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  ملف القدس

  القومية/التراث والوطنية
  *والرمزية املتغيرة حلائط املبكى

 **سيمونه ريكا

، ورمزية التراث، قد أصبحت من جماالت الدراسة "اخملترعة"دراسة الرموز، وإنشاء رواية تاريخية، والتقاليد  إن
لتطبيق هذه املقاربة على تغيير  لكن مل جتر حتى اآلن أية حماولة  )1(.الشائعة يف صفوف الباحثين اإلسرائيليين

وتتعلق هذه التغييرات التي تقوم بها السلطات   )2(.معامل منطقة ال يستهان بها من املدينة القديمة يف القدس
بحائط املبكى حتديداً، أي ذلك اجلزء من اجملمع  1967اإلسرائيلية بعد االستيالء على القدس الشرقية سنة 

، الذي أصبح منذ أوائل العصور احلديثة مكاناً مقدساً عند )رم الشريف عند املسلميناحل(اخلارجي لهيكل سليمان 
غير أن هذه التغييرات التي تسعى حملو ماض عربي يمتد على عدة قرون، واالستعاضة عنه بفضاء جديد . اليهود

توخى هذه الورقة وت. يهودي حصراً يتناسب مع رموز دولة يهودية حديثة، تتيح أرضية ممتازة ملقاربة كهذه
وهي . ، عالوة على التغيرات املادية ملنطقة احلائط منذ ذلك التاريخ1967تفحص تغير معاين هذا املوقع قبل سنة 

اإلسرائيلي الوطني بامتياز، بحيث يكرس " الرمز"تتوخى أيضاً تقويم مدى جناح اجلهود األخيرة جلعل احلائط 
  .ودية معاًالقيم الصهيونية والتقاليد الدينية اليه

  بدايات هذا التقليد
مع أن حائط املبكى يعد عند اجلميع اليوم أقدس صرح يف اليهودية، فإن مركزيته يف هذه الديانة ليست قديمة 

كان   )3(فنحن نعلم من احلجاج واملسافرين يف القرن اخلامس عشر أن إحياء ذكرى هدم الهيكل. بقدر ما يُظن عادة
وهي باحة ضيقة  –إن منطقة حائط املبكى . ن خارج البلدة القديمة ال أمام حائط املبكىيتم سنوياً يف جبل الزيتو

قد تم  –متراً مربعاً أمام احلائط احملصور داخل حي املغاربة اإلسالمي العائد إىل القرن الرابع عشر  120مساحتها 
بيترز، يف جمموعته . إ. حظ فويال. حتديدها وفرزها يف عهد السلطان سليمان الكبير يف القرن السادس عشر

الشاملة لوثائق الرحالة واحلجاج املتعلقة بالقدس، أن الزوار اليهود مل يبدأوا إالّ منذ السنوات األوىل من ذلك القرن 
للحائط الذي نشرته وزارة " الرسمي"وحتى التاريخ   )4(".حضور الرب"بوصف حائط املبكى وربطه بالتقليد القديم لـ 

تقارير الرحالة واحلجاج، وال سيما يف القرن األخيرة، مملوءة "ائل الثمانينيات، والذي يلحظ أن الدفاع يف أو
أنه ال بد من التنبيه إىل أنه ال تكاد ترد أية إشارة إىل احلائط خالل القرون "، يضيف "بأوصاف احلائط الغربي

 )5(."الوسطى بأكملها تقريباً

  
لول القرن التاسع عشر، حموراً دينياً مركزياً لليهود حملياً ويف بالد مع ذلك، فال شك يف أن احلائط بات، بح

وقد بدأ تسييس القضية يف القرن العشرين، وخصوصاً بعد بسط االنتداب البريطاين على فلسطين يف نهاية . الشتات
 بعض األوساط أن حق الصالة يف"، 1929كَسْت، ضابط لواء القدس، يف سنة . فقد الحظ ل. احلرب العاملية األوىل

ففي ذلك التاريخ كانت احلركة الصهيونية العلمانية،   )6(."يرتبط بادعاء امللكية الفعلية للحائط[...] اليهودية راح 
وأصبح جراء ذلك حمور توترات متزايدة مع . املدركة ألهمية احلائط كرمز، قد بدأت تستغله يف خدمة قضيتها

 .اجملتمع اإلسالمي
  

، يوم قرر اجمللس البلدي العثماين رسمياً منع اليهود 1911داية التوترات عند احلائط إىل سنة كثيراً ما تُرجع ب
والواقع أن التوترات   )7(.من اإلتيان بالكراسي أو احلُجُب للفصل بين النساء والرجال يف املمر الضيق أمام احلائط
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الذي منع اليهود من تبليط املمر أمام احلائط  كانت قائمة قبل ذلك بوقت طويل، كما يتبين من قرار إبراهيم باشا
من حيث املبدأ، كانت إقامة شعائر العبادة واحملافظة على األماكن املقدسة يف القدس حمكومة   )8(.1840سنة 

وأكدتها القوى العظمى يف (  )9(، التي وضعها العثمانيون يف أواسط القرن الثامن عشر"الوضع القائم"بترتيبات 
لتخفيف التوترات وجلم املنافسات بشأن املواضع املقدسة بين الطوائف ) 1855يس املوقعة سنة معاهدة بار

ومع أن هذه الترتيبات كانت تخص األماكن املقدسة املسيحية بصورة أخص، فقد كانت تشتمل   )10(.الدينية
انيون رسمياً إليها حائط املبكى تقليدياً على الشعائر التي تقام يف املواقع املقدسة اليهودية أيضاً، وضم البريط

عند " الوضع القائم"وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت التحديات اليهودية لـ . وقبر راحيل خالل فترة االنتداب
وقد بلغت التوترات الناجمة عن ذلك ذروتها يف   )11(.احلائط، وتصاعدت على امتداد العشرينيات من القرن العشرين

يوم تسببت تظاهرة قامت بها جماعات صهيونية ناشطة   )12(،1929أغسطس / آبيف" حادثة حائط املبكى"
  .عربياً 116يهودياً و 133بأعمال عنف أسفرت عن مقتل 

  
  

  1948صورة حائط املبكى سنة 
  
  

. يف إثر حوادث حائط املبكى، عينت بريطانيا بموافقة عصبة األمم جلنة دولية للتحقيق يف أمر حائط املبكى
أية ملكية  ال يدعوناليهود "، أنه على الرغم من أن 1930ديسمبر /تقرير اللجنة املقدم يف كانون األولوقد الحظ 

التحقيق يف احليازة القانونية كأساس "فإن اللجنة تنوي " ،]التشديد من املؤلف[للحائط أو للرصيف الواقع أمامه 
م استقصاءاتها قررت اللجنة أنه يحق لليهود ويف ختا  )13(."ضروري لتحديد الوضع القانوين يف هذا املوضوع

تعود "وأنه   )14(،)وإن كان ذلك خاضعاً لشروط حمددة" (ألغراض العبادة يف كل األوقات"الوصول إىل احلائط 
، إضافة إىل الرصيف الواقع أمامه وحي املغاربة "للمسلمين احليازة احلصرية واملُلك احلصري للحائط الغربي

، وأدخلتها سلطة االنتداب 1931مُنحت مقررات اللجنة اخلاصة باحلائط صفة القانون يف سنة  وقد  )15(.املالصق
 )16(.يف األماكن املقدسة" الوضع القائم"كجزء ال يتجزأ من 

  
القومية /وعلى الرغم من احلظر الرسمي الذي فرضته سلطات االنتداب، فقد استمرت املسيرات اليهودية الوطنية

وقد بدت ثقة احلركة الصهيونية املتنامية بذاتها حتى يف أثناء . تداد الثالثينيات واألربعينياتعند احلائط على ام
، كما يتبين من اقتراح اللجنة اليهودية، التي اختيرت 1930قيام جلنة التحقيق يف أمر احلائط بعملها يف سنة 

كامل حي املغاربة املكون كلياً من أمالك وقف  ذلك االقتراح الذي طالب بأن يتم إخالء  )17(ملقابلة اللجنة الدولية،
يظهر أن النيات "وكان هذا املطلب، يف نظر اللجنة العربية التي شكلت ملقابلة اللجنة الدولية، دليالً . إسالمي

  )18(."احلقيقية لليهود هي أن يضعوا اليد بالتدريج على األماكن اإلسالمية املقدسة، وأن يصبحوا سادة البلد

  متنافسةتقاليد 
ومع أن . مع تزايد مركزية احلائط بالنسبة إىل اليهود، راح مزيد من املعاين الرمزية والتقاليد يُنسب إىل املوقع

يف " دينياً"أهميته، كما الحظنا آنفاً، كانت تتعاظم خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر، فإن مغزاه ظل 
انيين كان يجد مشهد اليهود املصلين عند احلائط مزعجاً، ومفعماً احملل األول، حتى إن بعض الصهيونيين العلم

من ذلك أن أحاد هعام، وهو من أبرز الرواد الصهيونيين األوائل، كتب يف الثمانينيات من القرن . برائحة التخلف
وهؤالء  فهذه احلجارة تشهد على تدمير أرضنا،. بينما أقف وأنظر إليهم، تمأل ذهني فكرة واحدة: "التاسع عشر

 )19("أية من هاتين الكارثتين أدهى؟ وأيهما أدعى إىل احلزن واحلداد؟. الرجال على تدمير شعبنا

  
قومية، /حمضاً، يتحول إىل قضية وطنية" دينياً "لكن، مع بداية القرن العشرين، أخذ هذا املوقع الذي كان 
أن كالً من اجملموعتين كانت تتفاعل مع  واحلق. وأضحى احلائط حمط تكريم الصهيونيين املتدينين والعلمانيين

وقد شكلت مواقفهما املتباينة مصدر نزاع بينهما طوال فترة   )20(احلائط بطريقة خمتلفة، كما الحظ عكيفا أور،
ومع ذلك، فإن احلركة الصهيونية أدركت منذ البداية جاذبية احلائط وراهنت على ذلك؛ فقد كانت بطاقات . االنتداب
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الرائد ] املستعمر[صهيونية األوىل حتمل صورة اليهود املصلين أمام احلائط على وجه منها، وصورة املؤتمرات ال
من . القومية/عالوة على ذلك تزايد مزج الرموز الدينية والوطنية  )21(.احلديث العامل يف األرض على الوجه اآلخر

أغسطس، وهو التاريخ التقليدي /ن آبيصف إحياء ذكرى التاسع م 1935ذلك أن دليل السياح الصهيوين لسنة 
  :الستذكار تدمير الهيكلين األول والثاين، كما يلي

ففي تلك األمسية حتدث [...]. أغسطس /غير أن االنطباع األعمق هو ذاك الذي تتركه عشية التاسع من آب
جارة األبدية يمر األلوف بتؤدة وصمت أمام احل. هجرة يهودية حقيقية إىل حائط املبكى بعد حلول الظالم

الطائفة اليهودية [القديم  الييشوفحتى وقت متقدم من الليل؛ الشيب والشبان، املؤمنون وغير املؤمنين، 
. والكفوتسوتمن املستعمرات  ]الرواد[واحلالوتسيم من شارع اليهود ] يف فلسطين قبل الهجرات الصهيونية

 )22(. العامل، فإن ذلك لك هنا ويف هذه الساعةولئن كان لك أن تشعر بأن شعب إسرائيل حي، يف أي مكان يف

  
وتشدد املصادر اإلسرائيلية على أنه يف الفترة نفسها، وكردة فعل على تنامي االهتمام اليهودي باحلائط، تطورت 

وتنسب منشورات وزارة الدفاع . رواية إسالمية مضادة حتتفي بالرواية الدينية لقدسية مربط البراق، فرس النبي
بينما تُذكر أماكن بديلة أقدم ملربط البراق يف كتاب  )23(يلية هذا التقليد إىل أواسط القرن التاسع عشر،اإلسرائ

 )24(.إيالد

  
ومع أنه يبدو واضحاً أن االهتمام بالتراث املتعلق بالبراق بدأ يف أوائل القرن العشرين، وأن شيئاً كالتطوير 

الصهيونية، فإن ثمة /دينية اإلسالمية ملواجهة املزاعم اليهوديةتم على أيدي السلطات ال" التراث"املنظم لهذا 
أن ) 1328ت (إذ يذكر خمطوط من القرن الرابع عشر بقلم ابن فركه . إشارات قديمة نسبياً تربط بين املوقع والبراق

ف، يف املوقع البراق ربط خارج باب الناب، وهو االسم القديم لبوابة تقع يف احلائط اجلنوبي الغربي للحرم الشري
املنطقة احمليطة  1865وتسمي خريطة ويلسون ملدينة القدس سنة   )25(.نفسه الذي يعرف اليوم باسم البراق

برفض منح اليهود حق تبليط املنطقة  1840كما أن الفتوى الصادرة سنة   )26(،"حوش البراق"بحائط املبكى 
 )27(."فيها البراقالبقعة التي ربط "الواقعة أمام احلائط تعرّفها بأنها 

  
فقد حاولت السلطات األردنية : وطرد اليهود من البلدة القديمة، تغير دور احلائط مرة أُخرى 1948عقب حرب 

ويتبين هذا، مثالً، من بطاقة بريدية من . الصرف" العربي"التقليل من العالقة اليهودية باملوقع، وركزت على مغزاه 
  )29(.تسير قرب احلائط" التقليدي"لسطينية يف لباسها تصور امرأة ف  )28(احلقبة األردنية

  حمو املاضي: 1967يونيو /حزيران
إذ فور انتهاء معركة البلدة القديمة . ، حدث تغير دراماتيكي1967مع احتالل إسرائيل القدس الشرقية سنة 

ث ساعات إلخراج نسمة، ومل يمنحوا إالّ ثال 650جُرف حي املغاربة بكامله، وطُرد سكانه البالغ عددهم 
 60إىل  28وتم توسيع اجلزء من احلائط اخملصص للصلوات يف اجتاه اجلنوب ملضاعفة طوله من   )30(.مقتنياتهم

متراً؛ وهكذا حتولت مساحة  40أمتار إىل  4متراً، بينما زيدت املساحة األصلية املكشوفة اجملاورة للحائط من نحو 
متر مربع  20.000املنبسطة على   )31(أمام احلائط إىل ساحة احلائط الغربي متراً مربعاً الصغيرة األصلية 120الـ 

  .فوق أنقاض حي املغاربة
  
  

  1967صورة حائط املبكى سنة 
  

الوضع "وبقطع النظر عن تفاهمات   )32(هذا التغيير اجلذري يف املشهد املديني، بخرق واضح التفاقية جنيف،
. لطات املدنية والعسكرية، ثم نُسب الحقاً إىل رئيس بلدية القدس تيدي كوليك، تم إقراره بالتشاور بين الس"القائم

أمّا أسباب هذا اإلجراء، الذي عبر بصورة دراماتيكية عن االستيالء الرمزي على املدينة من جانب اإلسرائيليين، فقد 
دينة، وأهاليها، وزوارها األجانب، غير أن أثره الطويل األمد يف امل  )34(وبنزيمان، )33(تم حتليلها على يد بنفنيستي

 .يمر عادة من دون أي ذكر
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أية فكرة عن شكل املوقع سابقاً؛ وأدالّء  1967ال توجد لدى ماليين السياح الذين زاروا القدس منذ سنة 

وهكذا فإن   )35(.مباشرة 1967السياحة اإلسرائيليون يتحاشون إجماالً أي ذكر حلي املغاربة وجرفه عقب حرب 
فاملنشورات الكثيرة عن البلدة القديمة ال تشتمل أبدًا . احملو مل يكن حمواً مادياً فحسب، بل حمواً للذاكرة أيضاً هذا

وحتى الصور القليلة املتاحة حلي املغاربة واملعروضة للبيع يف . على صور فوتوغرافية للموقع كما كان من قبل
لقرن العشرين، وتعزز بذلك اخللط املريح إلسرائيل بين الدمار حمالت الصور يف البلدة القديمة ترقى إىل بداية ا

ويمتد تأثير هذا احملو، إىل حد ما، حتى إىل . 1967وبين احملو املتعمد للحي سنة  1948الناجم عن معارك سنة 
من  وذلك على الرغم من أن لكثير –األجيال الفلسطينية الطالعة التي نشأت على مشهد الساحة الفسيحة اخلالية 

أو باملباين اجملاورة التي هُدمت لتوسيع   )36(عائالت البلدة القديمة أقارب وأنسباء كانوا يقيمون بحي املغاربة،
وخالل السنين اخلمس والثالثين املاضية، أضحت الساحة   )37(.احلي اليهودي الذي تم توسيعه توسيعاً كبيراً

يف مدينة يتكلم العرب واليهود فيها لغتين " تقليدية"معامل  اجلديدة واحلي اليهودي، الذي جدد جتديداً كلياً،
 )38(.خمتلفتين، ويعيشون يف عاملين منفصلين، وال يتخالطون

  
هذا عندما تتم اإلشارة إليه (وسرعان ما أضحى وصف حي املغاربة بأنه خليط مشوش من األكواخ الرثّة 

  :نب من سكان البلدة القديمةووفقاً لرواية أحد األجا  )39(.احلقيقة الرسمية) أصالً
وبعد يومين ذكر . باعتباره جممع أكواخ" جيروزامل بوست"يوم بدأ عمل اجلرافات، وصف احلي يف صحيفة 

وأنا أتوقع مع مرور األيام أن يتالشى وجوده أصالً . أن أهاليه كانوا يف معظمهم قد هجروه خالل احلصار
 )40(.من صفحات التاريخ الصهيوين املتطور

  
ه األوصاف املستلهمة من األيديولوجيا تكذبها أوصاف مستقاة من تقارير معاصرة، ومقابالت مع سكان احلي هذ

والصور القديمة للحي، والتي تشهد كلها على أن احلي القديم الذي يرقى إىل العصور الوسطى كان   )41(السابقين،
 .أُخرى من البلدة القديمةحياً نشيطاً، وأن مستوى تأكله يماثل مستوى التأكل يف مواضع 

  
أمام باب املغاربة، فقد تمت بعد   )42(املنطقة، وهي هدم جممع أبو السعود" تطهير"أمّا اخلطوة التالية يف 

أزيل هذا النموذج من العمارة اململوكية واملعلم املعروف جيداً من معامل املدينة . 1969يونيو /عامين، يف حزيران
الطريق إىل احلرم الشريف أمام اجليش اإلسرائيلي يف حال " حترير"فريات ووتاريخها لتوسيع منطقة احل

ويف هذه احلالة أيضاً يظهر، يف الوصف الذي تقدمه منشورات وزارة الدفاع اإلسرائيلية لهذه املباين، . االضطرابات
  ":املزعجة"امليل إىل احلط من القيمة التاريخية واملعمارية للمباين 

ومع أن البعض منها يرقى إىل القرون الوسطى، فقد تمت . قية عند النتوء عديمة األهميةحتى املنازل املتب
فمنها واحد له سقف أسمنتي قائم على أعمدة من سكك . أعمال بناء واسعة فيها خالل القرن العشرين

هذا  وشرفات املنازل مبنية من سكك احلديد، وهذا ما يثبت بصورة قاطعة أنها غير سابقة على! احلديد
ووجود هذه املباين يف هذه املنطقة إنما هو عرضي حمض؛ والقرار بإزالتها شرعي بقدر شرعية . القرن

 )43(.القرار بإبقائها حيث هي

  
إن استراتيجيا التقليل املتعمد من أهمية التراث غير اليهودي للمدينة يمكن أن تشاهد يف عدة تطورات تتعلق 

طول " حترير"، دعت عدة شخصيات دينية يهودية إىل 1967دة القديمة سنة فبعد االستيالء على البل. باحلائط
املدارس اململوكية املبنية على طول احلائط (متراً بكامله، مقترحة هدم كل املدارس اإلسالمية  465احلائط البالغ 

 التي يقطنها واملباين  )44()اخلارجي للحرم الشريف تشكل سمة معمارية مميزة من سمات مدينة القدس القديمة
 .العرب والتي بنيت على امتداده منذ قرون

  
، اجلزء الوحيد من احلائط الغربي "احلائط الصغير"وأمّا القضية التي سببت السجال األكبر فهي تلك املرتبطة بـ 

كي يقع هذا اجلزء يف باحة تكيّة رباط الكرد اململو. غير احملجوب ببناء الحق) باستثناء حائط املبكى املوسع(
من جانب جماعات دينية يهودية " اكتشافه"وقد تم . الذي يرقى إىل القرن الثالث عشر، والذي يقع قرب باب احلديد
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فقد بدأوا   )45(وعلى الرغم من أن ال دليل على إقامة شعائر دينية يهودية هنا يف السابق،. 1971/1972يف عام 
" الصغير] احلائط[الكوتل "وسرعان ما سمي املوقع . ريصلون يف هذا املوقع وحاولوا أن يستولوا على العقا

ويف هذا السياق،   )46(.للتشديد على ارتباطه بحائط املبكى –مل يقدم أي دليل عليه  –" تقليد قديم"باإلحالة إىل 
 1930ذلك بأن اللجنة الدولية التي شكلت سنة . يجب اإلشارة إىل التمييز بين حائط املبكى واحلائط الغربي

أي " (القسم من احلائط الذي نشب اخلالف يف شأنه بين اليهود واملسلمين"حقيق يف حائط املبكى، حددت أن للت
يبدو متطابقاً مع  1967وامليل إىل املساواة بين االثنين منذ حرب   )47(متراً؛ 30إنما يبلغ نحو ) حائط املبكى

 ).هوستناقش هذه األلفاظ بمزيد من التفصيل أدنا(مزاعم التوسيع 
  

حتت األرض وكشف احلجارة " نفق"احلفريات على امتداد احلائط لفتح  1967يف هذه األثناء، بدأت سنة 
وببعض أفضل " رباط الكرد"الهيرودية األساسية، بموافقة وزارة الشؤون الدينية، وتسببت بأضرار جسيمة يف 

فبراير /شباط 16ويف النقاش الذي دار يف . فرفصدر األمر بإيقاف احل. نماذج العمارة اململوكية يف البلدة القديمة
الذين استعملوا لغة وأساليب خطابية تذكر بتلك  –يف الكنيست بشأن الضرر، طالب معظم املتكلمين  1972

جمموعة "جمرد " رباط الكرد"فاعتبر . بإظهار احلائط الغربي بكامل طوله –املستعملة يف قضية حي املغاربة 
من ذلك أن احلاخام مئير كهانا، زعيم حزب كاخ املتطرف، تساءل عن مرجعية   )48(".ة لهاقيمة تاريخي"ال " أكواخ

. اليهودية للحائط" التاريخية"املباين العربية بالنسبة إىل " تاريخية"علماء اآلثار الذين استأجرتهم البلدية لتقويم 
  .مدار الكالم كان يف الواقع دور التراث يف تشكيل مستقبل املدينة

  
  

  صورة حفريات إسرائيلية
  
  

  التراث والتاريخ
كما " التراث"املغزى الرمزي لهذه التغييرات وحماوالت التغيير ربما كان أقرب إىل الفهم باإلحالة إىل مفهوم 

، أي املاضي الذي "التراث"، أي املاضي كما حدث فعالً، وبين "التاريخ"يعرّفه ديفيد لوينثال، الذي يميز بين 
التراث يربطنا باألجداد، ويؤكد الهويات، ويبني العزة اجلماعية والغاية، لكنه بفعله : "ل غاية حاليةيستخدم من أج

 )49(."إيمان التراث وخطاب التراث يلهبان العداوة). هم(واألشرار ) نحن(هذا يؤكد التمييز بين األخيار 

  
ويترتب على هذا ". تراثاً يهودياً"طني يستلزم أن يكون تراثها الو" دولة يهودية"إن جمرد تعريف إسرائيل كـ 

جديدة تنافس " وقائع"يمكن خلق . يزال) أو يجب أن(على وجه التحديد قد " يهودياً"بسهولة طبعاً أن كل ما ليس 
أو يمكن بكل بساطة أن يقوض املشهد املديني ويستعاض عنه بمشهد مناسب  –تلك التي يرجى التقليل من شأنها 

ومن األسئلة األُخرى التي يجب التأمل فيها هي تلك التي يطرحها تيرنبريدج وأشورث يف . الةأكثر، كما يف هذه احل
 )تراث من هذا؟(: لن ننظر بعد اآلن إىل مبنى أو شيء معروض ونكتفي فقط بالتساؤل: "مقدمة كتابهما، حيث يقوالن

 )50(")قب هذا احلرمان؟من هو احملروم هنا وما هي عوا(: بل أيضاً سيحضر السؤال األكثر إحلاحاً

  
التراث الفلسطيني مُحي من اخلريطة املادية وخريطة الذاكرة، : واألجوبة يف حال احلائط الغربي بادية للعيان

لقد توصلت اخلطط التي وضعت للحائط إىل إزالة . ونتائج عملية احلرمان دعمت ادعاءات إسرائيل بشأن املدينة
 .اث اآلخرين من مركز االنتباهتعقيدات التاريخ واحلضور املزعج لتر

  
لتقديم صورة للقدس تتالءم مع طموحاتها السياسية ورؤيتها للتاريخ  1967إن مساعي إسرائيل بعد سنة 

تطلبت جهودًا ") حتققها الضروري يف الدولة اليهودية"و" وحدة الشعب اليهودي"وبالتايل تعزيز مبادئ مثل (
نُشرت كتب علمية مزعومة عن . ط وتسليط األضواء على أهميته لليهوديةضخمة من الدعاوة السياسية لتعظيم احلائ
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فنقرأ، مثالً، يف مقال لصحيفة . جديدة متمحورة حول احلائط" تقاليد"وطُوّرت   )51(احلي اليهودي واحلائط،
  :1971سنة " جيروزامل بوست"

أكثر منه ] التشديد من الكاتب[ عيد يهودي عامليأغسطس عند احلائط الغربي حتول إىل /التاسع من آب[...] 
فقد بدا جلياً بالنسبة إىل عشرات األلوف من اإلسرائيليين والسياح الذين تقاطروا إىل املدينة . يوماً للحداد

القديمة ليلة أمس عند بداية الصوم، أن احلائط كان تذكرة باالنتصار اإلسرائيلي منذ أربعة أعوام أكثر منه 
 )52(.سنة 1901يض الهيكل منذ ذكرى لهزيمة اليهود وتقو

  
ويعزز بذلك الصلة بالشتات اليهودي، ويقوي  –لليهودية " أبدياً"و" كلياً"لكن، من أجل أن يصبح احلائط رمزاً 

العلماين واملتدين، األشكنازي والسفارادي، غالة املتدينين (اللحمة بين خمتلف مكونات اجملتمع اإلسرائيلي 
وري حجب التقاليد اليهودية البديلة، عالوة على األصوات الناقدة املعترضة على كان من الضر - ) واإلصالحيين

". تكييف رمزية احلائط"كان ال بد من : بعبارة أُخرى  )53(.أو الفصل بين الرجال والنساء عند احلائط" عبادة احلجر"
، التي تركز على ما فُقِد، "بكىحائط امل"من الناحية اللغوية يتمثل هذا التغير من خالل نبذ العبارة التقليدية 

واألكثر غموضاً أيضاً بحيث تدل بصورة مناسبة على (األكثر حيادية " احلائط الغربي"واالستعاضة عنها بعبارة 
وعلى الصعيد اخلطابي، حتول التركيز ). كامل احلائط الغربي للحرم الشريف واملنطقة اخملصصة تقليدياً للصلوات

 .القومي/عات االنبعاث الوطنيمن هدم الهيكل إىل موضو
  

حققت هذه االستراتيجيا، التي شُرع فيها يف العشرينيات من القرن العشرين، جناحاً باهراً، فأصبح احلائط منذ 
غير أن هذا النجاح مل يكن موضع ترحيب عند . ، الهيكل املركزي للدولة اإلسرائيلية1967يونيو /انتصار حزيران

منذ عشرين عاماً، مل يكن : "ف اإلسرائيلي يشعياهو اليبوفيتش الحظ خالل مقابلة معهمن ذلك أن الفيلسو. اجلميع
. أولئك الذين يمارسون الطقوس الدينية وال الذين ال يمارسونها، طبعاً، يعيرون احلائط الغربي أدنى انتباه أو تفكير

يهودية جديدة، بعد سبعة أيام من حرب   )54(عام من احلياة اليهودية، تظهر مع احلائط الغربي 2000فلِمَ ترى، بعد 
 "األيام الستة؟

  
ومع ذلك فإن اإلسرائيليين املتدينين والعلمانيين باتوا، يف معظمهم، يعلقون أهمية استثنائية على احلائط 

 )55(.باعتباره مقاماً ونصباً

  
قع أمام احلائط يتألف من فاجملال الوا. وهذا البعد املزدوج اخملطط له جيداً يتمثل بصورة ملموسة يف الساحة

املنطقة األقرب إىل احلائط، اخملصصة للصالة، هي حمل الشعائر الدينية التقليدية وتقع حتت : منطقتين متميزتين
" الديانة املدنية"أمّا اجملال األبعد من الساحة، والواقع حتت سيطرة احلكومة، فقد أصبح يمثل . رعاية احلاخامية

سكرية؛ احتفاالت قسم اليمين؛ إحياء ذكرى اجلنود الذين سقطوا يف احلرب؛ يوم القدس؛ العروض الع: اإلسرائيلية
 .وما شابه ذلك

  
منطقة احلائط للحكومة اإلسرائيلية أن تصرف االنتباه عن موقع احلرم " قدسية"كذلك أتاح التركيز على 

حلائط إىل كنيس يف الهواء الطلق؛ حتى إن فقد حُوّل ا. ، والباقي يف أيدي املسلمين)يف نظرها(الشريف اخلاليف جداً 
، بمقتضى النظم اجلديدة، بل أيضًا "مقدساً"ومل يصبح احلائط وحده . وزير الشؤون الدينية أعلن أنه مكان مقدس

بما فيها أية بنية أو ممر فوق األرض أو حتتها يُدخل إليه من "أصبحت مثله ساحة الصالة املنبسطة أمامه، 
 )56(."الساحة

  
اجلديدة لهذا املوقع، علم اآلثار " العلمانية"األدوات املستخدمة إليجاد هذا اإلجماع والتشديد على القيمة ومن 

احلق "وقد كان املأمول أن يتم من خالل علم اآلثار إثبات . مثلما هي احلال يف أكثر األحيان يف إسرائيل –
يوم قوضت  1969يونيو /مثلما حدث يف حزيران(لليهود يف األرض، وأن تمحى آثار املاضي العربي " التاريخي

لكن الواقع أن احلفريات ). منازل أبو السعود الواقعة أمام باب املغاربة لكشف طريق ترقى إىل عهد هيرودس
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األثرية يف هذا املوقع الشديد احلساسية زادت يف حدة التوتر بين اإلسرائيليين املتدينين والعلمانيين، وأماطت 
ازن الدقيق املطلوب بين خمتلف األطراف التي كانت الدولة تتالعب بها وبين الطبيعة الهشة اللثام عن التو

  .إلجماعهم على تمجيد احلائط
  
  

  صورة قلعة هيرودس
  
  

وسنة  1968أصبحت احلفريات املكثفة التي أشرف عليها البروفسور مازار من اجلامعة العبرية بين سنة 
ة للحرم الشريف، والتي كشفت عن بقايا قصور أموية مل تكن معروفة من قبل، قرب الزاوية اجلنوبية الغربي 1977
وقد ظهرت العداوات إىل العلن عندما اتُّخذ قرار بتخصيص قسم من . بين علماء اآلثار واحلاخامية" معركة"حمور 

ائط املبكى احلائط الغربي للحفريات األثرية، وتفاقمت فور توسع احلفريات نحو الشمال الشرقي على طول ح
 )57(.ومنطقة الصالة التي تسيطر عليها وزارة الشؤون الدينية

  
، يوم هدم األوائل املبنى الذي اتخذته 1972وبلغ التوتر بين علماء اآلثار واملؤسسة الدينية ذروته يف سنة 

الستينيات من القرن وهو يف األصل مدرسة لإلناث أنشأها األردنيون يف أوائل (احملكمة احلاخامية العليا مقراً لها 
استمرار احلفريات : وقد بينت حوادث أُخرى متزامنة التنافر بين اجلماعتين  )58(.من أجل توسيع احلفرة) العشرين

يف النفق بأوامر وزارة الشؤون الدينية من دون إشراف علماء اآلثار، والسجاالت احمليطة بحفريات " غير الرسمية"
كما . التي اعتبرت غير مقبولة من جانب السلطات الدينية وقسم من اجلمهور املتديناآلثاريين يف القبور اليهودية 

الناشز املؤدي إىل باب املغاربة، والناجم عن التهديمات التي حدثت سنة " النتوء"يجب أن يُدرج يف هذا السياق 
القسم اخملصص : سهفهذه املنطقة تقوم بدور احلد الفاصل بين قسمي احلائط نف. ، والتي وصفت آنفا1969ً

والدولة، كطرف ثالث مشرف، تعمل كحكم وحتتفظ . للحاجات العلمانية، والقسم اخملصص للعبادة الدينية
  )59(".أمنية"بالسيطرة على الباب لدواع 

  التوجهات اجلديدة والرمزية املتغيرة للحائط
. النبعاث احلاضر بعض الصعوباتواجهت اجلهود لتشكيل الصلة املعمارية والتخطيطية بين املاضي القديم وا

فمع أن الساحة الرحبة واحلي اليهودي الذي أعيد بناؤه قد أرسال إىل مئات ألوف املواطنين والسياح رسالة واضحة 
عن سيطرة إسرائيل على املدينة، فإن اخلوف من اإلخالل بالتوازن الهش بين املتدينين والعلمانيين قد حال دون 

إذ مل يحصل أي تصميم للمنطقة على موافقة من كلتا املؤسستين العلمانية . يف الساحة تنفيذ أية خطة معمارية
والدينية، وال تزال الساحة الرحبة بعد ثالثين عاماً ندبة مفتوحة، ال شكل لها يف قلب النسيج املديني الكثيف 

 .للقدس
  

وشيه سافدي وإسامو نوغوشي يف أشهر تصميمين لساحة حائط املبكى أعدهما املهندسان املشهوران عاملياً م
احلائز تأييد بلدية القدس واملتأثر بقوة باالعتبارات  –يقترح مشروع سافدي . السبعينيات من القرن العشرين

ساحات متعددة املستويات وأدراجاً تقود إىل القاعدة األصلية للحائط، الواقعة  –االقتصادية واملكتشفات األثرية 
أمّا مشروع إسامو نوغوشي فيركز أكثر على رمزية املوقع لليهود كافة، . ملستوى احلايلعلى عمق عشرة أمتار من ا

ومع أن التصميمين . كتلة كبيرة غير متناسقة من البازلت األسود –ويقترح إقامة نصب للهولوكوست أمام احلائط 
وجي أن للموقع داللة يهودية متباينان تماماً من حيث النطاق واحلساسية، فهما يستندان إىل االفتراض األيديول

  .حصراً
فقد تطور اجملتمع . لكن حتويل احلائط إىل رمز موحِّد لليهود اإلسرائيليين أخفق فعلياً يف حتقيق هذا الهدف

اإلسرائيلي على مدى األعوام الثالثين املاضية يف اجتاه املزيد من التباينات واالنقسامات الداخلية؛ كما تطورت 
 .املسيحانية/التغيرات وازدهار احلركات الدينيةرمزية احلائط مع 
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اخملطط لها واملنسوبة إىل احلائط وبين االستخدام الفعلي له منذ سنة " الوطنية"وقد اتضح الصدع بين الرمزية 

أغسطس، الطابع /، عندما عاد إىل الظهور، بعد بضع سنوات من العلمنة املتزايدة لذكرى التاسع من آب1974
والرواية الصهيونية، " الديانة العلمانية"ومع تالشي   )60(.اسبة، كما يتبين من روايات الصحفالتقليدي للمن

وأعني . احلائط، وتطورت تيارات أُخرى تتصل بعملية االستعادة الدينية هذه )61(استعادت جماعات دينية جديدة
 .بناء الهيكل يف موضع املسجد اإلسالميبذلك حتوُّل االنتباه من احلائط نفسه إىل احلرم الشريف، واقتراح إعادة 

  
التي أوجدت ساحة احلائط واحلي اليهودي اجلديد باعتبارهما   )62(،"الرواية التوجيهية إلحياء الذكرى"ال تزال 

. رمز االستمرار بين املاضي القديم والدولة اليهودية احلديثة، قائمة، لكنها باتت اآلن شعاراً لقاعدة شعبية خمتلفة
التي تطورت داخل احلي نفسه ) التي تشتمل على جماعة كبيرة من اليهود املتجددين(اجلديدة " اليهودية"ة فاجلماع

، بل إنها تتطلع إىل 1948ما عادت تعير كبير اهتمام لعلم اآلثار أو إلحياء بطولة الذين دافعوا عن احلي يف معركة 
 .إنشاء الهيكل اجلديد" حلم"حتقيق 

  
ويتبين ذلك بوضوح خاص . ادي للحي اليهودي ليتكيف وفق احلاجات واملطالب اجلديدةلذلك تغير احمليط امل

وما كان مصمماً ألن يكون احملور السياحي التجاري األساسي يف احلي الذي أعيد . يف الكاردو البيزنطي املرمم
  .سم الهيكل الثالثبناؤه، مع إعادة بناء حرفية للسقوف اخلشبية يف الشارع القديم، حتول إىل قاعة عرض جمل

، شدد مئير بن دوف يف سياق مناقشته قضية التخطيط لساحة حائط املبكى، على وظيفة 1983يف سنة 
  :احلائط كهيكل بديل

لكنها ال يمكن، بأية طريقة، أن  –ألن الهيكل مل يُعَد بناؤه  –الصالة عند احلائط صارت مهمة نتيجة تسوية 
ومهما تكن درجة القداسة التي اكتساها هذا التقليد بالنسبة . ىل األطرافتُستخدم لتنقل الضوء من املركز إ

ولذلك ال بد ألي تصميم ملنطقة احلائط من . إىل كثيرين، فإن هذه املكانة ليست من صلب التراث اليهودي
يبدُ أن يدرك أن احلائط ال يمثل حتقيق اآلمال القصوى اليهودية؛ ألن ذلك سيتم بإعادة بناء الهيكل مهما 

 )63(.ذلك نظرياً ومهما يتأخر حتقيقه حتى وصول املسيح املنتظر

  

ومع تنامي النفوذ السياسي للجماعات الدينية املتطرفة وقدرة إسرائيل على االحتفاظ بسيطرتها على املدينة 
قع الهيكل بكاملها، راح مزيد من األفراد يعيدون النظر يف دور احلائط ويتجهون بأبصارهم نحو احلرم الشريف، مو

 .الثالث اخملطط له، بينما هم ينتظرون حدوث معجزة حتقق تطلعاتهم
  

وللتشديد على االختالفات بين التيار السائد يف اليهودية واجلماعات اليهودية املتطرفة يف نظرتهم إىل الهيكل، 
 The" (احلائط الغربي"ف القرن التاسع عشر املصوَّر يف كتاب ناؤور وآنر بن دو  )64("مزراح"فقد تفيدنا مقارنة 
Westerm Wall) ( موقع "الذي يظهر قبة الصخرة والهالل الذي يعلوها وقد كتب حتتها بالعبرية ) 198ص

، بامللصق الشائع استنساخه، الذي يباع يف كثير من مكتبات احلي اليهودي، والذي يصور الهيكل الثالث "الهيكل
  .منتصباً يف موضع املقامات اإلسالمية

  توليفة جديدة للصهيونية والتراث؟ توجه نحو :ورالتط
إحياء حكومة أريئيل شارون لبعض رموز : يف األعوام القليلة املاضية حدث تطور جديد يف احلي اليهودي

إذ حتاول حكومة إسرائيل اليمينية إقامة صالت حديثة بين القيم الصهيونية . الصهيونية التي عفا عليها الزمن
وتظهر حملة العالقات العامة . تقوم بذلك جرّاء قلقها من التركيز املفرط على الهيكل وإعادة بنائهوالدينية، ولعلها 

اجلديدة يف عدد من اخلطط، يف مراحل متعددة من التنفيذ، تهدف إىل إحياء شهرة احلي اليهودي وساحة احلائط 
العائد إىل القرن التاسع " حوربا"يس وأهم هذه اخلطط من حيث دورها الرمزي، مشروع إعادة بناء كن. وصورتهما

، على غرار صورته السابقة 1948اجلالية األشكنازية يف احلي اليهودي قبل سنة " مهوى أفئدة"عشر، الذي كان 
وكان مشروع مماثل حبذه مناحم بيغن يوم كان رئيساً للحكومة قد وُوجه بالرفض من املهندسين . تماماً
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نوا يضعون تصاميم احلي اجلديد يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي، والذين املعماريين واخملططين الذين كا
 .1948كانوا يفضلون تدعيم خرائب الكنيس كنصب يذكِّر بهدم احلي سنة 

  
متراً، أن تغير حتماً صورة احلي، وقد يصبح  24، التي يصل ارتفاعها إىل "حوربا"إن من شأن إعادة بناء قبة 

وقد أعد املهندس املعماري ناحوم . مركزية بالنسبة إىل اجلالية اليهودية يف احلي اليهوديالكنيس اجلديد نقطة 
ميلتزر اخلرائط إلعادة البناء بالتعاون مع سلطات اآلثار اإلسرائيلية، ومن املقرر أن يبدأ العمل يف املوقع سنة 

2005.)65( 

  
مع بناء قناطر (احلائط الغربي الذي أُجنز مؤخراً  وربما يجوز لنا أن نعزو إىل التوجه اجلديد نفسه ترميم ساحة

، والتعزيز املقرر للمعارض األثرية يف احلي اليهودي، وإنشاء مركز )ملبسة باحلجر على طول جانبها الشمايل
وهذا . املراد منه أن يشكل نقطة جذب أثرية دينية جديدة) Davidson Virtual Centre(دافيدسون 

خدم لدى تصميمه، وببراعة، بعض خرائب احلديقة األثرية الواقعة قرب باب املغاربة، الذي استُ  )66("املتحف"
فمع االستعانة بتصاوير كومبيوترية ذات تقنية . مكرس للقدس وذكرى احلج إىل هيكل القدس يف أيام هيرودس

وتر، ال وجود فيه مركب على الكومبي) virtual reality(عالية ونماذج خيالية، يدخل الزائر إىل واقع خيايل 
إن هذا التمثيل املفرط االنتقائية للحظة وحيدة يف . تخلُّ بنقاء املشهد، بل كل شيء فيه يهودي" أجنبية"لعناصر 

تاريخ املدينة الطويل واملعقد، وإن كان يستند إىل معطيات آثارية، وربما كان صحيحاً من الوجهة العلمية، إنما 
رض مدينة قديمة أسطورية تشبه بيوتها اخليالية شبهاً غير متوقع بيوت احلي يبث رسالة سياسية واضحة؛ فهو يع
 .اليهودي الذي أعيد بناؤه هو ومبانيه

  
الفارق األساسي بين هذه التغيرات اخملططة حديثاً ومشاريع السبعينيات من القرن العشرين لبناء احلي 

فما بدا أنه مهمة مستحيلة بالنسبة إىل . يهوديةاليهودي، إنما يكمن يف ارتباطها الصريح بالرموز الدينية ال
بات ) أي االحتفاء املعاصر بالقيم الصهيونية العلمانية والدينية التقليدية(احلكومات اإلسرائيلية يف تلك احلقبة 

أمّا هل . التاريخية –ممكناً اليوم من خالل التشديد على التراث الديني واالستهانة اجلزئية بالعناصر القومية 
ستتمكن هذه احلملة اجلديدة من حرف األنظار عن احتماالت بناء الهيكل الثالث، وخلق إجماع قومي أوسع 
واهتمام باحلي اليهودي يف مدينة القدس القديمة، فأمر يصعب التكهن به اآلن، غير أن من الواضح أن هذه 

زية جديدة يف االستيالء اإلسرائيلي التغيرات الصغرى يف ظاهرها تكتسي معاين سياسية عميقة، وتمثل خطوات رم
  .املتواصل على مدينة القدس القديمة

  خاتمة
استلزم االستيالء العسكري على القدس تغيراً مادياً فيها، وذلك لتكييف مدينة شرق أوسطية، من القرون 

ألسطورية والتباين بين الصورة ا. الوسطى وعربية يف معظمها، وفق رمزية دولة يهودية حديثة ومستلزماتها
للمدينة يف الصلوات اليهودية والتوقعات السياسية الصهيونية من ناحية، وبين الواقع من ناحية أُخرى، كان أشد 
من أن يسمح بدعم مزاعم إسرائيل بامتالكها؛ ومن هنا جاء التغير يف كال املشهدين البشري واملادي للبلدة 

 .القديمة
  

تي نفذها اإلسرائيليون يف البلدة القديمة ويف منطقة حائط املبكى إن الغاية من خمططات التنظيم املدين ال
املسلم غير املعترف به واالستعاضة عنه /العربي) واحلاضر(كانت، فعليًا، العمل على حمو الذاكرة احلية للماضي 

ة قد صممت واجلهود التي بذلت إلعادة بناء هذه البيئة كمشهد فعال لتمثيل القوة احلاكمة اجلديد. بفضاء جديد
  .بعناية، وهي جتسد الدور الرمزي الذي تنسبه احلكومة اإلسرائيلية إىل املدينة

  
ومع أن إرادة تغيير مظهر املدينة وتكييفه وفقاً ملستلزمات احلكام اجلدد سمة مشتركة يف تاريخ املدن، فإن ما 

. ملدينة القدس القديمة" ترميماً"بارها يجعل حال القدس فريدة هو أن هذه األفعال قُدمت للرأي العام العاملي باعت
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املستنيرة على املواقع " الوكيلة"لتراث املدينة، و" مرممة"وقد تمكنت إسرائيل ببراعة فائقة من أن تقدم نفسها 
 .املقدسة، واحملامية عن النسيج املدين املهدد يف املدينة

  
يعبران عن العالقة الدقيقة بين الهندسة  لذلك فإن هدم حي املغاربة، وإنشاء ساحة حائط املبكى مكانه، ال

املعمارية والتخطيط والتراث والرمزية والوطنية فحسب، بل يبرهنان أيضاً على قدرة إسرائيل العامة على النجاح 
  .يف إعادة كتابة التاريخ وفقاً حلاجاتها

  

  .Jerusalem Quarterly, no. 24 (Spring 2005), pp. 39-56 :املصدر  (*)

  .حسني زينة :ترجمة  

  ).إنكلترا(مهندس معماري وباحث، حائز دكتوراه يف السياسة الشرق األوسطية من جامعة إكستر   (**)

 T. Katriel, “The Past in Israeli Pioneering Museums,” in D. Ben Amos and: أنظر  )1(

L. Weissberg, eds., Cultural Memory and the Construction of Identity (Ohio: 

Wayne State University Press, 1999), pp. 99-135; Y. Zerubavel, Recovered Roots 

(Chicago and London: University of Chicago Press, 1995).  

 Nadia Abu El Haj, Excavating the Land, Creating theمع استثناء مميز هو عمل   )2(

Homeland: Archaeology, the State and the Making of History in Modern Jewish 

Jerusalem (Ph.D. Thesis, Duke University, Department of Cultural 

Anthropology, 1995) and Facts on the Ground: Archaeological Practice and 

Territorial Self-Fashioning in Isreali Society (Chicago: University of Chicago 

Press, 2001).  

 .Rabbi Meshulam Da Volterra, 1481, letter of the Italian Jewish pilgrim, in J: أنظر  )3(

Nom de Deu, Relatos de Viajes y Epistolas de Peregrinos Judios a Jerusalén 

(USA, Madrid, 1987), p. 82:  

للصوم واحلداد، " أغسطس/التاسع من آب"ل صهيون يوم ويذهب أفراد اجلالية اليهودية كلهم، سنوياً، إىل جب  
) جبل الهيكل(ومن هناك ينظرون إىل كامل الهيكل . ثم ينتقلون من هناك إىل وادي يهوشافاط فجبل الزيتون

  ).ترجمة الكاتب وتشديده. (ويبكون ويندبون هدم الهيكل

)4(  F.E. Peters, Jerusalem (New Jersey: Princeton University Press, 1985), p. 528.  

)5(  M. Ben Dov and Z. Aner, The Western Wall (Tel Aviv: Ministry of Defence 

Publishing House, 1983), p. 65.  

)6(  L.G.A. Cust, The Status Quo in the Holy Places (Confidential print, September 

1929, reprint by Jerusalem: Ariel Publishing House, 1980), p. 45.  

)7(  Ibid., p. 46.  
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)8(  “Report of the International Commission appointed by His Majesty’s 

Government,” in The Rights and Claims of Moslems and Jews in Connection 

with the Wailing Wall at Jerusalem, Basic Documents Series, no. 4 (Beirut: 

Institute for Palestine Studies), p. 20.  

  :راجع. 1757، واستناداً إىل فرمان سابق يرقى إىل سنة 1852استناداً إىل فرمان يعود إىل سنة   )9(

Sh. Berkovitz, The Temple Mount and the Western Wall in Israeli Law (Jerusalem: 

The Jerusalem Institute for Isreal Studies, 2001), p. 12.  

 ,A Survey of Palestine: لالطالع على التسلسل الزمني املتعلق بترتيبات الوضع القائم، أنظر  )10(

volume II, reprinted by IPS in Beirut, pp. 899-900.  

 ,M.E. Lundsten: لالطالع على رواية مفصلة للتحديات الصهيونية حتى حادثة حائط املبكى، أنظر  )11(

“Wall Politics: Zionist and Palestinian Strategies in Jerusalem, 1928,” in Journal 

of Palestine Studies, vol. VIII, no. 1 (Autumn 1978), pp. 3-27.  

 Michael Dumper, The Politics of Jerusalem since 1967 (N.Y.: Columbia: أنظر  )12(

University Press, 1997), p. 200.  

)13(  The Rights and Claims of Moslems and Jews…, op. cit., p. 52.  

)14(  Ibid., p. 74.  

)15(  Ibid., p. 73.  

)16(  Berkovitz, op. cit., p. 26.  

كانت اللجنة اليهودية تضم ممثلين عن حاخامية فلسطين، ورابطة حاخامي العامل، والوكالة اليهودية،   )17(
  .، وأغودات إسرائيل]القومية اللجنة[وهفاعد هلئومي 

)18(  The Rights and Claims of Moslems and Jews…, op. cit., p. 35  

)19(  A. Ha’am (Asher Ginsberg), quoted in A. Hertzberg, “Jerusalem and Zionism,” 

in N. Rosovsky, ed., City of the Great King (Cambridge & London: Harvard 

University Press, 1996), p. 157.  

)20(  Akiva Orr, The Unjewish State: the Politics of the Jewish Identity in Israel 

(London: Ithaca, 1983), pp. 193-194.  

 Menorah and Magen David: The Evolution of Zionist“الحظت راحيل أربيل يف   )21(

Symbols,” in The Israel Museum Journal, vol. XVI (Summer 1998), pp. 22-23 
  :كيف أن هذين الرمزين املتناقضين ظاهرياً هما متكامالن
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ومع ذلك فإن هذين النقيضين متكامالن . اليهود املصلون يمثلون عجز الشتات والتركيز على املاضي  
ن، ويستمد قوته منهم، فالرائد يعتمد على التراث، على أجيال اليهود الذين تشوقوا إىل صهيو: ومتساندان

إن استخدام الصور الرمزية التي كانت يف . [...] بينما اليهودي التقليدي ال أمل له وال مستقبل من دون الرائد
الصهيونية تلطيف الصدمة الثورية ) البروباغندا(الوقت نفسه متناقضة ومتكاملة يعكس حماولة الدعاوة 

بين يف تغيير وجه الثقافة واجملتمع اليهوديين، وأمام الراغبين يف لإلحياء القومي، لتفسح اجملال أمام الراغ
  .احلفاظ على األطر والتقاليد القديمة

)22(  C.Z. Kloetzel, The Way to the Wailing Wall (Jerusalem, 1935), p. 21.  

)23(  Ben Dov and Aner, op. cit., p. 62:  

احلائط الغربي الذي يستخدمه اليهود للصالة، وهو املكان  يطلق املسلمون اسم البراق على ذلك القطاع من  
 120وقد نقل هذا املوقع إىل احلائط الغربي من احلائط الشرقي واجلنوبي منذ نحو [...]. الذي ربط فيه الفرس 

عاماً يوم اختارت احلركة الوطنية اليهودية احلائط الغربي رمزاً لتجديد االستيطان اليهودي يف أرض 
  .إسرائيل

)24(  A. Elad, Medieval Jerusalem and Islamic Worship (Leiden: E.J. Brill, 1995), pp. 

99-104.  

)25(  R. Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National 

Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997), p. 216, footnote 

25.  

 :C. Wilson, Ordinance Survey of the Old City of Jerusalem-Jerusalem Map 1: ظرأن  )26(

2500 (London: Her Majesty’s Treasury, 1865); A. L. Tibawi, The Islamic Pious 

Foundations in Jerusalem (London: The Islamic Cultural Centre, 1978), p. 46.  

)27(  Tibawi, op. cit., p. 20.  

دائرة : القدس" (وقفيات املغاربة"العلمي، . البطاقة األصلية امللونة مصورة باألسود واألبيض يف كتاب أ  )28(
  .263، ص )1981األوقاف العامة، 

اللباس املصور يف البطاقة يبدو مميزاً لشمال الضفة الغربية ال للقدس، لكن الدقة اإلثنوغرافية مل تكن   )29(
  .ح األجانب كانوا هم املستفيدون بهذه الصورة الشديدة الرمزيةضرورية ألن السيا

: أنظر(لقي تدمير حي املغاربة تغطية مفصلة من الصحافة األجنبية ومن املعلقين األجانب والفلسطينيين   )30(
Dumper, op. cit., p. 162.(  

)31(  Berkovitz, op. cit., p. 27.  
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 12والتي وقعتها إسرائيل وصادقت عليها يف  1949ملعقودة سنة من اتفاقية جنيف ا 53حتظر املادة   )32(
قيام القوة احملتلة بتدمير األمالك املنقولة وغير املنقولة إالّ حيث يكون هذا التدمير : "1949أغسطس /آب

  ."ضرورياً ألغراض العمليات العسكرية

 M. Benvenisti, Jerusalem, the Torn City (Minneapolis: University of: أنظر  )33(

Minnesota Press, 1976), p. 307.  

مل يكن يف إمكان منطقة احلائط أن . على الرغم من االنتقاد املبرر، فقد كان الفعل نفسه يبدو أمراً ال مفر منه  
لكن وراء االعتبارات العملية القاهرة، كان هناك . 1967تتسع ملئات األلوف الذين كانوا يودون اجمليء سنة 

كان اإلجراء بمثابة تصفية حساب مع الذين ضايقوا الشعب اليهودي على مدى قرون، . ير عقليدافع غ
والذين حصروه وأذلوه يف أقدس مكان عنده، كما كان تصفية حساب مع الذين منعوا الوصول إىل احلائط 

وا من الضحايا مل يكن أهايل حي املغاربة يستحقون اللوم الشخصي، لكن قدرهم كان أن يكون. عاماً 19مدة 
  .اإلسرائيلي –اإلضافيين للصراع العربي 

تل (، )بالعبرية" (القدس، مدينة بال حيطان"يف كتابه " هآرتس"يقول عوزي بنزيمان، الكاتب يف صحيفة   )34(
إن الذين كانوا يتولون عمليات جرف حي املغاربة، والذين عجلوا العملية لتفادي ) 1973شوكن، : أبيب

كان يدفعهم . وا يدركون أن عملهم ما كان يصدر عن اعتبارات أمنية وال عن التخطيط املدينكان"التحديات، 
شعور غامض بأنهم يمثلون الشعب اليهودي، وأنهم كانوا يؤكدون السيادة اليهودية على أقدس مكان لدى 

 A.L. Tibawi, “Special Report: The Destruction of an Islamic: يف." هذا الشعب

Heritage in Jerusalem,” in Arab Studies Quarterly, vol. 2, no. 2 (Spring 1980), 

pp. 184-185.  

مؤلفة يف معظمها من (يف عداد جولة سياحية  2002فبراير /شباط 9ومن األمثلة لهذا املوقف، فقد كنت يف   )35(
. لدليل أثري لألراضي املقدسة للحي اليهودي بقيادة مؤلف مشهور) أعضاء من الهيئات الدبلوماسية الدولية

ومل يكتف هذا الدليل بعدم اإلشارة إىل وجود حي املغاربة سابقاً يف وصفه ملنطقة حائط املبكى، بل ذهب 
  .أيضاً إىل أن املنطقة كلها حتى احلائط كانت دائماً ملكاً لليهود

  .منزالً ومسجدين 135جرى هدم   )36(

هذه املنطقة التي تشكل احلي اليهودي اليوم ليس موضوع هذا املقال، لكن قد إن املشروع الكبير إلعادة بناء   )37(
 2م116.000قامت السلطات اإلسرائيلية بمصادرة نحو  1968مارس /يكون من املفيد أن نذكر أنه يف آذار

لتنشئ احلي اليهودي، وأنه استناداً إىل ) ويف جملتها حي املغاربة املهدم(من أراضي البلدة القديمة 
لالطالع . من هذا احلي% 20أكثر من  1948مل يكن اليهود يمتلكون قبل سنة ) op. cit., p. 239(بنفنيستي 

 ,S. Ricca, The Jewish Quarter of Jerusalem: على خطة إعادة بناء احلي اليهودي، أنظر

Analysis of its Destruction and Reconstruction After 1967 (Ph.D. Thesis, 

University of Exeter, 2003), unpublished.  
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بث فكرة عن القدس ال "الحظ إدوارد سعيد أن الرواية اإلسرائيلية املسيطرة اآلن بشأن القدس قد تمكنت من   )38(
تكتفي بمناقضة تاريخها اخلاص، بل أيضاً واقعها املعاش، وحولتها من مدينة متعددة الثقافات والديانات 

 E. said, “Projecting." (، يهودية يف أساسها حتت السيادة اإلسرائيلية احلصرية)ياًأبد(إىل مدينة موحدة 

Jerusalem,” in Journal of Palestine Studies, vol. XXV, no. 1 (Autumn 1995), p. 

 Salim Tamari, ed., Jerusalem 1948, The: عن تعايش الديانات يف القدس العثمانية، أنظر). 7

Arab Neighborhoods and their Fate in the War (Jerusalem: Institute of Jerusalem 

Studies, 1999).  

 ;T. Kollek, For Jerusalem, a Life (Jerusalem: Steimatsky, 1978), p. 197: أنظر مثالً  )39(

Ben Dov and Aner, op. cit., p. 36.  

)40(  A. Schleifer, The Fall of Jerusalem-1967 (New York: Monthly Review Press, 

1972).  

)41(  T. Abowd, “The Moroccan Quarter: A History of the Present” in Jerusalem 

Quarterly File, no. 7 (Winter 2000), pp. 6-16.  

الفلسطيني  وربما كان يجب اإلشارة إىل أن والدة الزعيم. وكان يضم الزاوية الفخرية ومساكن آل أبو السعود  )42(
ويكتب الصحايف اإلسرائيلي داين روبنشتاين يف . ياسر عرفات، زهوة أبو سعود، كانت تنتمي إىل هذه األسرة

  :سيرة عرفات

من املشكوك فيه أن يكون عرفات شهد هدم املنزل، غير أنه يف املناسبات القليلة التي حتدث فيها عن   
تلميحات غامضة ومالحظات جزئية عن ذكريات طفولته يف  طفولته، نراه يذكر هدم منزل آل أبو السعود مع

، أي من سن الرابعة حتى 1936حتى سنة  1933لكن الثابت أن عرفات عاش يف هذا املنزل من سنة . القدس
  .ولعله زار املنزل يف بضع مناسبات بعد ذلك. السابعة

D. Rubinstein, The Mystery of Arafat (Vermont: Steerforth Press, 1995), pp. 21-

22.  

)43(  Ben Dov and Aner, op. cit., p. 167.  فمن الواضح أن هذا 1983مع أن الكتاب منشور يف سنة ،
  .1969يونيو /الفصل مكتوب قبل الهدم الذي جرى يف حزيران

 M.H. Burgoyne, Mamluk: لالطالع على السجل التاريخي واملعماري الكامل لهذه املباين، أنظر  )44(

Jerusalem, The World of Islam Festival Trust, The British School of 

Archaeology in Jerusalem, 1987.  

)45(  A. Rabinovich, “Experts doubt (Little Kotel) ever used by Jews for Prayer,” The 

Jerusalem Post, 16 February 1972.  
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أن اجلزء األسفل من ) Burgoyne, op. cit., p. 150(اط الكرد يعتقد ميشيل بورغوين، يف حتليله لرب  )46(
الوجه اخلارجي للحرم الشريف يف باحة الرباط يرقى إىل عصر إعادة البناء التي قام بها األمويون للحائط 

  .وليس إىل احلقبة الهيرودية

)47(  The Rights and Claims of Muslims and Jews…, op. cit., pp. 15-16.  

العائالت العربية كانت تعاين يف منازلها املمتدة "... قال الدكتور زيرَح فارهافتيغ، وزير الشؤون الدينية، إن   )48(
وحتدث مناحم بيغن عن ." ومل يكن يتاح لألطفال أن ينموا نمواً سوياً يف أوضاع كهذه... على طول احلائط

 The" (ال معنى تاريخياً لها"رافائيل أن املباين ، بينما أعلن الدكتور يتسحاق "منازل متداعية يجب إزالتها"

Jerusalem Post, 14 February 1972.(  

)49(  D. Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998), p. 248.  

وذلك بإدخالهم نظاماً ثالثي " التاريخ"طبيعة يذهب مؤلفون آخرون بالنقاش إىل مدى أبعد فيتساءلون عن   
وهو نتاج " (التراث"وعن ) حماوالت انتقائية لوصفه" (التاريخ"عن ) ما حدث" (املاضي"املستويات يفصل 

 J.E. Turnbridge and G. Ashworth, Dissonant Heritage: راجع). معاصر يتشكل من التاريخ

(Chichester: John Wiley & Sons Ltd., 1966), p. 21.  

)50(  Turnbridge and Ashworth, op. cit., p. XI.  

 ”,Ben Dov and Aner, op. cit.; L. Abramovich, “Jews of Jerusalem the Eternal: أنظر  )51(

The Jerusalem Post Magazine, 17 May 1974 (Review of A. Rivin, Ishim be’Ir 

hanezah, Personalities in the eternal city (Tel Aviv: Alef, 1974)حيث نقرأ ،:  

مع جتديد وإعادة إعمار احلي اليهودي يف مدينة القدس القديمة يف األعوام اخلمسة املاضية، انبعث   
[...] وظهرت عدة كتب تصف أهايل القدس وخمتلف عهود تاريخ القدس [...] االهتمام جمدداً بتاريخ القدس 
غوريون يف مقدمة للكتاب هو أنه يجعل من  –كهذه، كما كتب املغفور له بن  ولعل أعظم مساهمة يف أعمال

إن هذا الكتاب، والكتب األُخرى يف هذا ." أن يعرفوا أن إنشاء إسرائيل مل يبدأ مع إعالن الدولة"املمكن لشبابنا 
  .الباب، إنما هي تذكرة جيدة بأن اليهود كانوا دائماً يعيشون ههنا

)52(  D. Landau, “70.000 at Western Wall; Little Mourning Observed,” The Jerusalem 

Post, 1 August 1971.  

  .تلك كانت، مثالً، مقاربة حركة اإلصالح اليهودية  )53(

 D. Storper-Perez, Au pied du mur de: مقابلة مع البروفسور يشعياهو اليبوفيتش يف  )54(

Jérusalem (Paris: Éditions du Cerf, 1989), p. 98. )ترجمة الكاتب.(  

من اليهود اإلسرائيليين القدس، واحلائط يف مركزها، ذات أهمية % 97استناداً إىل مسح إحصائي يعتبر   )55(
 E. Katz, Sh. Levy and J. Segal, The Status of Jerusalem: أنظر" رمزًا إلسرائيل"باعتبارها 
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in the Eyes of Israeli Jews, Guttman Institute of Applied Social Research & 

Center for International and Security Studies, University of Maryland, January 

1997.  

  .Berkovitz, op. cit., pp. 20-21: أنظر  )56(

)57(  A. Rabinowitz, “Diggers and Prayers dispute new Section of the Wall,” The 

Jerusalem Post, 22 July 1969.  

 d. Landau, “Demolition Order against Supreme: عن السجال الذي أحاط بهذا القرار، أنظر  )58(

Rabbinical Court,” The Jerusalem Post, 16 October 1972; “Religious Court still 

Sitting in its Building Declared Unsafe,” The Jerusalem Post, 4 November 1972; 

D. Landau, “Old Rabbinical Court by Western Wall Coming Down,” The 

Jerusalem Post, 3 January 1972.  

وهو يعتبر، يف . باب املغاربة هو املدخل الوحيد إىل احلرم الشريف الواقع حتت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة  )59(
  .لى احلرم كونه يسهل دخول الشرطة وتدخل اجليشنظر اإلسرائيليين، ضروريًا لتأمين السيطرة ع

 J. Siegel, “100.000 Expected at Wall for Tisha B’Av Observance,” The: أنظر  )60(

Jerusalem Post, 26 July 1974; “Contrast between Night and Day Crowds at Wall 

for Tisha B’Av,” The Jerusalem Post, 29 July 1974 يبدو أنه مع بزوغ الفجر : "نقرأ، حيث
  ."أغسطس على مدى األجيال إىل الظهور ثانية/عاد نمط احلداد التقليدي الذي كان يسم التاسع من آب

هو رمز القوة الروحية التي يف إمكانها أن تشفي أسقام "قالت غيئوال كوهين إن احلائط  1974ففي سنة   )61(
 Plea to Radio, TV to Allow Live Coverage,” The Jerusalem Post, 26“" األمة املريضة

July 1974.  

  .Zerubavel, op. citكما حددها   )62(

)63(  Ben Dov and Aner, op. cit., p. 165.  

التي حتتوي يف (يف العبرية، لكن اللفظ يستعمل أيضاً للنقوش اليهودية التقليدية " الشرق"تعني " هَمِزْراح"  )64(
والتي كانت تعلق على احلائط الشرقي من البيت للداللة على ) راح بالعبرية يف وسطهامعظمها على كلمة مز

  .الوجهة التي يتوجه إليها اليهودي يف الصالة

، 2004فبراير /ويف شباط. رصدت احلكومة اإلسرائيلية ستة ماليين دوالر إلعادة البناء 2002يف سنة   )65(
على االنتهاء من حفريات االسترداد يف املوقع، وكان املشروع قد كانت سلطات اآلثار اإلسرائيلية قد أشرفت 

 D. Grenn, “From the Ruins,” in The Boston: أنظر(حصل على معظم املوافقات الرسمية 

Globe (internet edition), 29 February 2004.  
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صلية، ال يعرض إالّ نماذج ، متحف من دون معروضات أ"مركز للتراث"هو يف الواقع أكثر من متحف، إنه   )66(
  .وتشبيهات كومبيوترية ثالثية األبعاد للمدينة قبل تهديم الرومان للهيكل
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