrzkQ  
https://www.jpost.com/Magazine/Ascending-a-2000-year-old-Pilgrimage-  

Road-593766
https://www.cityofdavid.org.il/en/news/senior-american-and-israeli-officials-  

attend-inauguration-second-temple-period-pilgrimage-road-
https://www.cityofdavid.org.il/en/news/1000  

https://www.cufi.org.uk/news/israel-unveils-pilgrims-road-where-jesus-walked-  
littered-with-ancient-free-zion-coins/


