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تقارير

�أرنا�ؤوط*

باب العمود� :أجمل �أبواب القد�س
وموقع للمقاومة وم�ساعي التهويد

ُينظر

�إلى باب العمود على �أنه من �أجمل الأبواب في البلدة القديمة في مدينة القد�س ال�شرقية المحتلة،
�إ ّال �إنه بات م�ؤخراً رمزاً لل�سيا�سات الإ�سرائيلية في المدينة بدءاً من القمع واالغتيال ،مروراً
بمحاوالت تهويد المدينة وطرد �سكانها ،وو�صو ًال �إلى الت�ضييق على المدينة اقت�صادي ًا.
وخالف ًا ل�سائر الأبواب في البلدة القديمة وعددها  ،10ف�إن ثمة مدرج ًا كبيراً ي�ؤدي �إلى الباب الذي �أقامه
ال�سلطان �سليمان القانوني في �سنة  1538بعد �أن �صممه المعماري دروي�ش الحلبي ،والذي يف�ضي �إلى المركز
التجاري في مدينة القد�س والأماكن الدينية في المدينة و�أبرزها الم�سجد الأق�صى وكني�سة القيامة.

مدخل باب العمود
* صحافي فلسطيني.
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يقول جمال عمرو ،المتخ�ص�ص ب�ش�ؤون القد�س'' :باب العمود هو �أحد �أبواب القد�س الرئي�سية ،بل هو �أهمها
و�سمي باب دم�شق ن�سبة �إلى وجهة الم�سافرين من خالله في اتجاه دم�شق ،كما
على الإطالق و�أكثرها �شهرةُ .
ُ�سمي باب نابل�س لأنه يتجه نحو نابل�س''.
''�سمي باب العمود ن�سبة �إلى عمود كان بارزاً في ال�ساحة الداخلية
وي�ضيف المحا�ضر في جامعة بير زيتُ :
للباب في الفترة الرومانية �ضمن �سل�سلة �أعمدة ممتدة في البلدة القديمة حتى �آخر طريق خان الزيت ،وت�سمى
�شارع الكاردو� ،أي القلب ،وهذا ال�شارع يظهر بو�ضوح في خريطة مادبا التي ُتعتبر من �أقدم خرائط المدينة''.
ويتابع'' :العمود ما زال موجوداً حتى الآن ،لكن ب�سبب التغييرات التي حدثت في المدينة ف�إنه بات �أكثر
انخفا�ض ًا ،الأمر الذي يتطلب النزول ب�ضع درجات من �أجل الو�صول �إليه ور�ؤيته''.
ويرى عمرو �أن للباب مكانته التاريخية ،فيقول'' :زوار القد�س ي�صلون �إلى المدينة القديمة �أ�سا�س ًا عبر هذا
الباب ،فمن خالله زار الرحالة والم�ؤرخون البلدة القديمة وكتبوا عنها ''.وي�ضيف'' :جدار الباب �سميك وقوي
ومتين ،وهناك انحناء في الأبواب وفق ًا لنمط العمارة العثمانية للمحافظة على المدينة والدفاع عنها ،فهذا
االنحناء يحقق الأمن لحرا�س المدينة ،ومن ال�صعب جداً اختراقه ب�سهولة''.
ومنطقة باب العمود هي الملتقى الذي ت�صل عنده وتنطلق منه الحافالت من القرى والمدن المجاورة
لمدينة القد�س ،بينما كان قبل فر�ض الح�صار الإ�سرائيلي على مدينة القد�س في �أوائل الت�سعينيات المكان الذي
تنطلق منه وت�صل �إليه الحافالت وال�سيارات من جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.

�أحد �أ�سواق باب العمود
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ولأنه يطل على �سور البلدة القديمة ،ولأنه تجري منه و�إليه �أو�سع حركة للب�شر في القد�س ،ف�إن المواطنين
الفل�سطينيين يلج�أون �إلى مدرجاته من �أجل الترويح عن �أنف�سهم و�شرب القهوة وال�شاي.
و�سياح �أجانب كي يلتقطوا ال�صور التذكارية.
وي�صل �إلى المكان ر�سامون من عدة �أنحاء من العالمّ ،
يعج بالفل�سطينيين من جميع �أنحاء ال�ضفة الغربية ،والذين
وحتى مطلع الت�سعينيات كان باب العمود ّ
كانوا ي�صلون �إلى البلدة القديمة للتب�ضع في �أ�سواقها.
ففي داخل البلدة القديمة هناك �سوق خان الزيت الذي كان ي�شتهر ببيع الزيت وال�سمن والبقوليات،
وتتداخل فيه محال لت�صليح البوابير والمالب�س ،كما �أن فيه �سوق اللحامين الذين كان يبيع اللحوم الطازجة
يومي ًا ،و�إلى جانبه �سوق العطارين الذي يبيع العطارة ،و�سوق الخواجات الذي كان يبيع القما�ش وال�ستائر.
ومع ت�شديد الح�صار على مدينة القد�س ال�شرقية في �سنة  ،1994ومنع �سكان ال�ضفة الغربية من دخول
المدينة �إ ّال بت�صاريح �إ�سرائيلية ،ف�إن الأ�سواق فرغت من زبائنها ،وق ّلت الحركة كثيراً في منطقة باب العمود.

ع�سكرة الباب
حولت ال�شرطة الإ�سرائيلية باب العمود و�ساحته �إلى ثكنة ع�سكرية ينت�شر عنا�صرها على مدخله
منذ َ
عامين ّ
و�ساحته ،ويقومون ب�إذالل ال�شبان الفل�سطينيين.
ويقيم عنا�صر ال�شرطة الإ�سرائيلية  3نقاط تفتي�ش في الطريق الم�ؤدية �إلى الباب يتم فيها �إيقاف ال�شبان
الفل�سطينيين والتدقيق في هوياتهم و�إخ�ضاعهم لعمليات تفتي�ش ج�سدي مهينة.
كما اقتلعت ال�شرطة الإ�سرائيلية الأ�شجار من محيطه ون�صبت ع�شرات كاميرات المراقبة على �أعمدة
الكهرباء المطلة عليه وحوله.
ومع كل حادث يقع في المدينة ،تلج�أ ال�شرطة ا إل�سرائيلية في كثير من الأحيان �إلى �إغالق باب العمود �أمام
حركة المواطنين الفل�سطينيين من البلدة القديمة و�إليها كو�سيلة عقاب جماعي.
تجمع بع�ض
وفي  23حزيران/يونيو الما�ضي قال رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية بنيامين نتنياهو'' :لقد ّ
القتلة حول هذا المكان ،وهم يرتكبون عملياتهم مرة تلو الأُخرى .لقد �أ�صبح هذا المكان رمزاً للإرهاب''.
أعدت ال�شرطة خطة بهدف تعزيز الأمن
و�أ�ضاف'' :لهذا ال�سبب طالبت ب�إعداد خطة و�إجراء تغييرات ،وقد � ّ
حيز التنفيذ في وقت
�ستدخل
التي
الخطة
وتقلي�ص حرية ت�صرف المهاجمين المحتملين ،و�أنا �صادقت على تلك
ّ
قريب جداً''.
وبعد ت�صريحات نتنياهو عمدت ال�شرطة �إلى �إقامة  3نقاط تفتي�ش في باب العمود ،وتثبيت ع�شرات
كاميرات المراقبة في المنطقة.
عامين تقوم ال�شرطة الإ�سرائيلية
يقول الباحث الميداني في �ش�ؤون القد�س �أحمد �صب لبن'' :منذ نحو َ
بع�سكرة باب العمود من خالل ن�شر الع�شرات من قواتها على مدار ال�ساعة في المنطقة ،وتحويل  3حواجز
�شرطية �إلى حواجز دائمة ،وذلك بالتزامن مع تثبيت ع�شرات الكاميرات لمراقبة حركة الفل�سطينيين في
المنطقة''.
بحق الفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا
وي�ضيف'' :ر�صدنا خالل
العامين الما�ضيين �سل�سلة وا�سعة من االنتهاكات ّ
َ
ال�شبان الذين يتم توقيفهم و�إخ�ضاعهم لعمليات تفتي�ش ج�سدي مذلة تترافق مع عمليات �ضرب ومعاملة
قا�سية''.
ويتابع �صب لبن'' :مدرج باب العمود كان لعدة �أعوام متنف�س ًا للع�شرات من �سكان البلدة القديمة ،وخ�صو�ص ًا
في �ساعات الم�ساء ،لكن ال�شرطة الإ�سرائيلية تالحق الفل�سطينيين وتن ّغ�ص عليهم بحجة اال�شتباه فيهم لمنعهم
من الوجود في المنطقة� ،إ ّال �إن كثيرين من ال�شبان يرف�ضون هذه الإجراءات وي�صرون على البقاء في المنطقة''.
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نقطة تفتي�ش �إ�رسائيلية عند مدخل الباب

�ساحة �شهداء
العامين الما�ضيين بات الفل�سطينيون يطلقون على �ساحة باب العمود لقب ''�ساحة ال�شهداء'' نظراً �إلى
خالل
َ
�سقوط العديد من ال�شهداء في المنطقة بر�صا�ص ال�شرطة الإ�سرائيلية بحجة تنفيذ �أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.
وت�شير تقديرات فل�سطينية �إلى �أن  20فل�سطيني ًا ا�ست�شهدوا بر�صا�ص ال�شرطة الإ�سرائيلية في �ساحة باب
العامين الما�ضيين .وبين ال�شهداء الفتاة فاطمة حجيجي ،البالغة من العمر  16عام ًا ومن �سكان
العمود خالل
َ
قراوة بني زيد ،فقد زعمت ال�شرطة الإ�سرائيلية �أنها �أ�شهرت �سكين ًا في � 7أيار/مايو  2017قبل �إطالق الر�صا�ص.
''تبين �أن حجيجي التي توقفت على بعد �أمتار قليلة من رجال ال�شرطة ،لم
�إ ّال �إن منظمة ''بيت�سيلم'' قالتّ :
يقل عن ع�شر ر�صا�صات ''.و�أ�ضافت'' :كان في �إمكان
تعر�ض �أي ًا منهم للخطر ،لكن ال�شرطة �أطلقت عليها ما ال ّ
ّ
مدرعين وم�سلحين ،ويقفون خلف الحاجز المعدني� ،أن ي�سيطروا على حجيجي
كانوا
الذين
ال�شرطة
رجال
ّ
ويوقفوها من دون الحاجة �إلى �إطالق الر�صا�ص ،وبكل ت�أكيد من دون �إطالق الر�صا�ص الف ّتاك ،لكنهم بد ًال
تعر�ضهم للخطر''.
من ذلك� ،أطلقوا النار وقتلوا فتاة تبلغ من العمر  16عام ًا ،من دون �أن ّ
الم�شهد ذاته تكرر مع �سهام نمر ،وعمرها  49عام ًا وهي من �سكان القد�س ،والتي زعمت ال�شرطة �أنها في
� 29آذار/مار�س �أ�شهرت مق�ص ًا قبل �أن يتم �إطالق النار عليها وا�ست�شهادها.
ال في �أن �سهام كانت ت�ستطيع عبور الحاجز والتقدم نحو �أفراد
وقالت ''بيت�سيلم'' �أي�ض ًا� ،إن ''هنالك �شك ًا �أ�ص ً
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ال�شرطة وتعري�ضهم للخطر .كما �أنه نظراً �إلى تح�صيناتهم والو�سائل التي كانت في حيازتهم ،ف�إنه على الأرجح
كان في قدرتهم ال�سيطرة عليها و�إيقافها من دون الحاجة �إلى �إطالق النار ،لكن رجال ال�شرطة بد ًال من ذلك،
�أطلقوا النار عليها وقتلوها''.
ويقول �صب لبن'' :لقد ا�ست�شهد العديد من الفل�سطينيين بر�صا�ص ال�شرطة الإ�سرائيلية في �ساحة باب العمود
العامين الما�ضيين .وبالإجمال يمكن القول �إن ردة الفعل الإ�سرائيلية كانت غير مبررة على الإطالق ،
خالل
َ
�إذ تم �إطالق كثير من الر�صا�ص ،وفي العديد من الأحيان ُمنعت طواقم الإ�سعاف من تقديم الإ�سعافات
للجرحى ''.وي�ضيف'' :في جميع الحاالت كان من الممكن اعتقال المهاجمين من دون �إطالق النار عليهم� .إن
الذي جرى لم يحدث مع حجيجي ونمر فقط  ،بل مع �سائر ال�شهداء �أي�ض ًا''.
ومع �أن ال�شرطة ا إل�سرائيلية قامت بتثبيت كاميرات مراقبة في كل زاوية من زوايا باب العمود� ،إ ّال �إنها
ترف�ض �إبراز �شرائط هذه الكاميرات لإثبات رواياتها عن محاوالت طعن ،ولم ُتبرز �إ ّال حالتين فقط عن حاد َثي
طعن يظهر فيهما فل�سطينيان وهما يحاوالن تنفيذ عمليات طعن.

الهدف ال�سيطرة على البلدة القدمية
ويرى مدير مركز القد�س للحقوق االجتماعية واالقت�صادية ،زياد الحموري� ،أن االحتالل الإ�سرائيلي يهدف
من وراء �إجراءاته في باب العمود �إلى ال�سيطرة الكاملة على البلدة القديمة باعتباره المدخل الأ�سا�سي للبلدة.
ويقول�'' :إ�سرائيل ت�ستغل كل حدث من �أجل فر�ض �إجراءات جديدة في باب العمود في �سياق مخطط يهدف �إلى
ال�سيطرة على البلدة القديمة ب�أكملها ،فقد تم تثبيت نقاط التفتي�ش وكاميرات المراقبة بالتزامن مع �إجراءات
ال عن عمليات حفر بحث ًا عن �آثار مزعومة في منطقة باب العمود''.
تفتي�ش م�شددة ،ف�ض ً
المارين عبر الباب �إلى البلدة القديمة ،وبالتالي
وي�شير الحموري �إلى �أن ''هذه الإجراءات كلها تهدف �إلى خف�ض عدد ّ
الت�أثير �سلب ًا فيما هو موجود خلف الباب ،وهي الأماكن الدينية الإ�سالمية والم�سيحية والمحال التجارية وال�سكان،
وبالتالي هي محاولة لل�ضغط با إلمكانات كلها من �أجل تفريغ البلدة القديمة من �سكانها الأ�صليين لم�صلحة
الم�ستوطنين الإ�سرائيليين الذي ي�سعون لال�ستيالء على مزيد من المنازل العربية في البلدة ،وتحديداً طريق الواد''.
وي�ضيف الحموري'' :الإجراءات الإ�سرائيلية �أثرت �سلب ًا في الحركة التجارية في البلدة القديمة �إذ لدينا
ال تجاري ًا �أغلقت �أبوابها في البلدة القديمة ،وهو ما يمثل نحو  %25من عدد
قوائم بنحو  260 - 250مح ً
المحال التجارية التي ت�صل �إلى قرابة  1100محل ،وتحديداً في باب ال�سل�سلة و�سوق الدباغة والواد و�سوق
تعج بالمواطنين من
الخواجات و�سوق القطانين و�سوق اللحامين وغيرها من الأ�سواق التي كانت قبل �أعوام ّ
القد�س و�أنحاء ال�ضفة الغربية''.
ويلفت الحموري �إلى �أن ا�صحاب المحال التجارية �أغلقوا محالهم ب�سبب قلة المت�سوقين ،م�شيراً �إلى �أن عدد
العامين الما�ضيين.
المحال المغلقة ازداد في الأعوام القليلة الما�ضية ،وتحديداً
َ
الحد من حركتهم في اتجاه
ت�ضيق على الفل�سطينيين من �أجل ّ
ويقول �إن �سلطات االحتالل الإ�سرائيلي التي ّ
البلدة القديمة ،تعمل �أي�ض ًا على مالحقة التجار من خالل ال�ضرائب ،محذراً من ''خطر ت�سريب محال تجارية
في البلدة القديمة بداعي عدم القدرة على دفع ال�ضرائب الباهظة''.

تكرار �سيناريو اخلليل
ويعتبر الحموري �أن ال�سلطات الإ�سرائيلية تحاول �أن تكرر ال�سيناريو الذي طبقته في مدينة الخليل في
ال�ضفة الغربية بهدف ال�سيطرة عليها.
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حركة خجولة �أمام الباب

ويقول'' :الإجراءات هي نف�سها �إن كنا نتحدث عن نقاط التفتي�ش الثابتة وعمليات التفتي�ش غير الإن�سانية،
المطبق في �شارع ال�شهداء
كما �أن ما يجري في �شارع الواد الذي يربط باب العمود بالم�سجد الأق�صى هو ذاته
ّ
في الخليل ،وما يجري في الم�سجد الأق�صى هو تمام ًا ما جرى في بداية تق�سيم الحرم الإبراهيمي ،و�إغالق
المحال التجارية هو عينه الذي يجري في مناطق وجود الم�ستوطنين في الخليل''.
وي�ضيف�'' :إ�سرائيل تنظر �إلى باب العمود باعتباره �شريان الحركة �إلى البلدة القديمة ،وهي تريد �ضرب هذا
ال�شريان بما ي�سهل �سيطرتها على البلدة القديمة''.

�إجراءات تهويدية يف القد�س
يتزامن ت�شديد الخناق على باب العمود مع �إجرءات �إ�سرائيلية في عموم مدينة القد�س تهدف �إلى فر�ض
ميزان ديموغرافي جديد لم�صلحة اليهود في مدينة القد�س.
فقد بد�أت تتعالى الأ�صوات في �إ�سرائيل لفر�ض �إجراءات جديدة يكون من �ش�أنها �إخراج �أحياء فل�سطينية
من مدينة القد�س مثل كفر عقب ومخيم �شعفاط وعناتا وغيرها من الأحياء التي يقطنها ما يتراوح بين
 120.000و 150.000فل�سطيني ،وهو ما ي�شكل �أكثر من ثلث عدد المقد�سيين.
كما تدفع وزارة الإ�سكان الإ�سرائيلية في اتجاه �إقامة م�ستعمرة جديدة على �أرا�ضي مطار قلندية والأرا�ضي
المحيطة ت�شمل  10.000وحدة ا�ستيطانية للم�ستوطنين المتدينين.
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وو�ضع حزب الليكود الإ�سرائيلي الذي يتزعمه رئي�س الحكومة الإ�سرائيلية نتنياهو ،مخطط ًا با�سم ''القد�س
الكبرى'' يهدف �إلى �ضم  5م�ستعمرات كبرى في محيط القد�س �إلى المدينة ،بما يزيد في عدد اليهود في المدينة
بنحو .100.000
ويقول خليل التفكجي ،مدير دائرة الخرائط في جمعية الدرا�سات العربية�'' :إن مجمل هذه الخطوات
الإ�سرائيلية يهدف �إلى منع �إقامة عا�صمة للدولة الفل�سطينية في مدينة القد�س ،و�إلى تكري�س �أغلبية يهودية
كبيرة في المدينة على ح�ساب المواطنين الفل�سطينيين الذين تخطط �إ�سرائيل �أ ّال تزيد ن�سبتهم على  %20من
ب�شطريها ال�شرقي والغربي ،و�أي�ض ًا �إلى تق�سيم ال�ضفة الغربية �إلى منطقة �شمالية و�أُخرى جنوبية،
�سكان القد�س
َ
بما يقطع الطريق على �إمكان تطبيق حل الدولتين''.
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