
085 مقاالت

مقدمة

تتنوع الأدوار الوظيفية للمقاهي بين 

العام والخا�ص، فهي تعبير عن تطور 

الحياة الجتماعية والقت�صادية، وتوؤدي

دوراً مهمًا في ت�صكيل وعي، وخ�صو�صًا لكونها 

اأ�صا�صًا ف�صاء اجتماعيًا.1 فقد �صكلت المقاهي 

حيزاً عامًا ي�صاعد في قراءة العالقة بين 

ال�صلطة والمجتمع وذلك بح�صب هبرما�ص الذي 

يرى في الحيز العام ف�صاء تتجمع فيه 

مجموعة من الأفراد للتعبير عن اآرائهم ب�صاأن 

هم، وعن 
ّ
الم�صائل والق�صايا التي تهم

عرف 
ُ
حاجاتهم من الدولة من خالل ما ي

بت�صكيل الراأي العام. وهذا المقالة ت�صعى 

لت�صليط ال�صوء على اأهمية المقاهي كحيز عام، 

وكمكون اأ�صا�صي في حياة المقد�صيين 

القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية.

فعلى �صبيل المثال، �صكلت المقاهي في 

م�صر في اإبان ثورة 1919، الأ�صا�ص الذي 

انطلقت منه التظاهرات والخطابات والبرامج 

ال�صيا�صية والنتخابية، كما ا�صتخدمت الحركة 

الثورية الإيرلندية والمقاومة الفرن�صية 

الحانات والمقاهي كملتقى لالجتماعات، 

والأن�صطة المقنعة، بينما اأدت حانات ميونخ 

)Beer Halls( في األمانيا، في ع�صرينيات القرن 

الما�صي وثالثينياته، دوراً مهمًا في �صعود 

هتلر والنازية، وخ�صو�صًا ''حانة 

�صتيرنكيرباو'' التي كانت بمثابة الحا�صنة 

الأولى لكثير من الحركات ال�صيا�صية، وفيها 
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ابه الكاتب ديتريخ اإيكارت، 
ّ
ف هتلر اإلى عر

ّ
تعر

َنه وقّدمه اإلى  المعادي لليهود، والذي ح�صَ

مجتمع ميونخ المخملي. عالوة على ذلك، 

كانت المقاهي هي المكان الذي يلتقي فيه 

الأدباء والمفكرون لالجتماع والتداول 

والتعارف.2

ويوجد في الدول العربية العديد من 

المقاهي التاريخية التي اأدت دوراً مهمًا في 

الحياة الجتماعية والثقافية، مثل: مقهى 

الحرافي�ص ومقهى الفي�صاوي في م�صر حيث 

كتب نجيب محفوظ معظم رواياته؛ مقهى 

''القزاز'' في الأ�صرفية و''الهور�ص �صو'' في 

بيروت، وقد قاما بدور حيوي في الحركة 

الثقافية البيروتية؛ مقهى الزهاوي في بغداد؛ 

مقهى البرازيل في دم�صق، والذي كان من اأهم 

رواده محمد الماغوط وبدر �صاكر ال�صياب.

مقهى ''احلرافي�س'' يف القاهرة.

مقهى ''الهور�س �سو'' يف بريوت.

مقهى ''الزهاوي'' يف بغداد. قهوة ''الفي�ساوي'' يف القاهرة.

قهوة ''القزاز'' يف بريوت.
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المكان، وكيف اأن هذه الخيالت اأو المعرفة 

اأ�ص�صت لحقًا لن�صو�ص ا�صت�صراقيه، بينها 

ن�صو�ص عن الحداثة الفل�صطينية ربطت التطور 

في و�صائل الموا�صالت والتجارة والتعليم 

بالحقبة ال�صتعمارية والحركة ال�صهيونية. 

فقد ركز هوؤلء الرحالة والم�صت�صرقون في 

ت�صويرهم وموؤلفاتهم على المواقع التوراتية 

والإنجيلية، من دون اأن يكون هناك اأدنى 

اهتمام بحياة ال�صكان اليومية وباأنماط 

حياتهم اإّل ما ندر، وبطريقة م�صوهة، كي تبدو 

حداثة المدينة كاأنها نتيجة انهيار الدولة 

العثمانية، والتغلغل القت�صادي، والهجرة 

اليهودية، وم�صاريع التحديث الإداري التي 

اأحدثها الإنجليز.

اأدت المقاهي اأي�صًا دوراً مهمًا في الحراك 

الثقافي والحياة الجتماعية المقد�صية، فقد 

جمعت العديد من الأدباء وال�صيا�صيين 

والمو�صيقيين الفل�صطينيين في تلك الفترة، 

وكانت بمثابة �صالونات للمثقفين مثل: 

�صالون كاثي اأنطونيو�ص، ومقهى ال�صعاليك، 

ومقهى �صن�صور في القد�ص الغربية، وحانة 

جوهرية؛7 وفي المقابل ا�صتغل رجال الدين 

والموؤ�ص�صات الدينية وخطباء الجوامع هذه 

الأماكن لتمرير برامجهم ومنهم المفتي اأمين 

الح�صيني.8 وقام خليل ال�صكاكيني منذ �صنة 

رف با�صم 
ُ
1918 بتاأ�صي�ص مقهى لالأدباء ع

مقهى ال�صعاليك ل�صاحبه عي�صى اأفندي الطبة، 

وكان منذ تاأ�صي�صه مق�صداً لالأدباء، ومنتدى 

لل�صعراء وال�صحافيين ورجال الحكومة 

وزعماء البلد. وكان من عادة ال�صكاكيني اإذا 

اأتاه �صيف اأّل ياأخذه اإلى بيته، واإنما يجري 

به اإلى مقهى ال�صعاليك فيجل�ص معه في 

المقهى حول البركة؛ وبين �صيوف ال�صعاليك 

اأحمد زكي با�صا وخليل مطران.9 لقد �صكلت 

وفي المقابل، �صكلت المقاهي العربية قبل 

�صنة 1948 قبلة لرجال ال�صتخبارات 

والك�صافة التابعة للـهاغاناه. ففي درا�صة 

بعنوان: ''هكذا تج�ص�صت الهاجاناه على مقاهي 

العرب'' تتحدث الباحثة األي�صه با�صكين3 عن 

عملية الم�صح التي قام بها جوالة ''البالماخ'' 

�صمن م�صروع ملفات القرى، والذي قامت به 

الهاغاناه لم�صح فل�صطين، اإذ �صمل الم�صح كاًل 

من: الأر�ص والطوبوغرافيا؛ م�صح الحيز 

الح�صري؛ الم�صاجد؛ اأماكن التجمهر العام، 

ومن �صمنها المقاهي؛ النباتات والزراعة 

وغير ذلك.

وبح�صب الباحثة با�صكين، فاإن الطرق التي 

الة من اأجل جمع المعلومات 
ّ
يّتبعها الجو

كانت ت�صمل التنكر على هيئة متفرجين 

ه اإلى المناطق التي 
ّ
ف�صوليين، اأو الت�صلل الممو

ي�صكنها الفل�صطينيون، اأكان ذلك في القرى اأم 

المدن. وبين الوثائق التي تعر�صها الباحثة 

وثائق بعنوان ''المقاهي العربية في حيفا 

واأ�صحابها، 1941''، تعر�ص فيها معلومات 

لأكثر من 70 مقهى كانت موجودة في مدينة 

حيفا وحدها. ''وقد تم ت�صنيف المقاهي من 

قبل عمالء وحدة المخابرات لثالثة اأنواع: 

'النوع الأول' - المقاهي التي يتجمع فيها 

ن�صطاء من الما�صي والحا�صر، 'النوع 

الثاني' – المقاهي التي يتجمع فيها الن�صطاء، 

لكن بدرجة اأقّل من 'النوع الأول'، و'النوع 

الثالث' - المقاهي التي يتجمع فيها اأ�صخا�ص 

كانوا ن�صطاء خالل الأحداث، و�صوف يكونون 

ن�صطاء في حالة القالقل وال�صطرابات، لكنهم 

في الوقت الحالي غير ن�صيطين.''4

ومن المهم هنا الإ�صارة اإلى الكيفية التي 

ن�صج فيها الم�صتك�صفون والم�صت�صرقون5 

لهم لهذا 
ّ
والم�صورون الفوتوغرافيون6 تخي
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للمقاهي وعالقة المقاهي بالإذاعة،15 فقد 

ظهرت الإذاعة مع النتداب البريطاني في �صنة 

1936 وجعلت مقرها القد�ص،16 ف�صاًل عن 

اإذاعة ال�صرق الأدنى ودورها.17

وهناك عدة عوامل اأدت اإلى �صعود كثير 

من المقاهي المقد�صية، لعل من اأهمها الحداثة 

العثمانية18 التي برزت في اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر وبدايات القرن الع�صرين، والتي 

اأدت اإلى اإحداث نه�صة عمرانية وفكرية في 

بع�ص المدن العربية، ومنها القد�ص، اإذ �صهدت 

تلك الفترة طفرة عمرانية �صملت اإدخال 

الكهرباء، وال�صيارات وال�صينما والفونوغراف، 

وبناء اأحياء جديدة خارج الأ�صوار، وبناء 

موؤ�ص�صات حيوية مثل الم�صت�صفيات والمدار�ص 

والمن�صاآت القت�صادية، وخ�صو�صًا الدينية، 

وذلك بعد تن�صيط ال�صياحة الدينية ب�صبب 

المتيازات الأوروبية.

و�صهدت تلك الفترة اأي�صًا عملية تطوير 

وتنظيم في الأ�صواق والموا�صالت، اإذ جرى 

ربط العديد من المدن ب�صبكة موا�صالت، ول 

�صيما ال�صكك الحديدية منها،19 وتم تطوير 

الموانىء من خالل تزايد عمليات التبادل 

التجاري بين الدولة العثمانية واأوروبا، 

وخ�صو�صًا بعد افتتاح قناة ال�صوي�ص 

وازدهارها، وتاأثير ذلك في اأنماط التجارة 

وال�صتهالك والعمل. ومن ال�صروري هنا 

اللتفات اإلى اأهمية دور المتيازات الأوروبية، 

وتحديداً اإنجلترا ورو�صيا وفرن�صا واإيطاليا 

واألمانيا، في تطور المدينة خارج الأ�صوار، 

وهو ما برز من خالل بناء كثير من الأديرة 

والكنائ�ص والم�صت�صفيات والمدار�ص التب�صيرية 

التي �صتوؤدي دوراً مهمًا في النه�صة الفكرية 

وفي تاريخ المدينة. فعلى �صبيل المثال، 

جت المدار�ص الرو�صية العديد من النخب 
ّ
خر

هذه الأماكن حيزاً وف�صاء للحركة الوطنية 

برز معالم 
ُ
وللنخب، كما �صكلت حيزاً عامًا ي

ناها بفعل 
ُ
الحداثة التي �صرعان ما تبددت ب

النكبة وما تالها.

ل يوجد تاريخ دقيق لتاأويل تاريخ 

المقاهي في المدن العربية، وهناك درا�صة 

مهمة للدكتور محمد الأرناوؤوط10 يتحدث 

فيها عن بدايات دخول المقاهي العثمانية اإلى 

المدن العربية، وخ�صو�صًا اإلى القد�ص.11 

ويمكن القول اإن هذه الظاهرة تطورت ب�صكل 

ر�صمي مع بداية التنظيمات العثمانية التي 

رت عن نف�صها من خالل الفن المعماري،12 
ّ
عب

وتنظيم طرق الموا�صالت والنظام الإداري 

والق�صائي والإ�صالحات في القت�صاد 

والتعليم والجي�ص والبنى التحتية، وتنظيم 

المدن وبناء مرافق جديدة.13 وبح�صب ما يورد 

بع�ص الدرا�صات، فاإن اأول مقهى تاأ�ص�ص في 

مدينة القد�ص كان في حي القرمي في القد�ص 

القديمة في �صنة 1578. 14 

ثمة عدة عوامل لتبرير �صعود المقاهي في 

القد�ص، لي�ص لكونها موؤ�ص�صات اقت�صادية 

فح�صب، اأو اأماكن للبطالة وتدخين التمباك اأو 

للعب النرد، بل لكونها اأي�صًا تعبيراً عن اأحد 

مكونات الحداثة التي �صهدتها المدينة، 

وخ�صو�صًا في اأواخر القرن التا�صع ع�صر، اإذ 

ت جدرانها كثيراً من المهاترات ال�صيا�صية 
ّ
�صم

والفكرية، والتجاهات الفكرية المتعار�صة. 

وكانت المقاهي كذلك، مكانًا للدعاية 

الحزبية، وللعرو�ص المو�صيقية، والم�صرحيات 

والتمثيليات والخطب وعرو�ص الكراكوز 

والحكواتي والفونوغراف والإذاعة وغير ذلك.

وارتبط �صعود واأفول بع�ص مقاهي 

المدينة بتاريخ المدينة ال�صيا�صي والع�صكري، 

وهنا يجب التركيز على الدور الوظيفي 



089 مقاالت مقاهي القدس البائدة بين احلداثة وهرطقة الباشاوات

يافا والقد�ص �صابقًا وبيروت وطرابل�ص 

ونابل�ص؛ ثالثًا، في تطور طرق الموا�صالت 

ي 
َ
والموانىء التي ازدهرت، وخ�صو�صًا ميناء

يافا وحيفا؛23 رابعًا، في البنى التحتية 

المخ�ص�صة للمدن؛ خام�صًا، في بناء خط 

الحديد الحجازي الذي كان من المفتر�ص اأن 

يربط مدن ال�صام بالآ�صتانة، واأهمية هذا 

الم�صروع تكمن في اأنه يربط الوليات 

العثمانية بع�صها ببع�ص.24 ''ففي �صنة 1892 

اأُن�صىء خط �صكة حديد ربط بين القد�ص وميناء 

يافا الأقرب اإليها، وا�صُتخدم هذا الخط في 

الأعوام الأولى ب�صورة وا�صعة لنقل الحجاج 

والم�صافرين، لكن �صرعان ما ا�صُتغل لنقل 

الب�صائع. كما ربطت طرقات وا�صعة مالئمة 

للعربات بين القد�ص من جهة، ويافا ورام اللـه 

ونابل�ص والخليل )عبر بيت لحم( واأريحا من 

جهة اأُخرى ]....[. ومنذ �صبعينات القرن التا�صع 

ع�صر و�صلت خطوط التلغراف مدينة القد�ص 

بم�صر وبيروت واأوروبا، وتمتع ال�صكان 

بخدمات بريدية متعددة، عثمانية ورو�صية 

واألمانية ونم�صوية وفرن�صية واإيطالية، لكنها 

لم تكن موحدة.''25

ومن ال�صروري التطرق هنا اإلى الخريطة 

الفكرية والحزبية التي �صادت فل�صطين قبل 

�صنة 1948، وعالقة ذلك بالمقاهي كحيز 

عام، وكمكان للدعاية الحزبية والإذاعة. ففي 

اأواخر العهد العثماني، برز العديد من 

التاأثيرات الفكرية ومنها: التجاهات 

التجديدية في الفكر الإ�صالمي من اأمثال 

رفاعة الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني 

ومحمد عبده وال�صيخ محمد ر�صيد ر�صا؛26 

التجاهات الإ�صالحية مثل خير الدين 

التون�صي وعبد الرحمن الكواكبي؛ التجاهات 

ال�صيا�صية مثل: تيار الجامعة الإ�صالمية 

الفكرية،20 بينما قام دير النوتردام، وال�صان 

�صيمون، ودير اللطرون، والهو�صبي�ص، 

والأوغ�صتا فيكتوريا، بدور محوري في خريطة 

المعارك التي جرت في القد�ص في �صنة 

.1948

ومن المظاهر المهمة في تلك الفترة تعزيز 

الأمن، وخ�صو�صًا بعد حملة اإبراهيم با�صا 

وثورة نقيب الأ�صراف، فقد كانت البلدة 

القديمة تغلق اأبوابها عند الغروب، خوفًا من 

هجمات البدو وقطاع الطرق. وي�صكل الأمن 

عاماًل مهمًا جداً وحيويًا في تطور المدن 

والأ�صواق وا�صتقرارها، فبيروت مثاًل، التي 

هاجمها بع�ص القرا�صنة اليونان في �صنة 

1822، اأوقع فيها هوؤلء الأخيرين الخراب 

والدمار.

ويمكن اقت�صار �صمات هذه الحداثة على 

م�صتويين هما: اأوًل، البنية الفوقية، وثانيًا، 

البنية التحتية. ونعني بالم�صتوى الأول 

النه�صة العمرانية في المباني والأحياء 

واأنماط الحياة وو�صائل الت�صال والموا�صالت 

والموؤ�ص�صات الجديدة، بينما تعني البنية 

التحتية، الهويات والتيارات الفكرية المتنوعة 

التي تولدت بفعل رحيل الأتراك والثورة 

العربية اأو حتى فترة النتداب، وكذلك الوعي 

الذي نه�ص �صد وعد بلفور، ونمو الحركة 

الوطنية الفل�صطينية والنخب.21

ا �صبق، يمكن الحديث عن اأبرز 
ّ
انطالقًا مم

معالم البنية الفوقية التي تمثلت اأوًل، في 

تطوير الأ�صواق، وخ�صو�صًا في بيروت 

والقد�ص، اإذ جرى تنظيم العديد من الأ�صواق 

من خالل و�صع بع�ص القوانين، وتوفير بنية 

تحتية جديدة لها؛ ثانيًا، في الأبراج22 

وال�صاعات الحميدية على مداخل المدن 

الكبرى، وهذه الأبراج كانت موجودة في مدن 
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ال�صيوعي الفل�صطيني، اإذ تاأ�ص�ص هذا الحزب 

على يد مجموعة من العمال الثوريين في 

ت�صرين الأول/اأكتوبر 1919 تحت ا�صم حزب 

العمال ال�صتراكي في فل�صطين، وفي �صنة 

1924 ان�صم هذا الحزب ر�صميًا اإلى �صفوف 

الأممية ال�صيوعية بعد اأن وافق على تعريب 

�صفوفه، والنخراط في ن�صاط في الن�صال 

الوطني التحرري المعادي لالإمبريالية 

وال�صهيونية.28 ويبقى ال�صوؤال الأهم وهو: ما 

الذي يجعل مكانًا مثل فل�صطين ي�صتقطب هذا 

القدر من التيارات؟

ومن الأحزاب الأُخرى التي برزت في تلك 

الفترة حزب ال�صتقالل العربي29 الذي اأ�ص�صه 

عوني عبد الهادي وعزة دروزة، كذلك الحزب 

الوطني العربي الذي تاأ�ص�ص في �صنة 1923 

على يد �صليمان التاجي الفاروقي. ومن اأبرز 

هذه الأحزاب التي لم تدم طوياًل في فل�صطين، 

الحزب ال�صوري القومي الجتماعي الذي اأ�ص�صه 

اأنطوان �صعادة في بيروت في �صنة 1932، 

والذي لقى رواجًا محدوداً في فل�صطين منذ 

�صنة 1935. ودعا هذا الحزب اإلى قومية 

محلية على بالد ال�صام )�صورية الطبيعية(، 

واعتبر الأمة ال�صورية هيئة اجتماعية واحدة، 

ونادى بف�صل الدين عن الدولة واإلغاء 

ن 
ّ
الإقطاع، وقد اأن�صاأ مقراً له في حيفا، وعي

يو�صف ال�صايغ مفو�صًا عامًا.30 ومن 

الحركات المثيرة لالنتباه في تلك الفترة حزب 

اع الذي تاأ�ص�ص في �صنة 1924، وتعود 
ّ
الزر

اأ�صباب ن�صاأته اإلى �صعور اأهالي الريف والبدو 

باأن اأهل المدن لهم ن�صيب الأ�صد في �صتى 

المجالت ال�صيا�صية والقت�صادية والتربوية، 

وبالتالي �صرورة وجود حزب ينادي بمطالب 

هوؤلء المزارعين والفالحين والبدو، على اأن 

يكون حزبًا ذا تاأثير قوي في الحكومة 

والرابطة العثمانية، والتيارات الوطنية 

الإقليمية، عالوة على التيار القومي والعروبي 

ذي التوجهات العلمانية، ولعل من اأبرز 

منّظريها في تلك الفترة �صاطع الح�صري 

واأنطوان �صعادة ومي�صيل عفلق و�صبلي 

ال�صميل.27 وقد اأدت هذه التيارات دوراً مهمًا 

في تاأ�صي�ص حركات اأكثر تنظيمًا وتاأثيراً فيما 

بعد مثل: الإخوان الم�صلمين على يد ح�صن 

البنا، والتي تمددت لي�صبح لها فروع في 

فل�صطين و�صورية والأردن وال�صودان والجزائر 

واليمن، وحزب التحرير لحقًا الذي تاأ�ص�ص في 

القد�ص على يد تقي الدين النبهاني في �صنة 

.1952

في فترة النتداب البريطاني، ظهر دور 

الجمعيات والأحزاب ب�صكل وا�صح، وكان 

الهدف الأ�صا�صي لتاأ�صي�صها هو محاربة 

النتداب البريطاني، ومقاومة وعد بلفور، 

والت�صدي للـهجرة اليهودية ال�صتيطانية. 

فعلى �صبيل المثال اأُ�ص�صت اأحزاب وجماعات 

ذات توجهات دينية مثل الإخوان الم�صلمين، 

ر عن الخالف 
ّ
واأُخرى ذات �صمة اإقطاعية لتعب

والتناف�ص بين اآل الح�صيني واآل الن�صا�صيبي 

مثل حزب الدفاع الوطني والحزب العربي 

وحزب ال�صتقالل، وغيرها ذات توجهات 

وحدوية مثل الجمعية الإ�صالمية - الم�صيحية 

الفل�صطينية والتي تاأ�ص�صت في يافا في �صنة 

1918 برئا�صة الحاج راغب اأبو ال�صعود 

الدجاني. كما جرى تاأ�صي�ص حزب الإ�صالح 

العربي في �صنة 1935 على يد عائلة 

الخالدي، لمناف�صة عائلة الن�صا�صيبي التي 

يمثلها حزب الدفاع الوطني، وبرزت اأي�صًا 

اأحزاب �صغيرة مثل حزب الكتلة الوطنية في 

نابل�ص على يد عبد اللطيف �صالح، وظهرت 

في الوقت نف�صه تيارات �صيوعية مثل الحزب 
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عمرانية وفكرية، من حيث اإدخال وا�صتعمال 

لغتها وثقافتها المحلية، والحتكاك بال�صكان 

المحليين والتفاعل معهم، وكذلك اإدخال 

العديد من والقيم واأنماط الحياة اإلى المجتمع 

الفل�صطيني. ومن هذه الجوالي تحديداً، 

الجوالي الألمانية واليونانية والإيطالية 

والأميركية والأرمن واليهود وغيرهم، ف�صاًل 

عن الحجاج الذي كانوا يزورون المنطقة 

بق�صد الحج والزيارات الدينية،32 وكذلك 

زيارات الم�صت�صرقين، الأمر الذي ي�صكل في 

مجمله لوحة من التفاعل والنفتاح الذي 

عرفته القد�ص في تلك الفترة. فعلى �صبيل 

المثال، كان في جمعية الهالل الأحمر في 

�صنة 1915 خم�ص ن�صاء يهوديات، ''والجدير 

بالذكر باأن هذه الجمعية كانت ت�صم ح�صانًا 

فاتنات من �صيدات اليهود اأمثال الم�ص 

تتنباوم والم�ص �صيما المغربية ومدموزيل 

كوب وغيرهن، وكان لهن بدلت ر�صمية من 

الجي�ص ولبا�صه، يمثلن الهالل الأحمر 

ويتجولن في الحتفالت التي كانت تقام 

اآنذاك بالقد�ص ويجمعون وي�صتلمون الإعانات 

التي كانت ترد با�صم الهالل الأحمر �صمن 

�صناديق مقفلة على جوانبهن.''33

اأ�صافت هذه التنوعات الإثنية واللغوية 

والدينية طابعًا خا�صًا على المدينة، ومع اأن 

هذه الجوالي نمت لأ�صباب متعددة، اإّل اإن 

اأبرزها كان لأ�صباب دينية مثلما فعل اليهود 

والأرمن وبع�ص الطوائف الم�صيحية الأُخرى، 

وتحديداً البروت�صتانتية،34 ومنها ما جاء 

لأ�صباب متعلقة باللجوء مثلما فعل اليهود 

ب�صبب موجات معاداة ال�صامية والمجازر في 

�صنة 1882، والأرمن35 بعد مجازر �صنة 

1915. وبع�ص هذه الجوالي جاء لأغرا�ص 

ا�صت�صراقية كولونيالية، ومنها الأميركية 

للمطالبة بالحقوق. و�صم هذا الحزب في 

ع�صويته �صخ�صيات مثل مو�صى هديب وعبد 

اللـه الغ�صين.

هذه الحداثة اأو النه�صة توقفت مع وقوع 

الحرب الكونية الأولى، لكنها، وب�صبب 

ال�صتعمار الإنجليزي، �صرعت تتطور باّطراد، 

وذلك بفعل تزايد الطلب على النفط، وتطور 

الموانىء والمدن ال�صاحلية، وازدهار الطرق 

التجارية البحرية، غير اأن هذه التطورات 

القت�صادية اأفرزت في الوقت نف�صه، نخبًا 

جديدة كومبرادورية، تجارية وم�صرفية.

عالوة على ذلك، اأدت الجوالي دوراً مهمًا 

في التطور القت�صادي الذي �صهدته المدينة، 

والذي انعك�ص على انت�صار هذه المقاهي، 

وخ�صو�صًا في خارج البلدة القديمة، فقد 

جمعت المدينة الواحدة العديد من التيارات 

والأعراق والجوالي، ودلت على مرحلة مهمة 

في حياة المدينة، كما اأن هذه المقاهي جمعت 

معظم الملل والأديان تحت �صقف واحد، وهذه 

ميزة المدن المختلطة. فالتق�صيم الإثني 

الطائفي يرافقه عادة تق�صيم تجمعات المدينة 

داخل ال�صور اإلى اأحياء للم�صلمين والن�صارى 

والأرمن واليهود. و�صمن هذه الروؤية ال�صيقة 

نرى اأربع حارات منغلقة تعزز حدودها اآليات 

الت�صامن الطائفي والتخ�ص�ص المهني 

والمدار�ص والتكايا، ف�صاًل عن الطقو�ص 

والحتفالت الدينية، وفوق ذلك كله تحريم 

الزواج والت�صاهر خارج المّلة والطائفة. وفي 

ظل هذا المنظار فاإن التعاي�ص والحراك 

الجتماعي المحدود بين هذه الطوائف بقيا 

ين في اآليات ال�صوق )التجارة( 
َ
مح�صور

والتزاور الجتماعي ال�صكلي حتى انتهاء 

الحقبة العثمانية.31

قامت الجوالي بدور مهم في اإحداث نه�صة 
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تاأ�صي�ص ال�صينما الم�صرية، وكذلك الدور الذي 

اأدته وديعة جرار وحليم الرومي في تطوير ما 

ي�صمى الفولكلور والمو�صيقى اللبنانية. 

و�صاهمت البعثات التعليمية اإلى الخارج اأي�صًا، 

في ا�صتح�صار اأفكار جديدة مثل ال�صيوعية، اإذ 

تاأثر كثيرون من الطالب العرب الذين در�صوا 

في الخارج بالثورات، ول �صيما الثورة 

ا العامل الأهم في الهجرة 
ّ
البل�صفية. اأم

والتعليم في الخارج فيكمن في التاأثر ببع�ص 

التيارات الفكرية الجديدة مثل الأفكار القومية 

وال�صتراكية في تلك الفترة، والتاأثر باأفكار 

الإخوان الم�صلمين في الأربعينيات. وتمتاز 

هذه الهجرات باأنها كانت لأ�صباب اقت�صادية، 

ولم تكن هجرة ق�صرية.

النوع الثاني من الهجرة هو الهجرة 

اليهودية وما تحمله من معاٍن، اإذ تركز اليهود 

قبل �صنة 1882 في اأربع مناطق رئي�صية هي 

القد�ص و�صفد والخليل وطبرية. واتخذت 

الهجرات اليهودية �صكل خم�ص موجات 

رئي�صية، وكان بين العرب واليهود نوع من 

التبادل التجاري، وعالقات و�صلت اإلى حد 

الم�صاهرة، غير اأن هذه العالقات �صرعان ما 

توترت ب�صبب الخطر الذي �صكلته الهجرة 

اليهودية الم�صتمرة، والدور الذي قام به 

النتداب الإنجليزي، وعمليات م�صادرة اأو 

�صراء الأرا�صي، والمزاحمة والمناف�صة 

القت�صادية، ومبداأ العمل العبري، وتحديداً في 

الم�صتعمرات الأولى، اإذ ''تك�صف الإح�صاءات 

القت�صادية عن �صكل العالقات العربية - 

اليهودية في بع�ص القطاعات. ويذكر رومان 

اأن 'في �صنة 1935، وهي �صنة قيا�صية فيما 

يتعلق بالبناء اليهودي في القد�ص، ارتفعت 

ن�صبة العرب الم�صتخَدمين في القطاع اليهودي 

اإلى 40% من مجموع العاملين فيه... وبح�صب 

والألمانية والبولونية واليونانية،36 فقد تركت 

كل جالية ب�صماتها الوا�صحة من حيث 

المباني والمقاهي والموؤ�ص�صات والمدار�ص 

التي بنوها، ف�صاًل عن العديد من اأنماط 

الحياة والِحرف الجديدة مثل النجارة 

والت�صوير والعزف على بع�ص الآلت 

المو�صيقية، والفن المعماري الذي انعك�ص على 

نمط البناء في بع�ص الأحياء، بحيث �صكلت 

هذه بمجموعها حيزاً عامًا للمدينة المفتوحة، 

واأ�صافت نكهة اإلى التنوع الديني والثقافي. 

وت�صير مذكرات الجوهرية اإلى كثير من وقائع 

المنا�صبات الحتفالية التي ح�صرها الكاتب 

مع اأبناء النخب الجتماعية و�صديقاتهم، 

وكان ي�صارك فيها مطربون م�صلمون 

وم�صيحيون ويهود.

على �صعيد اآخر، �صاعدت الهجرة والتعليم 

في الخارج في �صعود المقاهي وتطوير 

محتواها، وهناك نوعان من الهجرة 

المق�صودة هنا: الأول، هو الهجرة القت�صادية 

لكثير من اأبناء القد�ص اإلى المهجر وما تعنيه 

هذه الظاهرة من تبدل في الأدوار الجتماعية، 

فقد ت�صارعت هذه الهجرة في اأواخر القرن 

التا�صع ع�صر وبعد رحيل العثمانيين ب�صبب 

حالة الفقر والمجاعة، تمامًا مثلما كانت عليه 

الحال في لبنان. والتغيير الأهم الذي اأحدثته 

الهجرة هو تاأثيرها في و�صع ملكية الأرا�صي 

والزعامة المحلية،37 وفي تحريك عجلة 

القت�صاد، اإذ �صتوؤدي هذه الجماعات 

المهاجرة دوراً مميزاً في قلب الأدوار 

الجتماعية، وخ�صو�صًا لدى الفالحين، في 

مقابل تراجع مكانة وملكية ال�صرائح 

الإقطاعية التقليدية التي اكتفت براأ�صمالها 

الجتماعي. ومن اأمثلة هذا التاأثير الدور الذي 

قام به الأخوان اإبراهيم وبدر لما38 في 
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يعود اإلى اآلف الأعوام، كما تطورت الأ�صواق 

والأحياء في القد�ص الجديدة خارج الأ�صوار، 

وخ�صو�صًا في اأواخر القرن التا�صع ع�صر، مع 

تطور طرق الموا�صالت والأمن، والنه�صة 

القت�صادية بعد الحرب العالمية الأولى: ''في 

�صنة 1863 �صدر 'فرمان' خا�ص بتاأليف 

مجل�ص بلدي ]في القد�ص[، وكان من جملة 

اأعماله اإن�صاء نظام �صرف �صحي في 

�صبعينات القرن التا�صع ع�صر. وفي الت�صعينات، 

جرى تنظيم جمع القمامة ب�صورة دورية، 

لقت م�صابيح الكاز لإ�صاءة المدينة ]....[. 
ُ
وع

وفي �صنة 1892 افُتتحت حديقة عامة 

للجمهور في المدينة ]القد�ص[ الجديدة في 

�صارع يافا قبالة الم�صكوبية، حيث كانت فرقة 

ي الجمعة 
َ
مو�صيقية ع�صكرية تعزف فيها يوم

والأحد ]....[ ونوق�صت خطط لإدخال الحافالت 

الكهربائية ونظام الهاتف اإلى المدينة. وفي 

نحت بلدية القد�ص امتيازاً من 
ُ
�صنة 1914، م

اأجل تزويد المدينة بالكهرباء، و�صملت 

التغييرات الأُخرى التي اأحدثتها البلدية اإن�صاء 

قوة �صرطة للمدينة في �صنة 1886، ودائرة 

اإطفائية في منت�صف الت�صعينات، وم�صت�صفى 

تابع للبلدية.''40

و�صهدت المدينة بناء اأحياء جديدة لليهود 

والعرب مع اختالف ال�صياق الذي تطورت فيه، 

كاأحياء: الم�صرارة؛ الم�صعودية؛ وادي الجوز؛ 

مونتي فيوري؛ ال�صماعة؛ الطالبية؛ القطمون؛ 

رات�صبون؛ روميما؛ رحافيا؛ �صنهدريا؛ مئة 

�صعاريم؛ نحالوت؛ البقعة الفوقا؛ البقعة 

التحتا؛ وغيرها. فعلى �صبيل المثال: تم تعبيد 

�صارع يافا في �صنة 1861، واأ�صبح يربط بين 

يافا والقد�ص، وقد ن�صاأ فيه العديد من 

الموؤ�ص�صات التجارية، كما انتقلت اإليه بلدية 

القد�ص في �صنة 1908، وقام بنقلها ح�صين 

اأرقام �صنة 1937 في اإح�صاءات التجارة 

اليهودية كان لدى ثلث الحوانيت اليهودية 

تقريبًا زبائن عرب، و10% منها تعتمد في 

ن�صف حركتها التجارية على زبائن عرب'.''39

ويمكن الدعاء اأن تنامي وجود المقاهي 

ارتبط كذلك بتطور الحياة القت�صادية 

والأ�صواق الموجودة في المدن العربية، فعلى 

�صبيل المثال، عرفت الأ�صواق التجارية في 

بيروت مراحل مّد وجزر منذ اأواخر القرن 

الثامن ع�صر، فتغيرت بنيتها الهند�صية 

والقت�صادية والوظيفية نظراً اإلى العامل 

ال�صيا�صي، واإلى تطور طرق الموا�صالت 

والموانىء، وخ�صو�صًا بعد تطور المالحة 

البخارية، وبعد حملة اإبراهيم با�صا، وعقب 

فتح طريق ال�صام - بيروت، اإذ تنامت اأهمية 

هذه الأ�صواق، وجرى ر�صفها وتنظيمها في 

اأواخر العهد العثماني، عالوة على اإ�صافة 

قنوات لل�صرف ال�صحي والقناطر للحماية من 

المطر وال�صم�ص. وزاد في اأهمية هذه الأ�صواق 

ع انت�صارها وقربها من المرفاأ، ومن 
ّ
تنو

بوابات بيروت القديمة مثل باب اإدري�ص ، غير 

اء التوترات الأمنية في �صنة 1958، 
ّ
اأنها، وجر

انتقلت ب�صكل موقت اإلى غربي المدينة، 

وتحديداً اإلى منطقة الحمراء وراأ�ص بيروت، 

بينما تحولت في �صنة 1975، وبما فيها من 

مقاٍه، اإلى �صاحة حرب واإلى خط تما�ٍص رئي�صي 

رف حينها ببيروت ال�صرقية وبيروت 
ُ
بين ما ع

رت هذه الأ�صواق وت�صّتتت في 
ّ
الغربية. وقد ُدم

ها، 
ّ
مناطق متفرقة في �صرقي بيروت وغربي

وبعد اتفاق الطائف ُهدم معظمها واأُعيد 

اإنتاجه �صمن م�صروع ''�صوليدير''.

ا في القد�ص، فكانت الأ�صواق والمقاهي 
ّ
اأم

موجودة تاريخيًا في داخل البلدة القديمة، 

وارتبط تطورها بتطور تاريخ المدينة الذي 
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ب�صكل كبير اليهود الألمان الذين حاولوا اأن 

يبرزوا النمط الغربي في البناء والم�صهد 

الهند�صي،42 على الرغم من وجود بع�ص 

المباني اليونانية والأرمنية والإنجليزية 

والعربية الم�صهورة فيها، مثل مبنى �صن�صور 

الذي كان فيه اأحد اأ�صهر المقاهي في القد�ص 

الغربية وهو مقهى اأوروبا. وتاأ�ص�ص في �صارع 

يافا العديد من المقاهي، مثل: مقهى 

الجوهرية الذي تاأ�ص�ص في �صنة 1918؛43 

مقهى البيكاديلي في �صارع ماميال؛ مقهى 

وبار كارنيك الأرمني في مقابل مقر حاكم 

القد�ص؛ مقهى المعارف خارج بوابة الخليل 

مبا�صرة.44

اأفندي الح�صيني. واأقيم اأي�صًا بع�ص الأحياء 

المجاورة له مثل المجمع الرو�صي، ومحانيه 

يهودا، وحي نحالوت الذي كان ثالث اأحياء 

القد�ص التي ُتبنى خارج الجدار، وقد اأُن�صىء 

في �صنة 1860، واأ�ص�صته 7 عائالت يهودية، 

عّد اليوم قلب الحي التجاري في القد�ص 
ُ
وي

الغربية.

وفي عهد النتداب، جرى تطوير المنطقة 

�صمن الخطة الهيكلية التي و�صعها الإنجليز 

لتطوير الأ�صواق خارج المدينة القديمة، اإذ 

قاموا باإزالة وهدم اأغلبية المحالت المجاورة 

لباب العمود وباب الخليل والمال�صقة 

لالأ�صوار، كونها توؤثر في الم�صهد الخا�ص 

لالأ�صوار، وتزامن ذلك مع تاأ�صي�ص العديد من 

الموؤ�ص�صات المهمة في �صارع يافا مثل: 

القن�صلية التركية؛ دار البلدية؛ دار الحكومة؛ 

البريد؛ بنك الأنجلو – بال�صتاين؛ بنك باركليز. 

واقت�صت الخريطة الهيكلية الإنجليزية لتطوير 

الأ�صواق العمل في اتجاهين: الأول، في 

''ماميال'' اأو ماأمن اللـه، المال�صق لباب الخليل 

جد العديد من الموؤ�ص�صات التجارية 
ُ
حيث و

والمقاهي؛ الثاني، في �صارع يافا، وهو ما 

مي حينها ''المثلث التجاري''، و�صم كل من 
ُ

�ص

ني في �صنة 1924، 
ُ
�صارع الملك جورج الذي ب

و�صارع بن يهودا الذي تاأ�ص�ص في �صنة 1922. 

واأقيمت هذه الأ�صواق الجديدة على اأرا�ٍص 

ا�صترتها الوكالة اليهودية من البطريركية 

اليونانية الأرثوذك�صية بعد الحرب العالمية 

الأولى. ويتقاطع مع هذه ال�صوارع حي 

نحالوت اليهودي، و�صاحة �صهيون، وقد 

�صمت هذه ال�صوارع العديد من المتاجر 

والمقاهي ودور ال�صينما،41 اإلى درجة اأن هذه 

المنطقة اأ�صبحت بمثابة القلب الثقافي 

والقت�صادي للقد�ص الغربية. و�صاهم في ذلك 

باب العمود يف �سنة 1890 ويظهر فيه مقهيا �سيام 

وزعرتة.

�سورة حديثة ملقهى �سيام.



095 مقاالت مقاهي القدس البائدة بين احلداثة وهرطقة الباشاوات

بن اأزحيمان؛ مقهى عارف زعترة؛ مقهى 

محلة خان الزيت؛ مقهى البا�صطي في محلة 

باب الواد؛ مقهى منى؛ مقهى الهو�صبي�ص؛52 

مقهى علون في باب حطة، والذي اأُغلق نهائيًا 

وتحول اإلى منزل؛ مقهى مغيبو؛53 وهذه 

المقاهي جميعًا خ�صعت لتغيير في 

ا�صتخداماتها.

اخلامتة

خالل الحرب العربية - الإ�صرائيلية في 

�صنة 1948 �صقطت اأغلبية الأحياء العربية 

والأ�صواق في القد�ص الغربية بيد الع�صابات 

اليهودية، ون�صبت معارك كثيرة بين مد وجزر 

لل�صيطرة على البلدة القديمة واأحياء القد�ص 

الغربية وال�صرقية، وخ�صو�صًا معارك 

النوتردام، وال�صان �صيمون، والحي اليهودي، 

وباب النبي داود، وباب الخليل، والم�صعودية 

وغيرها. وجرى تدمير وتهجير اأكثرية 

الأ�صواق والمقاهي العربية في القد�ص 

الجديدة، وتحديداً تلك الموجودة في منطقة 

الم�صرارة، ومنطقة ماميال، وتلك المال�صقة 

لباب الخليل، ومنطقة ال�صماعة، و�صارع 

جوليان، و�صارع يافا، كما ُدمر معظم 

المباني المحاذية لتلك المناطق، لأن اأغلبيتها 

كانت على خطوط التما�ص بين القد�ص 

ال�صرقية والقد�ص والغربية، والتي ت�صكلت 

بفعل الهدنة التي وّقعها كل من مو�صيه ديان 

والقائد الأردني عبد اللـه التل. وقد حافظت 

المقاهي الموجودة في داخل الأ�صوار على 

مكانتها التقليدية لبع�ص الوقت، اإلى اأن 

اأُغلقت كلها تقريبًا،54 وجرى تحويلها اإلى 

متاجر لبيع ال�صلع الرخي�صة بعد اأن كانت 

�صاهدة على فترة ازدهار وتنوع عا�صتها 

المدينة يومًا ما.  

وكان هناك العديد من المقاهي اليهودية 

الم�صهورة مثل مقهى ''اأ�صنا''، ومقهى ''فيينا'' 

المقابل لمقهى اأوروبا، غير اأن المقاهي 

الموجودة في الأحياء اليهودية لم تكن مثل 

تلك الموجودة في الأحياء العربية، اإذ ا�صتهرت 

الأ�صواق اليهودية بالمقاهي ذات الطابع 

الأوروبي، والمطاعم والمتاجر الراقية، 

والمكتبات ومحالت ال�صرافة ودور ال�صينما 

وغيرها.

وانت�صرت المقاهي خارج الأ�صوار بح�صب 

الخريطة في اأربع جهات رئي�صية، وجميع هذه 

المقاهي تقريبًا جرى تدميره اأو تهجيره اأو 

تحويله اإلى ا�صتخدام اآخر:

الجهة الأولى تقع خارج ال�صور نحو �صارع 

يافا، و�صاحة �صهيون و�صارع بن يهودا، مثل: 

''مقهى النزهة قرب عمارة با�صكال''؛45 مقهى 

الجوهرية في عمارة الرو�ص؛ مقهى اأوروبا في 

مبنى �صن�صور؛ مقهى فيينا في مقابل عمارة 

�صن�صور؛ مقهى وبار كارنيك الأرمني.46

الجهة الثانية تقع في منطقة ماميال 

وال�صماعة، وفي منطقة باب الخليل كونها 

محطة نقل رئي�صية في الطريق اإلى بيت لحم 

والجنوب، مثل: مقهى الليدو في ميدان عمر؛47 

''قهوة داود الأرمني ]....[ ومقهى 'حنانيا 

الراهب' ''؛48 مقهى المعارف؛ مقهى البلور؛ 

مقهى البنك خارج باب الخليل؛ مقهى 

ال�صعاليك؛49 مقهى النيكفورية.50

الجهة الثالثة تقع في المنطقة المقابلة 

لباب العمود، وفي الم�صرارة و�صارع ال�صلطان 

�صليمان، واأ�صهرها مقهى النابل�صي.51

الجهة الرابعة وفيها المقاهي الأقدم، وتقع 

في داخل البلدة القديمة، وقد تاأ�ص�ص معظم 

هذه المقاهي في اأواخر القرن التا�صع ع�صر، 

مثل: مقهى خليل نجم؛ مقهى �صيام؛ مقهى 
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