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افتتاحية

يروي تاريخ فلسطني قّصة شعب يَْستمدُّ معنى وجوده من تضحياته التي بدأها 

منذ أكرث من قرن من الزّمن. وقد تَرَافَق الّنضال الفلسطيني ضّد االحتالل اإلرسائيل مع 

املُعاناة والحصار، ليتّم تحويل هذه األوضاع الّصعبة إىل دافع للُمقاومة الثقافية ومزيد 

اإلبداع واإلنتاج الثقايف وشحن للّذات واعتزاز باالنتامء. 

إّن املعركة التي تُخوضها يوميّا وعىل مدى ُعقود، كّل رشائح الّشعب الفلسطيني 

الحفاظ عىل  املنطلق تكون مسألة  ثقايف. ومن هذا  بصدور عارية هي معركة ُوجود 

الرتاث الثقايف يف لُبِّ هذا الّصاع، ألّن فقدان هذا الرتاث يعني فقدان الّذات. ووحده 

مبُكّوناته  واملتنّوع،  الرثّي  املحافظة عىل موروثه  أهّمية  أدرك  الفلسطيني من  الّشعب 

توفظيفه.  وتطويره وحسن  األجيال برضورة صونه  وعي  وتعزيز  املاّدية،  وغري  املاّدية 

التّجربة  الّذاكرة يف  بناء  الثقافة يف  إدوارد سعيد )1935-2003( عىل دور  ولطاملا ركّز 

الّنضالية الفلسطينية وإحيائها. وهي يف نظره ”أداة بالغة القّوة لحفظ الهويّة وواحدة 

شخصيته  وتفكيك  الفلسطيني  الشعب  لتاريخ  التزوير  ملنع  الرئيسة  الحصون  من 

الجمعيّة، بل إّن مكنز الّذاكرة، مبا يسُعه من مقّومات ثقافية، هو حصن الدفاع املكني 

يف وجه الرّتسانة العسكرية لقّوات العدّو املحتّل”. هذا الرتاث مبعامله ومواقعة االثرية 

والتاريخية، املُصّنف منه تراثا عامليّا وغريه، وبتعبرياته الفّنية املتنّوعة ونسيجه العمراين 

الشعب  عراقة  يُجّسد  واملدن،  واألرياف  القرى  يف  فلسطني  أبناء  ولهجات  والطبيعي 

ولوحة  أبنائه  لروح  صورة  وهو  الكائدين،  كيد  رغم  أرضه  يف  وتجّذره  الفلسطيني 

بالّنسبة  إنّه  الّنسيان،  من  وتُحّصنه  الحارض  إىل  املايض  تنُقل  التي  املشرتكة  لذاكرتهم 

للّشعب الفلسطيني يف األرايض املُحتلّة تعبري يومّي عن الُجذور واألرض والتّاريخ، وجرس 

الُعبور إىل املستقبل، حتى يتحّقق حلم العودة وجالء االحتالل الغاشم الذي يتعّمد محو 

لقواعد  سافر  تحّد  يف  وثقافته وطمس شواهد حضارته  الّشعب  ذاكرة  الُهويّة ورسقة 
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املحاوالت  تقو  مل  ذلك،  كّل  ورغم  الّصلة.  ذات  األمن  وقرارات مجلس  القانون الدويل 

الصهيونيّة املتكّررة عىل طمس هويّة الّشعب الفلسطيني، وفشلت يف تصفية القضية 

الفلسطينية والتّعويل عىل تآكلها بالتّقادم. ويف ذات السياق تتبّوأ القدس، زهرة املدائن، 

والعاصمة الّدامئة للثّقافة العربية، بأبوابها وأسوارها ومعاملها ورمزيّتها، املكانة الروحيّة 

والثقافيّة والتاريخيّة يف الوجدان اإلنسايّن. وليك تبقى فلسطني حيّة عرب األزمنة وتتبّوأ 

اإلرسائيل  املُحتّل  يسعى  الذي  الفكري  الحصار  ولكرس  العاملية  الخارطة  موقعها عىل 

فرضه عليها لطمس جرامئه ضّد اإلنسان الفلسطيني ومصادر هّويته وأرضه ومقّدراته، 

حرصت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، زيادة عىل ما تبذله من جهود لدعم 

القضيّة الفلسطينية عىل الّصعيدين اإلقليمّي والدويّل، عىل تخصيص هذا العدد األّول 

من املجلّة العربيّة للثقافة منذ تسلّمي ملهاّمي عىل رأسها، لفلسطني: األرض واالنسان 

والتاريخ والحضارة واالبداع، وقد احتوى بحوثا ودراسات وشهادات تُوثّق لعالقة اإلنسان 

الفلسطيني بأرضه التي نشأ يف رحابها وبنى مجتمعه وتراثه املتنّوع عليها. كام يُقّدم 

العدد الجديد من املجلّة إجابة عن تساؤالت تّم تناولها من زوايا نظر ُمتعّددة نأمل أن 

تكون إسهاما ثريّا يف الّنقاشات الّدائرة حول الرّاهن الفلسطيني يف وقت انطلقت فيه 

االستعدادات حثيثة لبدء االحتفاالت باختيار ”بيت لحم” عاصمة للثّقافة العربية لعام 

 .2020

واللّه ويّل التوفيق.

اأ. د. حممد ولد اأعَمر  
املدير العام   
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القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف
ادرة عن الدورات العادية واال�ستثنائية  ال�سّ

ملوؤمتر الوزراء امل�سوؤولني عن ال�سوؤون الثقافية يف الوطن العربي
2018 - 1976 

اأ. د. حممد �سالح القادري1

المقدّمـــة
شّكلت قضيّة فلسطني ومدينة القدس الرّشيف والّنزاع العريب اإلرسائيل بندا قاّرا يف 

املواضيع املعروضة بجدول أعامل الّدورات العادية واالستثنائية ملؤمتر الوزراء املسؤولني 

عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب عىل امتداد إثنني وأربعني سنة، أّي منذ سنة 1976 

سنة  إىل  الهاشمية  األردنية  اململكة  عاصمة  بعاّمن  املؤمتر  دورات  أوىل  انعقاد  تاريخ 

2018، تاريخ انعقاد الّدورة الحادية والعرشين بالقاهرة يف جمهورية مص العربية. وقد 

سّجل املؤمتر عقد دورتني استثنائيتني، كانت األوىل سنة 1980 بدمشق يف الجمهورية 

العربية السورية، والثانية بالجمهورية الجزائرية الدميقراطية الّشعبية سنة 2007. 

وتنسجم القرارات والتّوصيات والبيانات الّصادرة عن مختلف دورات املؤمتر، وقد 

بلغت حدود 212 قرارا، مع ما تبذله جامعة الّدول العربية ومؤمتراتها الوزارية وهياكلها 

املتخّصصة، ومنها املنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، من جهود لدعم الحقوق 

الّدولة  وإقامة  املصري  تقرير  فيها حّقه يف  مبا  الفلسطيني،  للّشعب  املرشوعة  الوطنية 

الرشيف،  القدس  وعاصمتها   1967 حدود  عىل  الّسيادة  ذات  املستقلّة  الفلسطينية 

1   خبري باأللكسو - أ. بجامعة مّنوبة يف الجمهورية التونسية.
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وحامية حّق العودة لالجئني الفلسطينيني مبوجب الـقرار 194 ومواجهة أّي إنكار لهذه 

الحقوق، وتعبئة الّرأي العام العريب والّدويل من أجل دعم املؤسسات الثقافية يف األرايض 

الفلسطينية املحتلّة وحامية الرتاث الثقايف العريب اإلسالمي واملسيحي املاّدي وغري املاّدي 

سلطة  ملحاوالت  والتصّدي  تهّدده،  التي  األخطار  إىل  والتّنبيه  به  والّنهوض  القدس  يف 

األصليني  سكانها  وتهجري  تاريخها  وتشويه  املقّدسة  املدينة  تهويد  االرسائيل،  االحتالل 

العرب، مسيحيني ومسلمني، ومصادرة أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم وإحالل مستوطنني 

إىل  وتهجريهم  واقتالعهم  املقدسيني  الفلسطينيني  العرب  املواطنني  مكان  غرباء  يهود 

األقىص،  واملسجد  الرّشيف  الحرم  تحت  قانونية  غري  حفريات  وإقامة  مدينتهم  خارج 

وبناء جـدار الفصل العنصي يف املدينة وحولها من األرايض الفلسطينية املحتلّة، وهدم 

والتملّك،  واإلسكان  الّسكن،  يف  للحّق  التعّسفية  االنتهاكات  ملستوى  يرقى  مبا  املنازل، 

د خرق الحظر املفروض عىل الترّشيد القرسي للسّكان الخاضعني لالحتالل.  وتعمُّ

كام شّددت مختلف دورات املؤمتر عىل رضورة التّنسيق املحكم بني الّدول العربية 

اليونسكو ولجنة الرتاث  الّدولية املتخّصصة مثل منظّمة  الهيئات  وتوحيد كلمتها لدى 

العاملي، من أجل توحيد الّرؤى واملواقف العربية يف املنظاّمت واملؤسسات الّدولية بشأن 

باالحتالل  القامئة  الّسلطة  تصعيد  بياناتهم  يف  الوزراء  وأدان  والقدس.  فلسطني  وضع 

وإجراءاتها االستعامرية التعّسفية التي تستهدف السّكان واألرض ومحاوالتها تغيري طابع 

التاريخية  الحقائق  تزييف  ذلك  يف  مبا  الدميغرافية،  وتركيبتها  القانوين  املدينة  ومركز 

وافتتاح ما يسّمى بــ”طريق الحّجاج اليهود”، الذي ميتّد من بركة سلوان وحتى حائط 

الرباق أسفل منازل الفلسطينيني جنوب املسجد األقىص، األمر الذي يعّد مخالفة رصيحة 

للقانون واملواثيق الدولية الّسائدة واالتّفاقيات والقرارات األممية ذات الّصلة. وتتوزّع 

القرارات والتّوصيات املوّجهة إىل الدول العربية أو إىل املنظّمة أو إىل املجموعة الّدولية، 

حسب عدد دورة املؤمتر ومكان وتاريخ انعقادها وموضوعها، كام يّل:  

s  الّدورة -1عامن: 20-23 /12/ -1976دعم العمل الثقايف يف األرض العربية املحتلّة

توجيه عناية خاّصة إىل املؤسسات الثقافية العربية يف فلسطني لتؤدي رسالتها القومية.  –
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تثبيت  – من  لتمكينها  التعليم  معاهد  من  ولغريها  زيت  بري  لجامعة  املعونة  تقديم 

كيانها وتحقيق أهدافها.

s  الّدورة 2 –طرابلس: 10-13 /2/ 1979 -الرتاث الثقايف العريب يف األرايض املحتلّة

متابعة االتصال مبنظّمة اليونسكو والهيئات واملراكز الثقافية الدولية األخرى، بهدف  –

الثقايف  الرتاث  وطمس  تشويه  عن  التوقّف  عىل  الصهيوين  االحتالل  سلطات  حمل 

العريب يف فلسطني واألرايض العربية املحتلّة. 

بذل كّل دولة عربية الجهد الالزم مع الدول الّصديقة ملساندة املوقف العريب املرشوع  –

يف الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يف جميع األرايض العربية املحتلّة. 

إصدار النرشات والوثائق باللّغات املختلفة التي تفضح ما تقوم به سلطات االحتالل  –

اإلرسائيلية يف هذا املجال. 

s الّدورة االستثنائية -دمشق: 28-30 /6/ -1980املقاطعة الثقافية

أهمية إحكام تطبيق إجراءات املقاطعة الثقافية بحزم والتّنسيق مع مكاتب املقاطعة.  –

التّعاون مع الّنقابات والجمعيات والهيئات والّشخصيات الثقافية املصية التي تنتهج  –

خطّا وطنيا معاديا للّصهيونية. 

تشجيع ونرش وتوزيع كافّة أنواع إنتاج الكتاب والعلامء واملثّقفني والفّنانني املصيني  –

املتعلّق مبقاومة الغزو الثقايف الصهيوين. 

للغزو  – املعادي  القومي  والفكري  األديب  اإلنتاج  لنرش  املصية  النرش  دور  مساعدة 

الثقايف الصهيوين. 

تخصيص طبعة خاّصة ذات سعر منخفض من كتب الرتاث واإلبداع الفّني والفكري  –

والّدراسات الخاّصة بالصهيونية واالستعامر. 

تخصيص زوايا وصفحات دورية وثابتة يف وسائل اإلعالم والثقافة تعالج جوانب الغزو  –

الثقايف الصهيوين. 

دعم املؤسسات الثقافية والعلمية الفلسطينية.  –



القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف10 —

اتّخاذ اإلجراءات العملية لحامية الرتاث الشعبي الفلسطيني واآلثار الفلسطينية يف  –

فلسطني املحتلّة. 

دعم مؤسسات الّنرش الوطنية يف فلسطني املحتلّة.  –

إصدار كتاب تاريخي أثري ُمصّور حول الرتاث الحضاري بفلسطني.  –

رصد وتوثيق عمليات االعتداء الّصهيوين عىل اآلثار واملقّدسات اإلسالمية واملسيحية  –

يف فلسطني. 

إنتاج فيلم وثائقي عن القدس تاريخيا وأثريا وحضاريا.  –

دعم تنظيم أسابيع للثقافة الفلسطينية.  –

تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ قرارات وتوصيات املؤمتر ورصد الغزو الثقايف الصهيوين  –

واقرتاح الخطط للمواجهة وإجراء تنسيق للتصّدي للغزو الثقايف الصهيوين. 

إحداث صندوق خاّص بهذه اللجنة يف املنظّمة.  –

تكليف دائرة اإلعالم والثقافة مبنظّمة التحرير الفلسطينية بأن تقّدم للجنة املتابعة  –

مشاريع تفصيلية حول كيفية تنفيذ التوصيات. 

قيام املنظّمة باطالع الّرأي العاّم العاملي واملنظاّمت الدولية املعنية عىل واقع الهجمة  –

الثقافية الصهيونية عىل الثقافة العربية. 

العمل عرب وزارات الرتبية العربية عىل أن تدخل يف مناهج الرتبية تدريس أخطار  –

كامب ديفيد. 

أن تقوم الدول العربية بوضع خطّة عربية شاملة موّحدة ملواجهة كافّة أشكال الغزو  –

الصهيوين اإلرسائيل لألّمة العربية. 

وضع خطّة عربية طويلة األجل ملواجهة الثقافة الصهيونية املنترشة يف العامل. –

s  الّدورة -3بغداد: 02-05 /11/ -1981الغزو الثقايف الصهيوين للثقافة العربّية

املوافقة بصورة مبدئية عىل الّنظام األسايس للصندوق الخاّص مبواجهة الغزو الصهيوين  –

للثقافة العربية. 
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حّث الدول العربية عىل دفع أنصبتها من ميزانية هذا الّصندوق بعد إقراره يف املؤمتر  –

العام للمنظّمة. 

والهيئات  – واللّجان  املتابعة  لجنة  بني  والتّمويل  الربامج  يف  التّنسيق  جانب  مراعاة 

األخرى املعنيّة باملوضوع نفسه.

املتابعة وفتح  – لجنة  إىل عضوية  باالنضامم  العراقية  الجمهورية  املوافقة عىل طلب 

باب العضوية يف هذه اللجنة ملن يشاء من الدول العربية.

s الّدورة -4الجزائر : 09-11 /6/ 1983 - مواجهة الغزو الثقايف الصهيوين للثقافة العربّية

فيها مرشوعات  – تقام  التي  األجنبية  البالد  املسؤولة يف  الجهات  مع  التّعاون  مراعاة 

متّصلة مبواجهة الغزو. 

الرتّكيز عىل نرش كتب ومصّورات عن تاريخ فلسطني وتراثها باللّغة العربية واللّغات  –

األجنبية. 

التاريخ العريب املعتمد عىل معطيات تراثية باالستناد إىل  – الّصهيوين عىل  صّد الغزو 

نتائج الكشوف األثرية والحقائق التاريخية. 

الّدعوة إىل توحيد الجهود ورّص الّصفوف لصّد الغزو الثقايف الّصهيوين وإىل تقديم  –

الّدعم للدول املهّددة بهذا العدوان وإىل املنظامت واملؤسسات التي تناضل لصّده يف 

األرايض املحتلة والدول التي أقرّت تطبيع عالقاتها مع إرسائيل. 

زيادة دعم املؤسسات الثقافية الفلسطينية داخل األرايض املحتلّة.  –

القيام بعمليات جمع ورشاء الرتاث الفلسطيني قبل وصول يد العدّو إليه والعمل  –

عىل إقامة متاحف أو مراكز صغرية لهذا الرتاث يف مدن األرض املحتلّة. 

دعم إقامة مراكز ثقافية فلسطينية يف مدن األرض املحتلّة لتعزيز الّنشاطات الثقافية  –

يف الّداخل ولشّد الجامهري لقضيتها الوطنية من خالل األنشطة الثقافية. 

تنظيم أسابيع ثقافية فلسطينية يف دول العامل بهدف تعريف الّرأي العام العاملي عىل  –

تراث الشعب الفلسطيني والفنون الفلسطينية. 
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تصوير الوثائق واملخطوطات ومحتويات املتاحف يف األرايض املحتلّة عىل ميكروفيلم  –

قبل أن متتّد يد العدّو إليها. 

تبّني مرشوع الجمعية العاملية لحامية الرتاث الفلسطيني الخاّص بإعادة كتابة تاريخ  –

الشعب الفلسطيني الثقايف ورصد األموال الالّزمة له.

s  الّدورة -5تونس )مقر املنظّمة(: 26-28 /11/ 1985 -مجابهة الغزو الثقايف الصهيوين

للثقافة العربّية 

اإلرساع يف استكامل سلسلة املدن الفلسطينية وترجمة ما أنجز منها وتوزيعها عىل  –

أوسع نطاق. 

اإلرساع يف استكامل مواد كتاب اآلثار الفلسطينية ونرش ما تّم إنجازه منها.  –

مواصلة دعم ”مركز توثيق وترميم املعامل العربية واإلسالمية يف القدس الرشيف”.  –

مواصلة دعم ”الجمعية العاملية للحفاظ عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني ورعايته”.  –

مواصلة دعم ”مركز اآلثار والرتاث الفلسطيني”.  –

وصيانة  – الفلسطيني  بالرتاث  الخاّصة  والربامج  الدراسات  وتنفيذ  إعداد  يف  اإلسهام 

معامل القدس التي تقوم بها اليونسكو ولجنة الرتاث العاملي.

s الّدورة -6دمشق: 21-23 /4/ 1987 -مجابهة الغزو الثقايف الّصهيوين

دعوة الدول واملنظّمة والجهات املعنيّة إىل مواصلة الجهود املبذولة يف مجابهة الغزو  –

الثقايف الصهيوين. 

تحصني الهوية الثقافية العربية ودعم صمودها أمام محاوالت الغزو واالستالب بجعل  –

داخل  التنمية  خطط  يف  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  تواكب  الثقافية  التنمية 

البلدان العربية.

s الّدورة 7– الرباط: 10-13 /10/ -1989الوضع الثقايف يف األرض املحتلّة

دعم الّصمود الثقايف يف األرايض املحتلّة.  –
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دعم املؤسسات الثقافية الفلسطينية.  –

جمع الرتاث الفلسطيني املنقول وإقامة املعارض ونرش الكتب للتّعريف به وتوكيد  –

أصالته. 

دعم املرشوعات الخاّصة بثقافة الطّفل الفلسطيني.  –

العمل عىل صيانة اآلثار واألوابد التاريخية الفلسطينية املعرّضة للخطر وخاّصة آثار القدس.  –

مجابهة محاوالت تزوير التاريخ الفلسطيني واعتباره جزءا من تاريخ الصهيونية.  –

إىل  – العربية  البلدان  يف  الثقافية  الشؤون  عن  املسؤولة  واملؤسسات  الوزارات  دعوة 

االهتامم بالوضع الثقايف يف األرايض الفلسطينية املحتلّة ودعم املؤسسات الثقافية فيها.  

s الّدورة -8القاهرة: 01-03 /6/ -1991حـامية الطّفل العريب

التي تقدم  التلفزيونية األجنبية  التّدقيق عند اختيار األفالم واملسلسالت والربامج 

لألطفال حـامية لشخصية الطفل العريب من التشويه والتخريب.

s الّدورة 9 –لبنان: 15-18 /1/ 1994 -األوضاع الثقافية يف الوطن العريب

يف  العريب  الوطن  يف  الثقافية  لألوضاع  تحليلية  دراسات  إعداد  إىل  املنظّمة  دعوة 

مستوى األقطار.

s  الّدورة 10 -تونس: 26-27 /2/ -1997الّتضامن مع القدس-بيان القدس

قّمة  – وبخاّصة  بالقدس  املتعلّقة  املختلفة  العربية  القمم  قرارات  تنفيذ  إىل  الّدعوة 

القاهرة عام 1996.

منها  – الثقافية  والعربية  واإلسالمية  الدولية  واملنظاّمت  العربية  الدول  إىل  التوّجه 

باألخّص، إلعطاء قضيّة القدس بأبعادها السياسية والثقافية واالجتامعية والتاريخية 

ما تستحّقه من رعاية واهتامم.

مقّدسات  – صيانة  إىل  الرّامية  الفلسطينية  الوطنية  الّسلطة  مساعي  بدعم  املطالبة 

اإلسالمي،  العريب  الحضاري  طابعها  عىل  والحفاظ  القدمية،  بيوتها  وترميم  املدينة 

ودعم صمود مواطنيها يف وجه عمليات الرّتحيل القرسي.
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تكريس يوم السابع من حزيران/ يونيو من كّل عام يوما للتّضامن مع القدس، يسهم  –

تُرّسخ  وندوات  بربامج  العربية  الثقافية  واملنظاّمت  العرب  املثّقفون  باألخّص  فيه 

القدس يف الوعي الثقايف الجامعي لألّمة العربية.

مناشدة املجتمع الدويل العمل عىل تطبيق قرارات الرّشعية الدولية التي تنّص عىل  –

جالء املحتلنّي اإلرسائيليني عن األرايض الفلسطينية والعربية املحتلّة عام 1967.

مناشدة املجتمع الدويل العمل عىل متكني الشعب الفلسطيني من حّقه يف العودة إىل  –

وطنه وتقرير مصريه وبناء دولته املستقلّة وعاصمتها القدس الرّشيف.

s  الّدورة -11الشارقة: 21-22 /11/ 1998 -الرتاث الثقايف يف القدس الّشيف-بيان القدس

دعوة الدول واملؤسسات املالية والهيئات الحكومية وغري الحكومية واملتربّعني للعمل  –

الثقايف القومي إىل تقديم الّدعم املبارش للمراكز واملؤسسات الثقافية يف القدس الرّشيف. 

دعوة الدول إىل الّنظر يف تبّني إقامة مركز ثقايف عريب يف القدس الرشيف حفاظا عىل  –

عروبة هذه املدينة املقّدسة وتراثها. 

العربية إىل إنشاء صندوق للقدس يعنى  – التنفيذي للمنظّمة  مباركة توّجه املجلس 

بالحفاظ عىل الرتاث الثقايف لهذه املدينة، وهو إذ يحّث عىل رسعة إنشائه، يتوّجه 

إىل الدول العربية بدعم موارد هذا الّصندوق بكّل ما يتوفّر من اإلمكانيات، ويويص 

املنظّمة بالتّنسيق مع صندوق القدس الذي أنشأته لجنة القدس التي يرتأسها جاللة 

امللك الحسن الثاين ملك اململكة املغربية.  

لتأهيل  – تكوينها  ومراكز  الفّنية  املعاهد  يف  منح  تخصيص  إىل  العربية  الدول  دعوة 

وتدريب أبناء القدس. 

دعوة الدول إىل دعم املهرجانات الثقافية التي تقام يف القدس الرّشيف ماّديا ومعنويا.  –

مواصلة تقديم الّدعم للشعب العريب الفلسطيني يف شأن حامية هذا الرتاث والعمل  –

املعقودة  االتّفاقات  لكّل  فاضحا  خرقا  يُشّكل  الذي  اإلرسائيل  العدوان  وقف  عىل 

واملواثيق الدولية الّسائدة. 
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دعم املواطنني العرب الفلسطينيني املقدسيّني يف صمودهم البطويل عىل أرض القدس  –

الرشيف الطّهور، حامة للمسجد األقىص املبارك والّصخرة املرشّفة وكنيسة القيامة وكّل 

املقّدسات، وقابضني عىل الجمر يف الّدفاع عن بيوتهم ومساكنهم وممتلكاتهم وحقوقهم 

ضّد املخطّط اإلرسائيل القتالعهم وتهجريهم إىل خارج مدينتهم التاريخية الخالدة. 

الّنهوض بالثقافة العربية اإلسالمية يف القدس الرّشيف، باعتبار أّن هذه الثقافة هي  –

روح الهوية الوطنية والقومية والحضارية للّشعب الفلسطيني، كام أنّها روح املكان 

املقديس نفسه عىل مدار الّزمان. وطاملا سلمت هذه الروح، وهي ساملة رضورة، فإّن 

أّي عدوان غاصب وعنصي ال بّد له من الزّوال يف نهاية املطاف. 

الحكومية  – وغري  الحكومية  واإلنسانية  الدولية  واملؤسسات  املنظامت  كّل  مطالبة 

يف مختلف أنحاء العامل بالوقوف إىل جانب الرّشعية الدولية يف الحفاظ عىل تراث 

القدس، وكّف أيدي إرسائيل التي تُواصل تدمري هذا الرتاث وسحقه بأنياب جرافاتها 

تارة  الفلسطيني املقديس  العريب  املجتمع  اليهود يف نسيج  تارة، وبزرع املستوطنني 

أخرى. 

دعم احتفاالت ”بيت لحم 2000” باعتبارها مركزا من أبرز مراكز اإلنسانية يف سعيها  –

األرض  كّل شعوب  أنظار  األرض، وهي محّط  والّدائم عىل  الّشامل  الّسالم  لتحقيق 

كمهد املسيح حامل رسالة الّسالم إىل البرشيّة. 

الرّتحيب بإحياء هذه الذكرى وبقيام العديد من املنظاّمت الدولية وخاّصة منظّمة  –

اليونسكو ودول العامل املختلفة باملساهمة واملشاركة يف هذه املناسبة،

االحتفاالت  – هذه  إحياء  يف  فلسطني  دولة  ومساندة  دعم  إىل  العربية  الدول  دعوة 

الوطنيّة واإلنسانيّة.

االنخراط يف هذا العص ومعالجة قضاياه الكربى، فال سبيل لحوار نّدي مع الغرب  –

بنية  يستلزم  ما  املعلومات، وهو  ثقافة عص  ثقافة حديثة ومعارصة،  امتالك  دون 

ذهنية حديثة ومعارصة.
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s  الّدورة 12 –الرياض: 22-23 /11/ 2000 -معرض صور اآلثار العربية يف القدس-بيانا

القدس واليونسكو

مع  – التّعاون  إىل  العريب  الوطن  يف  الثقافية  الشؤون  عن  املسؤولة  الوزارات  دعوة 

املنظّمة وتقديم الّدعم لها لتنفيذ املعرض.

املعرض  – وإقامة  القدس  يف  العربية  اآلثار  صور  املعرض  تضمني  إىل  املنظّمة  دعوة 

املتنقل يف مدن أوروبية وأمريكية.

الباسلة،  – وانتفاضته  الفلسطيني،  الّشعب  لكفاح  الحازم  والّدعم  املطلقة،  املساندة 

انتفاضة األقىص وانتفاضة االستقالل.

كفاحه  – يف  الفلسطيني  الّشعب  جانب  إىل  الوقوف  إىل  للّسالم  املحبّة  الّشعوب  دعوة 

الدولة  وإقامة  املصري،  وتقرير  العودة،  حّق  مقدمتها  ويف  حقوقه،  السرتداد  املرشوع 

الفلسطينيّة، املستقلّة وعاصمتها القدس الرّشيف.

االضطهاد  – ألوان  ألبشع  يتعرّض  الذي  الباسل  الفلسطيني  الّشعب  نضال  مؤازرة 

والتّمييز واإلبادة، والعدوان من جيش مدّجج بأعتى أنواع األسلحة، يواجه ببنادقه 

حمى  عن  يذودون  الذين  واألطفال  والّنساء  الرّجال  وطائرته  وصواريخه  ومدافعه 

وطنهم بالحجارة، ُعزَّالً إالّ من اإلرادة والتّضحية والفداء.

َشْجُب ما تتعرّض له املؤسسات الرتبوية والثقافة الفلسطينيّة من تخريب متعّمد،  –

وتشويه وإتالف ومساس باآلثار واملمتلكات الثقافية، سعيا لطمس الهوية والّشخصية 

الوطنيّة الفلسطينيّة.

مناشدة دول العامل واملنظاّمت الدولية املتخّصصة، للتّنديد بهذه الجرائم التي تتناىف  –

مع املواثيق الدولية، والوقوف إىل جانب الحقوق العادلة للّشعب الفلسطيني.

التّنديد مبا يتعرّض له الحرم القديس الرّشيف من تدنيس، من قبل مُجرمي الحرب وُغالة  –

التعّصب واإلرهاب يف إرسائيل. - دعوة املجتمع الدويل لحامية املدينة املقّدسة التي 

تتعرّض ملخاطر التّهويد والتّدمري وتغيري هويتها وطابعها الجغرايف وشخصيتها العربية 
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واملسيحية،  اإلسالمية  ومقّدساتها  الخالد  الحضاري  تراثها  عىل  واالعتداء  اإلسالمية، 

الوصول إىل  املصلنّي من  الفلسطيني والعريب واإلسالمي، ومنع  وعزلها عن محيطها 

مساجدها، وخاّصة املسجد األقىص، أوىل القبلتني، وثالث الحرمني الرّشيفني.

الرّشيف،  – القدس  هوية  لطمس  الهادفة  اإلرسائيلية  واملامرسات  اإلجراءات  كّل  اعتبار 

واملساس بآثارها ومقدساتها وكنوزها الحضارية باطلة ومناقضة لقرارات الرّشعية الدولية.

مواقع  – تسجيل  طلب  يف  املتمثّلة  العدوانية  اإلرسائيلية  للتصّفات  الّشديدة  اإلدانة 

الرتاث  قامئة  ضمن  إرسائيلية  كمواقع  القدس  مدينة  رأسها  وعىل  فلسطينية  أثرية 

العاملي. إن هذا التصّف غري الحضاري تهدف إرسائيل من ورائه إىل تكريس سياسة 

 1954 لعام  الهاي  مبعاهدة  الحائط  عرض  ضاربة  فلسطني  أرض  عىل  الواقع  األمر 

التي  العاملي  الرتاث  اتّفاقية  فيها  مبا  الدولية،  واالتّفاقيات  املواثيق  لكافّة  ومتنّكرة 

أقرّتها الجمعية العاّمة لليونسكو عام 1972. كام أّن إرسائيل تتعّمد تجاهل القرارات 

 ،1947 عام  املتّحدة  األمم  منظّمة  عن  الّصادر   181 القرار  منها  وبخاّصة  الدولية 

أّن إرسائيل دولة محتلّة  ينّصان عىل  قراران  الّصادر عام 1967، وهام  والقرار 242 

ألرض فلسطينيّة وعربيّة.

مناشدة منظّمة اليونسكو ولجنة الرتاث العاملي املنبثقة عنها، أن ترفضا وبشدة قبول  –

هذا الطلب اإلرسائيل املنايف لقرارات الرّشعية الدولية واملكرّس لالحتالل، واملّدعي 

امتالك املوارد الثقافية العربية، والّساعي إىل طمس الهوية الثقافية الفلسطينية.

s  الّدورة 13 –عامن: 23-24 /10/ 2002 -التمّسك بعروبة القدس-بيان

الرّفض الّشديد للتّهديدات املوّجهة إىل العراق واألقطار العربية األخرى، وما يتعرض  –

متعّمد  وتدمري  للهوية،  إبادة جامعية، وطمس  من  الفلسطيني  العريب  الّشعب  له 

للمنازل واملؤسسات، وال سيام املؤّسسات الثقافيّة والرتبويّة واملقّدسات. 

رفض قرار الكونغرس األمرييك الذي يعترب القدس عاصمة إلرسائيل.  –

تأكيد التمّسك بعروبة القدس وهويتها العربيّة اإلسالميّة. –
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s الّدورة 14 – صنعاء: 01-02 /12/ 2004 -القدس وتحّديات طمس الُهّوية

بقي  – من  فيهم  الفلسطيني، مبن  الّشعب  ألبناء  الوطنية  الهوية  الحفاظ عىل  جعل 

بأرضه التي أقيمت عليها إرسائيل )فلسطينيي الداخل(، ويف الّشتات، محورا رئيسيا 

يف السياسات الثقافية العربية عىل املستويني الوطني والقومي.

توجيه االهتامم إىل أبناء الّشعب الفلسطيني يف املهاجر ودعم املؤسسات والجمعيات  –

التي تعمل للحفاظ عىل هويتهم الوطنية.

العمل عىل تعزيز االنتامء القومّي العريّب لفلسطينيّي الّداخل بتأمني مشاركتهم يف املشاريع  –

والّنشاطات الثقافيّة والفكريّة العربيّة، وتخصيص مساحات لهم يف وسائل اإلعالم الثقايف.

إقامة أسابيع ثقافية يف مختلف املدن العربية تتناول القضية الفلسطينية وفلسطني  –

تاريخا وحارضا ومستقبال.

تقديم الّدعم الفنّي والعلمي واملاّدي إىل الوزارات واملؤّسسات والهيئات الفلسطينية املعنيّة  –

بالحفاظ عىل الهوية الثقافيّة الفلسطينية وصيانة الرتاث الثقايف والطّبيعي الفلسطيني.

الحّق  – وتوثيق  الفلسطيني  الرتاث  ونهب  تبديد  يف  اإلرسائيلية  املامرسات  رصد 

الفلسطيني يف ملكيته لهذا الرتاث.

تحليل محتوى املواقع اإلرسائيلية لتحديد املالمح البارزة لصورة فلسطني كام تقّدمها  –

هذه املواقع، وذلك من أجل استخالص توّجهاتها املحورية يف تنفيذ مخطّطاتها.

تجميع الوثائق الفلسطينية التّاريخية والرتاثية وحفظ نسخ منها خارج األرض املحتلّة  –

حتّى ال تصبح عرضة للتّبديد عىل يد االحتالل اإلرسائيل.

تسجيل وأرشفة نضال الشعب الفلسطيني وتوثيقه. –

التّاريخيّة توثيقا ملدنها وقراها قبل االحتالل وحفظا لهويتها  – وضع أطلس فلسطني 

العربيّة.

الوطن  – بيانات ألدباء ومفكري فلسطني وشعرائها وفّنانيها مّمن هم يف  بناء قاعدة 

ويف الّشتات.
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تجميع ما يكتب عن فلسطني يف الفكر العريب والفكر الغريب وتحليله وتصنيفه. –

العربيّة  – التلفزيون  بتسجيلها محطّات  قامت  التي  واإلذاعة  الفيديو  تجميع أرشطة 

وأرشفتها إلكرتونيا، وكذلك األفالم السينامئيّة العربيّة والعامليّة التي تناولت فلسطني.

إيالء الرتاث الثقايف يف مدينة القدس عناية خاّصة والّدفاع عنه يف املحافل الّدولية،  –

خصوصا يف اليونسكو.

استخدام نُظم املعلومات الجغرافيّة لتسجيل وتوثيق املواقع األثريّة واملدن والقرى  –

واملراكز  واملؤسسات  الدول  ودعوة  القدس،  مدينة  وبخاّصة  الفلسطينية  التاريخيّة 

والهيئات العربية لتقديم ما لديهم من وثائق وصور وتقارير إىل املنظّمة لدعم هذا 

املرشوع.

إنشاء أو تطوير إحدى املكتبات املوجودة يف القدس لتكون مكتبة متخّصصة يف تاريخ  –

الباحثني  بالعربيّة واالنكليزيّة والعربيّة، وتسّهل عىل  القدس، بحيث تجمع ما نرش 

والزّوار والّصحفيني أعاملهم وتهيّئ لهم قاعدة من املعلومات املوثّقة.

القدس  – عامئر  تتناول  األجنبية  وباللّغات  بالعربيّة  جاّدة  ومطبوعات  نرشات  وضع 

ومبانيها وأعالمها وأحداثها الهاّمة.

وضع دليل أو أكرث عن مدينة القدس يوّضح جوانب من تراثها مزّود بخرائط وصور  –

ومعلومات يرتجم إىل اللّغات األجنبيّة.

إنتاج أفالم وثائقية عن معامل املدينة املسيحيّة واإلسالميّة تسهم يف توعية جامهريية  –

هادفة، وتعمل عىل توثيق هذه املعامل الرتاثية.

توجيه اهتامم الباحثني العرب يف الّداخل والخارج إىل أهّمية سجالّت محكمة القدس  –

الرّشعية ومحاولة إنشاء توأمة مع مؤّسسات جامعية وبحثية عربية لفهرسة وتبويب 

وتحرير وكتابة األبحاث املتنّوعة من واقع هذه السجالّت.

تشجيع ترجمة الكتب األجنبيّة ذات القيمة العلمية حول القدس وتراثها من اللّغات  –

األجنبية إىل اللّغة العربية.
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شاملة  – إطار خطّة صيانة  للمدينة يف  املعامري  الّنسيج  لصيانة  املايل  الّدعم  تقديم 

ألحياء كاملة مع مراعاة حاجات سّكانها فضال عن صيانة املباين الدينية والعاّمة.

بالّشأن  – املعنيّة  الفلسطينية  واملؤّسسات  الوزارات  مع  التّعاون  إىل  املنظّمة  دعوة 

الثقايف ودعمها، ومواصلة التّنسيق مع الّدول العربية التّخاذ موقف موّحد للحفاظ 

املحافل  يف  الفلسطيني  الثقايف  الرتاث  وصون  الفلسطينية  الوطنية  الهوية  عىل 

الدولية.

تأكيد أهّمية متويل املشاريع الفلسطينية التّالية: –

إنشاء مركز ثقايف يف مدينة بيت الهايا. •

إنشاء مركز ثقايف يف مدينة طولكرم. •

إنشاء مركز ثقايف يف مدينة خانيونس. •

إنشاء مركز ثقايف متعّدد األغراض يف نابلس. •

اعتامد هذه املشاريع ودعوة املنظّمة إىل تقدميها إىل املجلس االقتصادي واالجتامعي  –

 2005 شباط/فرباير  يف  القادمة  دورته  يف  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  يف 

والتّوصية باعتامدها متهيدا لعرضها عىل مؤمتر القّمة العربية الذي سيعقد بالجزائر 

يف آذار/مارس 2005 إلقرار متويلها.

املشاريع  – لهذه  واملالية  الفّنية  التّفاصيل  توفري  إىل  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  دعوة 

االقتصادي  املجلس  إىل  لتقدميها  التّمويل  بطلب  الخاّصة  امللّفات  إعداد  الستكامل 

واالجتامعي يف األمانة العامة لجامعة الدول العربية.

دعوة املنظّمة للتّنسيق واملتابعة مع وزارة الثقافة الفلسطينية واملجلس االقتصادي  –

هذه  لتمويل  الالزمة  اإلجراءات  الستكامل  العربية  الدول  جامعة  يف  واالجتامعي 

املشاريع.

دعوة الّدول واملنظّمة إىل دعم املؤسسات الثقافية الفلسطينية والتّعاون مع وزارة  –

الثقافة الفلسطينية يف تنفيذ مرشوعاتها ذات األولويّة. 
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التنفيذي  – املجلس  اجتامعات  يف  وقوّي  موّحد  عريّب  موقف  اتّخاذ  إىل  الّدول  دعوة 

لليونسكو، واجتامعات لجنة الرتاث العاملي يف شأن القدس، والتّأكيد أنّها أرض عربية 

محتلّة حسب قرارات الرّشعية الدولية، ومكاتبة مدير عام اليونسكو لتأكيد املوقف 

العريب الواحد والرّاسخ من عروبة القدس. 

دعوة املنظّمة إىل االستمرار يف جهودها يف لجنة الرتاث العاملي والتّنسيق بني الدول  –

العربية التّخاذ موقف عريب ُموّحد للتصّدي ملخطّطات إرسائيل لتسجيل مواقع تراثية 

وثقافية يف فلسطني عىل أنّها إرسائيلية، ومواصلة التّعاون مع خرباء عرب يف وضع 

تصّور عريب موّحد بشأن القضايا املطروحة عىل اللّجنة.

دعوة املنظّمة إىل دعم الجهود الفلسطينية لوضع القامئة التّمهيدية للرتاث الثقايف  –

كتيبات  ووضع  العاملي  الرتاث  قامئة  عىل  لتسجيله  إعدادا  الفلسطيني  والطبيعي 

وأقراص مدمجة حوله للتّعريف به، وإنشاء موقع له عىل االنرتنت. 

دعوة املنظّمة إىل مواصلة العمل عىل إقامة املعرض املتنّقل لصور اآلثار العربية واإلسالمية  –

يف القدس، ومتابعة اتّصاالتها للحصول عىل متويالت إضافية لهذا املرشوع املهّم.  

دعوة الدول اىل اعتامد مخّصصات يف السنتني القادمتني وتحويلها إىل املنظّمة لدعم  –

إقامة هذا املعرض وضامن تنّقله يف املحطّات العاملية املقّرر عرضه فيها. 

والتّهديدات  – الفلسطينية  القضية  حول  اإلعالمي  العمل  تكثيف  إىل  املنظّمة  دعوة 

اإلرسائيلية لعروبة القدس واملامرسات اإلرسائيلية العنصية ضّد الّشعب الفلسطيني 

أمام الّرأي العام العريب والدويل.

إدانة املامرسات اإلرسائيلية الّساعية إىل طمس الهوية الثقافية العربية اإلسالمية يف  –

املدينة املقّدسة. 

تأكيد املوقف املبديئ الذي ال يحيد بأّن القدس عربية، وهي مدينة محتلّة حسب  –

كافّة القوانني الدولية، وأنّها عاصمة الدولة الفلسطينية املنشودة.
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والفرنسية  – االنكليزية  اللّغتني  إىل  القدس  عن  الكتاب  ترجمة  إىل  املنظّمة  دعوة 

وتوزيعها عىل نطاق واسع، وخصوصا أثناء إقامة املعرض املتنّقل لصور اآلثار العربية 

واإلسالمية يف القدس.

دعوة املنظّمة إىل التّنسيق مع املجموعة العربية يف اليونسكو لإلفادة من الكتاب يف  –

اجتامعات املنظّمة الدولية ذات الّصلة مبوضوع القدس.

دعوة األمانة العامة للجامعة العربية إىل اإلفادة من الكتاب فيام تقوم به من جهد لوقف  –

اإلجراءات اإلرسائيلية لتهويد املدينة املقّدسة واالتّصال باألمم املتحدة باألخّص لهذه الغاية

دعوة الدول العربية إىل االستفادة من ماّدة الكتاب يف املناهج الّدراسية حول القدس  –

يف التّعليم األسايس والثانوي والعايل.

الّدعوة إىل تبّني املرشوعات التّالية: –

املتحف اإلسالمي التّابع للحرم الرّشيف. •

العربية  • باللّغة  اإلسالمي  املتحف  مبعروضات  للتّعريف  وكتيبات  نرشات  طبع 

وباللّغة االنكليزية حول املوضوعات التالية:

  النقوش.أ. 

املعادن.	. 

  القطع الحجرية.	. 

  القشاين.د. 

األخشاب.	. 

  دليل املتحف.و. 

تطوير مكتبة املسجد األقىص: •

  برنامج فهرسة وتصنيف الكتب.أ. 

رشاء صناديق للمخطوطات.	. 

  تصوير مجموعات الّصحف يف املكتبة.	. 
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  نرش كُتيّب للتّعريف بهذه الّصحف باللّغتني العربية واإلنكليزية.د. 

التّزويد بالكتب.	. 

تكلفتها  – تصل  التي  املرشوعات  هذه  لتنفيذ  املاّدي  الّدعم  تقديم  إىل  الدول  دعوة 

اإلجاملية إىل ثالمثائة وأربعني ألف دوالر، وذلك حسب نسبة مساهامتها يف ميزانية 

الجامعة العربية، عىل أن يتّم تحويل هذه املساهامت إىل املنظّمة التي تتابع التّنفيذ.

دعوة املنظّمة إىل متابعة تنفيذ هذا القرار مع الدول ومع املؤسسات الثقافية املعنية  –

يف القدس.

دعوة املنظّمة والدول العربية إىل تقديم الّدعم املايل والفّني والعلمي للحفاظ عىل  –

الرتاث الثقايف العريب واإلسالمي يف القدس ودعم املؤسسات الثقافية يف املدينة املقّدسة.

s  الّدورة 15 –مسقط: 08-09 /11/ 2006 -الحفاظ عىل الرتاث املاّدي وغري املاّدي

يف فلسطني

ُمناشدة منظّمة املؤمتر اإلسالمي الّسعي لتوفري الّدعم املطلوب للمرشوعات الثقافية  –

الفلسطينية التي أقرّتها الّدورة الرابعة عرشة للمؤمتر من صندوقي األقىص واالنتفاضة. 

دعوة املنظّمة والدول اىل مواصلة دعم املؤسسات الثقافية الفلسطينية، والتّعاون مع  –

وزارة الثقافة الفلسطينية يف تنفيذ مرشوعاتها ذات األولوية.

دعوة املنظّمة والدول العربية لتقديم الّدعم للمؤسسات الثقافية يف الجوالن الّسوري  –

املحتّل.

تقديم الّدعم املايل لعدد من مرشوعات املتحف اإلسالمي ومكتبة املسجد األقىص يف  –

القدس والتي تصل تكلفتها اىل 340 ألف دوالر، ودعم مرشوع املعرض املتنقل لصور 

اآلثار العربية واإلسالمية يف القدس الذي تقوم املنظّمة بتنفيذه، وتجديد التأكيد عىل 

أهّمية إنجاز هذه املرشوعات بأرسع وقت ممكن.

تقديم الّشكر إىل الدول التي سّددت التزاماتها املالية لدعم تنفيذ مرشوعات مكتبة  –

األقىص واملتحف اإلسالمي يف القدس.
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دعوة الدول التي مل تسّدد بعد تلك االلتزامات اىل تحويلها إىل املنظّمة التي تتابع  –

تنفيذ هذه املرشوعات.

اآلثار  – لصور  املتنّقل  املعرض  ملرشوع  الّدعم  قّدمت  التي  الدول  إىل  الّشكر  تقديم 

العربية واإلسالمية يف القدس، ودعوتها اىل مواصلة اعتامد مخّصصات سنوية ترتاوح ما 

بني خمسة آالف وعرشة آالف دوالر عىل األقل سنويا، يف الّسنتني القادمتني، وتحويلها 

مع ما تبّقى من متأّخرات مالية مل يتّم تسديدها اىل املنظّمة لدعم إقامة هذا املعرض.

وترميم  – وتنشيطها،  القدس  مدينة  الثقافية يف  بالحياة  للّنهوض  املايل  الّدعم  تقديم 

األماكن واملباين التّاريخية فيها، ويَُخصُّ بالذكر:

مؤسسة فيصل الحسيني مببلغ نصف مليون دوالر لتمكني املؤسسة من استكامل  •

برنامجها يف ترميم األماكن واملباين التّاريخية يف القدس.

املسارح الوطنية ” القصبة-املرسح الوطني-الّسنابل” مببلغ نصف مليون دوالر. •

دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية إلعداد التّفاصيل املالية والفّنية للمرشوعات الثقافية  –

لهاتني املؤّسستني وتقدميها إىل املنظّمة.

دعوة املنظّمة ووزارة الثقافة الفلسطينية للّسعي لدى املنظاّمت والهيئات الخريية  –

يف الوطن العريب لتوفري الدعم املايل املطلوب لتنفيذ هذه املرشوعات، وتحويلها إىل 

املنظّمة التي تتوىّل متابعة التّنفيذ.

s  القامئة القدس من  الّدورة االستثنائية-الجزائر: 25-26 /11/ 2007 -إسقاط موقع 

الّتمهيدية اإلرسائيلية

مواصلة العمل العريب املشرتك لتنفيذ قرار القّمة العربية املنعقدة بالرياض، عاصمة  –

من  القدس  موقع  إسقاط  بشأن   )2007 آذار/مارس   ( السعودية  العربية  اململكة 

اليونسكو  العاملي يف منظّمة  الرتاث  املقّدمة إىل مركز  التّمهيدية اإلرسائيلية  القامئة 

قانونية تعتمد  العاملي، ووضع أطروحة  الرتاث  لتسجيلها كموقع إرسائيل يف قامئة 

الهاشمية يف  األردنية  اململكة  تراثيا مسّجال من قبل  القدس موقعا  فيها، عىل كون 

قامئة الرتاث العاملي عام 1981، وعىل أّن توسيع املوقع من قبل إرسائيل غري قانوين، 



25 —القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف

الرّشعية  لتوسيعه، تعّد يف قرارات  املنطقة املقرتحة من قبل إرسائيل  أّن  فضال عن 

الدولية منطقة محايدة.

والبحرين  – )األردن  العاملي  الرتاث  لجنة  يف  األعضاء  الخمس  العربية  الدول  دعوة 

وتونس ومص واملغرب( واملنظّمة ملتابعة تنفيذ القرار.

تكليف الدول العربية الخمس األعضاء يف لجنة الرتاث العاملي، بالتّعاون مع املنظّمة  –

بالعمل  اللّجنة،  يف  للعرب  الّصديقة  األعضاء  الدول  ومع  معا  وبالتّنسيق  العربية، 

الّسلطة  بها  التي تقوم  الحفريات كافّة  الفوري ألعامل  للوقْف  عىل استصدار قرارات 

اإلرسائيلية املحتلّة يف الحرم القديس الرّشيف واملناطق املحيطة به، وكذلك األعامل غري 

املرشوعة التي تقوم بها الّسلطة املحتلّة يف القدس واملبيّنة يف تقرير مركز الرتاث العاملي 

املقّدم اىل الّدورة األخرية للجنة الرتاث العاملي حول وضع صيانة املوقع، والذي يقّر بأّن 

ما تقوم به إرسائيل يهّدد القيمة الثقافية االستثنائية للقدس بوصفها تراثا إنسانيا.

للرتبية  – العربية  املنظّمة  عام  ومدير  العربية  الدول  لجامعة  العام  األمني  تكليف 

والثقافة والعلوم مبخاطبة مدير عام منظّمة اليونسكو لتأكيد املوقف العريب القوّي 

والقرارات  واملواثيق  للمعاهدات  اإلرسائيلية  االنتهاكات  لخطورة  املنبّه  والرّاسخ 

الكفيلة  اإلجراءات  باتّخاذ  ومطالبتها  لها،  العريب  والرّفض  بالقدس  املتعلّقة  الدولية 

وتهوديها،  القدمية  القدس  مدينة  وجه  تغيري  اىل  الّساعية  االنتهاكات  هذه  بوقف 

باعتبارها موقعا ثقافيا عربيا عامليا يف قامئة اليونسكو للرتاث العاملي املهّدد بالخطر، 

طبقا لقرار لجنة الرتاث العاملي عام 1982.

بالرتاث  – نطاق،  أوسع  عىل  بالتّعريف  مشرتك،  عريب  عمل  ومؤسسات  دوال  القيام، 

الثقايف العريب يف القدس وما يتهّدده من أخطار، وبالحّق العريب يف القدس عرب وسائل 

املتنّوعة  والفّنية  الثقافية  التعبريات  وبواسطة  واملسموعة،  واملرئية  املقروءة  اإلعالم 

داخل الوطن العريب ويف الخارج.

الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الفلسطيني وحاميته من التّهديدات اإلرسائيلية الرّامية اىل  –

طمس الهوية العربية يف األرايض الفلسطينية والتّعاون مع إدارة اآلثار والرتاث الثقايف 
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يف الّسلطة الوطنية الفلسطينية ملساعدتها عىل صونه والتصّدي لظاهرة رسقة اآلثار 

واالتّجار غري املرشوع بها، وتقديم ما يلزم من دعم مايل وفّني لذلك.

واالعتداء  – االحتالل  ظروف  يف  الرتاث  هذا  حامية  ضامن  إىل  اليونسكو  منظّمة  دعوة 

ومتابعة أوضاع صيانته والحفاظ عىل الرتاث الّشفهي الفلسطيني باملساعدة عىل جمعه 

وتسجيل روائعه يف قامئة الرتاث العاملي غري املاّدي حفاظا عىل الهوية العربية يف فلسطني.

للدول  – الّدامئة  واملندوبيات  العاملي  الرتاث  لجنة  يف  األعضاء  العربية  الدول  تكليف 

العربية لدى اليونسكو واأللكسو بالعمل عىل حامية الرتاث الثقايف يف الدول العربية 

املعرّضة للحروب والّنزاعات املسلّحة.

عاصمة  – بالقدس  لالحتفاء  املخّصصة  املالية  االعتامدات  من  األكرب  الجانب  رصف 

للثقافة العربية عام 2009 لدعم املؤسسات الثقافية الفلسطينية العاملة يف القدس 

وصون تراثها الثقايف وترميم معاملها التاريخية عرب وزارة الثقافة الفلسطينية.

دعوة وزارة الثقافة الفلسطينية إىل إعداد ملّف كامل يتضّمن أسامء تلك املؤسسات  –

والتّعريف بها واحتياجاتها من حيث الربامج وامليزانيات وتقدميها إىل الّدورة القادمة 

الجتامع اللّجنة الّدامئة للثقافة العربية لدراستها لتقوم املنظّمة بتقديم ما يتّفق عليه 

من آلية دعمها إىل الوزراء.

تنفيذ أنشطة ثقافية وإعالمية قُطْرية ومشرتكة إلبقاء قضيّة القدس حيّة يف ضمري  –

أبناء أمتنا، والتّعريف بها يف املحافل الدولية، والتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية 

والتّنسيق مع املنظّمة لوضع برنامج عريب متكامل لهذا االحتفاء.

s 2009 الّدورة -16دمشق: 16-17 /11/ 2008 -القدس عاصمة دامئة للثقافة العربية

تقديم الّشكر إىل الّدول التي سّددت التزاماتها املالية لدعم تنفيذ مرشوعات مكتبة  –

األقىص واملتحف اإلسالمي يف القدس، ودعوة الدول التي مل تسّدد بعُد تلك االلتزامات 

إىل تحويلها إىل املنظّمة التي تتابع تنفيذ هذه املرشوعات.

دعوة املنظّمة إىل إنجاز مرشوع املعرض املتنّقل لصور اآلثار العربية واإلسالمية يف  –

القدس خالل العام القادم يف إطار االحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية 2009. 
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تقديم الّشكر إىل الّدول التي قّدمت الّدعم املايل ملرشوع املعرض املتنّقل لصور اآلثار  –

العربية واإلسالمية يف القدس. 

دعوة الّدول جميعا إىل مواصلة اعتامد مخّصصات سنوية تتـراوح ما بني خمسة آالف  –

وعرشة آالف دوالر عىل األقلّ سنويا، يف الـسنتني الـقادمتني )2009-2010(، وتحويلها مع 

ما تبّقى من متأّخرات مل يتّم تسديدها، إىل املنظّمة إلقامة هذا املعرض يف العام القادم.

بالقدس  – باالحتفاء  الخاّصة  واملرشوعات  باألنشطة  املنظّمة  إفادة  إىل  الّدول  دعوة 

عاصمة للثقافة العربية عام 2009 إلعداد تقرير متكامل بها.

واالجتامعية  – الثقافية  املرشوعات  وكافّة  الكتب  معارض  وضع  إىل  الّدول  دعوة 

واإلعالمية التي تُنّفذ يف أقطارها خالل العام تحت مسّمى ”القدس عاصمة للثقافة 

العربية 2009”، وإىل تكثيف العمل اإلعالمي املقروء واملسموع واملريئ خالل العام 

القدس  بقضية  كام  العربية،  للثقافة  عاصمة  القدس  اختيار  بأهداف  للتّعريف 

وعروبتها وما يتهّددها من أخطار.

دعوة الدول إىل توجيه سفاراتها ومراكزها الثقافية خارج الوطن العريب إىل التّعريف  –

اإلعالمي  الحضور  تكثيف  وإىل  العربية،  للثقافة  عاصمة  القدس  اختيار  بأهداف 

والثقايف للقدس يف نشاطاتها.

العام ويف  – العايل إىل تخصيص حصص دراسية طوال  الرتبية والتعليم  دعوة وزارات 

كافة مستويات التّعليم، للقدس والتّعريف بتاريخها القديم والحديث وما تواجهه 

من أخطار طمس هويّتها العربية تحت نري االحتالل.

دعوة الّدول إىل إصدار طوابع بريدية تحمل شعار ”القدس عاصمة للثقافة العربية”،  –

القدس  ملعامل يف  بصور  املطبوعات  من  معايدة وغريها  وبطاقات  ملّصقات  وكذلك 

الثقافة  وزارة  خالل  من  القدس،  يف  الثقافية  املؤسسات  لدعم  بيعها  ريع  يخّصص 

الفلسطينية والصندوق املخّصص لذلك. 
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املعروضة  – القدس  يف  التّحتية  البنية  ملشاريع  املايل  الّدعم  تقديم  إىل  الدول  دعوة 

الفلسطينية  الثقافة  وزارة  من خالل  فلسطني،  من  املقّدمة  الوثيقة  يف  املؤمتر  عىل 

والصندوق املخّصص لذلك.

دعوة املؤسسات الثقافية الرّسمية ومؤسسات القطاع الخاّص العربية لتقديم الّدعم  –

املايل للمؤسسات واملراكز الثقافية الواقعة داخل أسوار مدينة القدس من خالل وزارة 

الثقافة الفلسطينية.

مشاركة، املعنيني بالّشؤون الثقافية يف الوطن العريب، رسميني ومؤسسات ومثقفني ومبدعني،  –

يف افتتاح احتفالية القدس عاصمة للثقافة العربية التي ستنطلق يف الثاين والعرشين من 

شهر كانون الثاين/ يناير2009 من مدينة القدس، تأكيداً للهوية الثقافية العربية للقدس.

الفلسطينية  – العليا  الوطنية  اللجنة  حّددته  الذي  اليوم  يف  االنطالقة  بهذه  االحتفاء 

لالحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية.

الّدعوة إىل إقامة املعرض املتنّقل لصور اآلثار العربية واإلسالمية يف القدس وندوة  –

دولية حول القدس خالل عام 2009 خارج الوطن العريب، إسهاما يف التّعريف بقضيّة 

القدس يف املحافل الّدولية.

خاّصة  – ثقافية  أنشطة  الحتضان  استعداده  عىل  بباريس  العريب  العامل  معهد  شكر 

باالحتفاء بالقدس عاصمة للثقافة العربية عام 2009، ودعوة املنظّمة إىل التّنسيق 

مع هذه املؤّسسة لوضع برنامج خاّص استجابة ملا طرحه السيد رئيس املعهد يف يف 

كلمته خالل الّدورة االستثنائية للمؤمتر )الجزائر، 2007(.

s  الّدورة 17 –الدوحة: 27-28 /10/ 2010 -االنتهاكات اإلرسائيلية يف مدينة القدس

املحتلّة-بيان

اعتبار القدس عاصمة دامئة للثقافة العربية، وتوأمتها مع كّل عاصمة ثقافية عربيّة  –

ثقافة  القدس  عروبة  املؤكّدة  الثقافية  واألنشطة  الفعاليات  ومواصلة  بها،  يُحتفى 

وحضارة ومصريا.
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التّحتية واملؤّسسات  – البنية  الّدعم املايل ملرشوعات  الّدول إىل مواصلة تقديم  دعوة 

الثقافية يف القدس املقرتحة من فلسطني، بالتّنسيق مع املنظّمة.

توجيه بيان باسم املؤمتر إىل السيدة مدير عام اليونسكو بطلب اتخاذ موقف حازم  –

وحاسم من االنتهاكات اإلرسائيلية للرتاث الثقايف العريب اإلسالمي واملسيحي يف القدس 

املوقع املسّجل عىل قامئة الرتاث العاملي املهّدد بالخطر منذ عام 1982، وإىل تطبيق 

االتفاقيات الدولية الخاّصة بحامية الرتاث يف املناطق املحتلّة وغريها من االتفاقيات 

الدولية الّضامنة حقوق مواطنيها. 

دعوة مدير عام اليونسكو إىل العمل عىل تنفيذ االتفاقيات الدولية املعنية بالحفاظ عىل  –

الرتاث الثقايف يف األرايض املحتلّة واتفاقية الرتاث العاملي لعام 1972، واتفاقية حامية 

الرتاث غري املادي لعام 2003، واتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التّعبري الثقايف لعام 

2005، حفاظا عىل الرتاث الثقايف اإلنساين اإلسالمي واملسيحي يف مدينة القدس املحتلّة، 

وصونا للحقوق الثقافية واالجتامعية للمقدسيني العرب يف أرضهم، وتأكيدا لحّقهم يف 

مامرسة عقائدهم الّدينية، وذلك هو الحّد األدىن ملا تنادي به رشيعة حقوق اإلنسان. 

دعوة مدير عام اليونسكو إىل تنفيذ جميع قرارات املجلس التّنفيذي األخري الخاّصة  –

القدس يف أرسع  الّدامئني يف  الخرباء  تعيني  وإىل  املحتلّة،  العربية  واألرايض  بالقدس 

وقت ممكن.

دعوة منظّمة اليونسكو إىل االلتزام بقرارات الرّشعية الدولية وتنفيذها فيام يخّص  –

الحّريات  للّشعوب وصون  الثقافية  الهوية  الحفاظ عىل  الحيوّي يف  مجاالت عملها 

الثقافية وصيانة الرتاث الثقايف.

s الّدورة -18املنامة: 13-14 /11/ 2012 -حامية الرتاث الثقايف الفلسطيني واملقديس

تأكيد اعتبار القدس عاصمة دامئة للثقافة العربية، وتوأمتها مع كّل عاصمة ثقافية  –

القدس  عروبة  املؤكّدة  الثقافية  واألنشطة  الفعاليّات  ومواصلة  بها،  يُحتفى  عربية 

ثقافة وحضارة ومصريا.



القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف30 —

واملؤسسات  – التّحتية  البنية  املايل ملرشوعات  الّدعـم  تقديـم  مواصلة  إىل  الدول  دعوة 

الثقافية يف القدس املقرتحة من فلسطني، بالتّنسيق مع املنظّمة لتنفيذها مبدينة القدس.

يف  – العربية  للثقافة  دامئة  عاصمة  للقدس  الفلسطينية  الوطنية  اللجنة  مع  التّعاون 

تنفيذ خطّتها، ومباركة استحداث جائزة القدس للثقافة واإلبداع والتي متنح سنويا 

بشأن  إبداعية  أعامال  قّدموا  مّمن  وأجانب،  وعرب  وفلسطينيني  مقدسيني  ملبدعني 

القدس.

للرتاث يف  – اليونسكو  لليونسكو عىل دعـم  العاّمة  املديرة  السيّدة  الّشكر إىل  توجيه 

اإلسالمي  العريب  الثقايف  الرتاث  لحامية  الجهود  مزيد  لبذل  العربية ودعوتها  الدول 

الدولية  االتفاقيات  تطبيق  وإىل  املحتلّة،  األرايض  جميع  ويف  القدس  يف  واملسيحي 

الخاّصة بحامية الرتاث يف األرايض املحتلّة. 

أمام  – خاّصة  املقديس  والرتاث  عاّمة  الفلسطيني  الثقايف  الرتاث  حامية  عىل  العمل 

محاوالت طمس وتذويب الهوية الثقافية يف القدس الرّشيف.

s  الّدورة -19الرياض: 12-13 /2015/1 -الحفاظ عىل الوضع القانوين ملدينة القدس

الّشيف 

تأكيد اعتبار القدس الرّشيف عاصمة دامئة للثقافة العربية وتوأمتها مع كّل عاصمة  –

ثقافية عربية يحتفى بها.

دعوة الّدول واملنظّمة إىل مواصلة تقديم الّدعم املايل للمشاريع الثقافية لفلسطني  –

والقدس الرّشيف، مبا يكفل الحفاظ عىل مقّومات هّويتهام العربية واإلسالمية.

دعوة ممثّل عن اللّجنة الوطنيّة للقدس عاصمة دامئة للثقافة العربية لحضور اجتامع  –

اللّجنة الّدامئة للثقافة العربية لتقديم تقرير تقييمي عن تتبّع تلك املشاريع، وتثمني 

تجربة توأمة القدس الرّشيف مع بغداد عاصمة الثقافة العربية لعام 2013.  

القانوين ملدينة القدس الرّشيف وحامية األماكن  – تأكيد أهّمية الحفاظ عىل الوضع 

املقّدسة بها واستمرار الوصاية األردنية عليها.



31 —القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف

الهادفة  – الصهيوين  للكيان  الرّشسة  للهجمة  والتصّدي  الرّشيف  القدس  تأكيد عروبة 

إىل تهويدها. 

تثمني جهود وكالة بيت مال القدس الرّشيف يف الرباط يف دعم البنى التّحتية الثقافية  –

يف املدينة املقّدسة.  

تثمني مرشوع إنشاء قص األلكسو الثقايف يف مدينة القدس الرّشيف.  –

دعوة الّدول إىل اإلسهام يف حفظ وتدوين الرتاث الفلسطيني املهّدد بالّسلب والّضياع. –

s  الّدورة 20 –تونس: 14-15 /12/ 2016 -الّدفاع عن مدينة القدس وتراثها الثقايف

وتشجيع زيارة املدينة املقّدسة

ُمواصلة الجهود العربية يف الّدفاع عن مدينة القدس وتراثها الثقايف وتشجيع زيارة  –

املدينة املقّدسة تعبرياً عن التمّسك بها واستمرار التّواصل معها.

للرتبية  – الفلسطينية  الوطنيّة  واللجنة  املنظّمة  إىل دعم جهود  العربيّة  الّدول  دعوة 

والثقافة والعلوم واللّجنة الوطنيّة للقدس عاصمة دامئة للثقافة العربية.

العربية  – للثقافة  دامئة  عاصمة  للقدس  الوطنية  اللجنة  من  املقّدم  الربنامج  تثمني 

دامئة  عاصمة  بالقدس  االحتفال  يف  االستمرار  إىل  واملنظّمة  العربيّة  الّدول  ودعوة 

للثقافة العربية، والتّأكيد عىل توأمتها مع كّل عاصمة ثقافية عربيّة ُمعلنة.

دعوة الّدول العربية واملنظّمة إىل دعم مجلّة مشارف مقدسية بالكتابة فيها وترويجها  –

التّعريف مبدينة القدس الرّشيف  لضامن استمراريتها واالستفادة من محتوياتها يف 

وتجسيد دورها يف الثقافة العربية. 

تكليف دولة فلسطني بتقديم تصّور ُمتكامل حول الّدور العريب املأمول يف ُمواجهة  –

املحتلّة  الفلسطينية  واألرايض  الرّشيف  القدس  مدينة  لها  تتعرّض  التي  التحّديات 

وعرضه عىل اللّجنة يف اجتامعها القادم.

تثمني الجهود الفلسطينية-التونسيّة من أجل تنفيذ ُمبادرة ”عيون عربية”، ودعوة الّدول  –

إىل املشاركة يف هذا الربنامج ألهّميته يف تعميم وتوسيع نرش الثقافة والحضارة العربية.
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اعتبار كّل ما يُوجد يف القدس ثروة ثقافية قومية، تخّص األّمتني العربية واإلسالمية،  –

وحّث املنظاّمت واملؤّسسات الدولية املختلفة، مثل اليونسكو وغريها، لحامية هذا 

املوروث، ومنع االعتداء عليه.

رضورة الرّصد، سنويًا، ملكّونات املشهد الثقايف املقديس التي يتّم املساس بها؛ مبصادرتها  –

و/أو تهويدها من قبل سلطات االحتالل وتطوير آليات املتابعة ملا يجري يف القدس، عرب 

شبكة اتّصال وتواصل إعالمي عريب؛ ليك تُبقي عىل كّل ما يجري يف القدس تحت الضوء.

ُمواجهة التّهويد العمراين؛ برتميم املباين القدمية، ومتابعة أي مبنى ُمهمل، وتأهيله  –

وتوثيقها  القدس،  يف  الوقفيات  حص  عىل  والعمل  املقدسيّني.  قبل  من  لالستخدام 

وتسجيلها ومتابعتها.

إعادة كتابة ”تاريخ القدس”، مبوضوعية ومنهجية علمية دقيقة، بعّدة لغات، للتصّدي  –

لالّدعاءات اإلرسائيلية وإعادة طباعة الكتب ”القيّمة”، ذات الّصلة بالقدس ومشهدها 

الثقايف؛ بأبعاده املتعّددة.

املحافظة عىل ما تبّقى من املخطوطات املقدسية؛ برتميمها وحفظها، باعتبارها من  –

أبرز الّشواهد عىل عروبة القدس، ال سياّم وأّن غالبيّتها موجودة يف ظروف سيّئة من 

حيث الحفظ.

والدكتوراه،  – املاجستري  مستوى  عىل  العربية،  الجامعات  يف  أكادميية  برامج  تطوير 

للّدراسات املقدسيّة، وغري ذلك من املشاريع البحثية العلميّة، التي تتناول موضوع 

القدس.

يف  – الثقايف  بالّشأن  واملهتّمني  للباحثني  وإتاحته  لغات  بعّدة  إلكرتوين  موقع  إطالق 

القدس واألرايض العربية املحتلّة.

العريب  – والرتاث  القدس  لفائدة  مشرتكة  وإسالمية  عربية  وأنشطة  مشاريع  إطالق 

لعام  اإلسالمية  للثقافة  عاصمة  الرّشيف  بالقدس  االحتفاء  مع  تزامنا  بها،  اإلسالمي 

2019، واعالن 2019 سنة للرتاث يف العامل اإلسالمي. 
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والثقافة  – للرتبية  العربية  املنظّمة  صلب  يقظة”  ”لجنة  الستحداث  املنظّمة  دعوة 

والعلوم ملتابعة االنتهاكات اإلرسائيلية ضّد الحقوق الثقافية للّشعب الفلسطيني يف 

القدس املحتلّة.

s الّدورة 21 -القاهرة: 14-15 /10/ 2018 -الرتاث الثقايف يف فلسطني والقدس الّشيف

العاصمة  – ”فضائية  مرشوع  لتمويل  يُخّصص  املنظّمة،  لدى  خاّص  حساب  إنشاء 

الثقافية”، عىل أن تُقّدم اللجنة الوطنية للقدس عاصمة دامئة للثقافة العربية، دراسة 

تفصيليّة حول احتياجات تنفيذ املرشوع.

املشاريع  – يف  املحتلّة  األرض  فلسطيني  ُمشاركة  تأمني  عىل  العمل  إىل  الّدول  دعوة 

اإلعالم  لهم يف وسائل  العربيّة، وتخصيص مساحات  والفكريّة  الثقافية  والّنشاطات 

الثقايف.

إقامة أسابيع ثقافيّة يف ُمختلف املدن العربيّة تتناول القضيّة الفلسطينية، وفلسطني  –

تاريخا وحارضا ومستقبال.

تقديم الّدعم الفّني والعلمي واملاّدي إىل الوزارات واملُؤّسسات والهيئات الفلسطينيّة  –

الثقايف والطبيعي  الرتاث  الفلسطينيّة وصيانة  الثقافيّة  الُهويّة  بالحفاظ عىل  املعنيّة 

الفلسطيني.

دعوة الدول واملنظّمة إىل دعم املؤّسسات الثقافيّة الفلسطينيّة والتّعاون مع وزارة  –

الثقافة الفلسطينية يف تنفيذ مرشوعاتها ذات األولويّة. 

التّنفيذي  – املجلس  اِجتامعات  يف  وقوّي  موّحد  عريّب  موقف  اتّخاذ  إىل  الّدول  دعوة 

لليونسكو، واجتامعات لجنة الرّتاث العاملي يف شأن القدس، والتّأكيد عىل أنّها أرض 

اليونسكو إلبراز  الدوليّة، وُمكاتبة مدير عام  الرّشعيّة  ُمحتلّة حسب قرارات  عربيّة 

املوقف العريّب الواحد والرّاسخ من عروبة القدس. 

الحقوق  – ضّد  اإلرسائيليّة  لالنتهاكات  ومتابعة  رصد  لجنة  املنظّمة الستحداث  دعوة 

الثقافيّة للّشعب الفلسطينّي يف القدس املُحتلّة.
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خاتمـــــــة
الفلسطينيني  الّصهيوين ضّد  الكيان  التي مارستها حكومات  املُتَتَالية  االنتهاكات  إّن 

عاّمة، والقدس الرّشيف عىل وجه الخصوص، هي صفحات سوداء يف ِسْفِر التّاريخ البرشي. 

وهي أعامل تُذكّر مبحاكم التّفتيش التي نُِصبَْت للتخلّص من املسلمني يف األندلس بعد 

سقوط غرناطة2. فاآللة القمعية الّصهيونية تَنتهُج منذ وعد بلفور االستعامري، سياسة 

التّنكيل والترّشيد ضّد أبناء الّشعب الفلسطيني الُعزّل يف أكرب مظلمة يف التّاريخ البرشي. 

ويتجىّل القهر اإلرسائيل فـي اسـتدامة الهيمنـة علـى الفلسـطينيني دون احرتام القواعــد 

والقوانيــن املنصــوص عليهــا فــي االتّفاقية الّدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

علـى  العـزّل  املتظاهريـن  ضـّد   ّ الحـي  الرّصـاص  فاسـتخدام  العنصي3.  التّمييــز 

الّسـياج الفاصـل لغـزّة ضمـن ”مسـرية العـودة الكبـرى”، ذكّر العالـم بـأّن إسـرائيل 

تتشـابه  للفلسـطينيني ومـع مقاومتهـم بطريقـة  الّسـلمية  تتعامـل مـع االحتجاجات 

مـع األساليب التـي اعتمدهـا نظام امليز العنصي فـي جنـوب أفريقيـا4. فحرية الحركة 

ال يسلبها االحتالل فقط من األحياء، بل هي تطال املوىت الفلسطينيني أيضا، وتحول دون 

دفن جثامني الشهداء5. وحتى قانـون العــودة الـذي مينـح اليهـود، مـن جميـع أنحـاء 

العالـم، حـّق دخـول األرايض املحتلّة والحصـول علـى الجنسـية اإلرسائيلية، يَســتثني 

فلســطينيو األرض املحتلّــة وخارجهــا مــن هــذا اإلجراء. وتعتمـد إسـرائيل سياسـة 

رفـض عـودة أّي فلسـطيني مـن الالجئني واملنفييـن قسـرا6. 

حدث سقوط غرناطة يف 2  ربيع األول عام 897 ه، ما يوافق 2 يناير 1492 بتسليم امللك أبو عبد الله محمد الصغري إيّاها إىل   2

امللك فرديناند الخامس بعد حصار خانق دام 9 أشهر.

توطئـة إلـى الرتجمـة العربيـة التـي قـام بهـا املرصـد األورو متوسطي لتقريـر اإلسكوا: ”املامرســات اإلرسائيلية تجــاه الشــعب   3

الفلســطيني ومســألة األبارتايــد )الفصــل العنصــري(”، الصــادر فــي الخامــس عشــر مــن آذار/ مــارس للعــام 2017 

ميالدية، ص 12.نّص منشور باملوقع: https://euromedmonitor.org/ uploads/reports/Escwa_ar.pdf، تّم االطاّلع يوم 26 

أوت 2019.

املرجع الّسابق، ص 7.  4

”منظمتان حقوقيتان: إرسائيل تنتهك حرية التنّقل للفلسطينيني األحياء وتحرم األموات من دفن جثامينهم”. مقال منشور بتاريخ 9   5

سبتمرب 2019، عىل املوقع: https://www.alquds.co.uk/، تّم االطاّلع يوم 13 سبتمرب 2019.

6  ”توطئـة إلـى الرتجمـة العربيـة التـي قـام بهـا املرصـد األورو متوسطي لتقريـر اإلسكوا... ”، ص 19.
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واستمرّت املستوطنات والبؤر االستيطانية اإلرسائيلية يف التوّسع بالقرب من مجّمعات 

املتكّررة  الهدم  وأعامل  اإلرسائيلية  القيود  بسبب  املغادرة  سّكانها عىل  أُْجرب  فلسطينية، 

التي أّدت إىل الترّشيد الّنهايئ لعائالت فلسطينية من تجّمعات سكنية يف الضّفة الغربية 

وطربيا  الجليل  يف  الفلسطينية  والقرى  املدن  من  وغريهام  املحارص  غزّة  وقطاع  املحتلة 

ويف منطقة أريحا، عىل أساس أّن تلك التجّمعات تقع داخل ”مناطق عسكرية مغلقة”. 

املعبّدة  الطّرق  استخدام  تنّقل غري محدودة، مع سهولة  بحّرية  يتمتّعون  فاملستوطنون 

للمرور باملناطق املأهولة بالسّكان الفلسطينيني وربط املستوطنات بشبكة هذه الطّرق 

واملناطق الحرضية داخل إرسائيل. وال مُينع الفلسطينيون فحسب من هذه الطّرق، بل 

يصبحون بسببها غري قادرين عىل الوصول حتى ألراضيهم والقرى واملدن األخرى املتاخمة 

لها7 وتقييد تنّقل األشخاص والبضائع داخل املناطق الفلسطينيّة. ويبقى تنّقل كّل شخص 

أو سلعة مرشوط بتوّجه مسبق للسلطات اإلرسائيليّة والحصول عىل تصيح منها.

العام  الّرأي  تحّدي  إرسائيل  تواصل  الّدويل،  اإلنساين  للقانون  سافر  اخرتاق  ويف 

تطالب  قرارات  وهي  الدويل8.  األمن  ومجلس  املتّحدة  األمم  قرارات  ورفض  العاملي 

إقامة  إىل  وتدعو  والعربيّة،  الفلسطينيّة  لألرايض  اإلرسائيل  االحتالل  بإنهاء  جميعها 

الدولة الفلسطينية املستقلّة وعاصمتها القدس الرّشيف التي ضّمتها إرسائيل بإعالن 

أحادي الجانب يف حرب عام 91967، وتبقى أرضاً محتلّة، حسب تعريف القانون الدويل. 

وما يعطّل تنفيذ هذه القرارات وغريها من القرارات الّسابقة والالّحقة، ليس الّصلف 

https://www.hrw.org/ar/report/2010  7/256166/19/12، تّم االطاّلع يوم 8 سبتمرب 2019.

ومنها، خاّصة القرار رقم 194 )1948( حول حّل مشكلة الالجئني الفلسطينيني، والقرارات رقم 242 )1967( و252 )1968( و338 )1973(   8

و425 )1978( و465 )1980( و476 )1980( و478 )1980( و681 )1990( و1073 )1996( و1397 )2002( و1435 )2002( و1515 )2003( 

وقراري الجمعية العاّمة رقــم ES-17/10 ورقم A/ES10-10 يف دورتها االستثنائية الطارئة العارشة لعام  2002، حول األعامل اإلرسائيلية غري 

القانونية يف القدس الرّشقية وباقي األرايض الفلسطينية املحتلة، وقرار الجمعية العاّمة A/ES-10/L.16 التي تطلب الّرأي االستشاري ملحكمة 

العدل الدولية حول قانونية جدار الفصل العنصي، وقرار الجمعية العاّمة لألمم املتحدة يف دورتها الثامنة والخمسني يف البند الثامن والثالثني 

الذي يؤكّد أّن األرايض الفلسطينية املحتلّة عام 1967، مبا فيها القدس الرّشقية ال تزال تخضع لالحتالل العسكري اإلرسائيل، إضافة إىل القرارات 

الّصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان املتعلّقة بانتهاكات حقوق اإلنسان يف األرايض العربيّة والفلسطينية املحتلّة، وقرارات الوكالة الدولية للطاقة 

الذّرية الّداعية إىل إخضاع جميع املنشآت النووية اإلرسائيلية لنظام الّضامنات الّشاملة للوكالة، والقرارات الّصادرة عن املنظاّمت الدولية 

واإلقليميّة، ومنها منظّمة اليونسكو وحركة عدم االنحياز ومنظّمة التّعاون اإلسالمي واالتحاد اإلفريقي وجامعة الدول العربية.

حرب شنتها إرسائيل يوم 5 يونيو/حزيران 1967 عىل ثالث من دول جوارها العريب، دامت ستة أيام وهزمت فيها األطراف العربية هزمية   9

ساحقة. وكان من نتائجها خسائر برشية ومادية كبرية، واحتالل أجزاء واسعة من األرايض العربية، وتدمري أغلبية العتاد العسكري العريب.
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اإلرسائيل وحده، بل إنحياز اإلدارة األمريكية التّام إىل إرسائيل، إىل جانب الّدعم املايل 

الّسخي الذي تغدقه عليها. وتستخدم الواليات املتحدة األمريكية نفوذها الدبلومايس 

يف املنابر الدولية لحامية دولة إرسائيل والتّغطية عىل قدراتها النووية غري املعلنة وعىل 

اإلنسانية”.  ترقى إىل ”جرائم ضّد  الفلسطينيني  تنكيل وجرائم يف حّق  ما تقرتفه من 

وهي ترفع ”الفيتو” ضّد جميع القرارات التي تدين دولة االحتالل أو تُشّهر بانتهاكاتها 

الّسافرة لحقوق الّشعب الفلسطيني وتالعبها مبسار الّسالم مع الفلسطينيني10. وقد بلغ 

يف الّسنوات األخرية، حوايل 20 باملائة من ميزانية الّدفاع يف إرسائيل وحوايل 40 باملائة 

الجيش اإلرسائيل، وغطّت تقريبا كامل ميزانية رشاء األسلحة11.. وهكذا  من ميزانية 

العربية.  البلدان  كّل  العسكري إلرسائيل عىل  التفّوق  بضامن  التزامها  واشنطن  تؤكّد 

كام أّن الحركيّة االقتصادية التي تشهدها إرسائيل ترتبط بشكل كبري بالواليات املتحدة 

األمريكية، التي متثّل أكرب رشيك تجاري لها، وتربط بينهام اتفاقية تبادل تجاري حّر، 

هي األوىل من نوعها التي متضيها واشنطن مع أّي دولة. وما كان لقطاع التكنولوجيا 

الّدقيقة يف إرسائيل أن يتطّور بهذا الّشكل الالّفت دون دعم أمرييك. 

ويف سابقة خطرية، وتنفيذا ألحد وعوده االنتخابية، أقدم الرّئيس دونالد ترامب، عىل 

نقل سفارة بالده من تل أبيب إىل القدس ليُحّقق لإلرسائيليني ُحلْم َجْعِل القدس املُوّحدة 

عاصمة لدولتهم، وأن تكون دولة لليهود فقط. وتزامن هذا القرار مع إجراءات وقف الّدعم 

األمرييك لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطني يف الرّشق األدىن )األونروا( 

وللّسلطة الفلسطينية وإغالق مكتب منظّمة التّحرير الفلسطينية يف واشنطن مع الحّد من 

قدرة الفلسطينيني عىل البناء والتّنمية والتّطوير، مبا يف ذلك إعطاء الضوء األخرض إلرسائيل 

لتواصل أعامل هدم منازلهم. ويدفع السّكان الفلسطينيون يف القدس الرّشقية الرّضائب، 

يعترب  التي  الغربية  القدس  السّكان يف  التي يحصل عليها  أقّل من  يتلّقون خدمات  لكن 

أغلبها من اليهود. ويقع املساس بحقوقهم يف الحياة العائليّة والصّحة والعبادة. 

10  سّخرت اإلدارة األمريكية الرسائيل منذ سنة 1949 ميزانيّة سخيّة ستصل يف حدود سنة 2028 إىل حوايل 170 مليار دوالر.

هل ميكن لـ”إرسائيل” املحافظة عىل وجودها دون أمريكا؟ مقال لتشارلز تشاك فرايليخ، مستشار سابق لألمن القومي يف إرسائيل،   11

وباحث يف مركز بلفري يف جامعة هارفارد، تاريخ 16 يوليو 2017، منشور باملوقع: http://www.noonpost.com /content/ ، تّم 

االطاّلع يوم 25 أوت 2019.
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ومُتثّل محاولة االدارة األمريكية مترير املرحلة األوىل من ”مؤامرة صفقة القرن”12 من 

خالل الرتّكيز عىل الجوانب االقتصادية لخطّة الّسالم األمريكية، مبشاركة أوساط أعامل 

الحّرية  أجل  من  العادل  ونضاله  الفلسطيني  الّشعب  لقضية  ”طعنة  ودولية،  إقليمية 

واالستقالل الوطني”. ومل تنفع أصوات الرّفض واإلدانة العاملية مبخالفة املوقف األمرييك 

التي  ”الصفقة”،  أّن هذه  املتحدة  الواليات  وتُرّوج  األممية.  والقرارات  الدويل  للقانون 

ليست سوى الّدفع باتّجاه تنازل العرب عن فلسطني بال مقابل، تهدف لتحقيق االزدهار 

مع  شامل  سالم  لتحقيق  كمقّدمة  للفلسطينيني  تنموية  مشاريع  وتقديم  االقتصادي 

إرسائيل، إالّ أّن هذه الُخدعة، من وجهة نظر العديد من الخرباء، تهدف إىل القضاء عىل 

املعيشية.  األموال وتحسني ظروفهم  الفلسطينيني بدولة مستقلّة، مقابل منحهم  حلم 

ولكن معادلة ”الّسالم االقتصادي” أو ”املال مقابل األرض” التي تسعى واشنطن بكّل 

الفلسطينيني  ألّن  واقعيا”،  أو  أمرا سهال  يكون  ”لن  لتطبيقها  الّسيايس  ونفوذها  قّوتها 

وال  وإمكانياتهم”13.  طاقاتهم  بكّل  ومحاربتها  رفضها  عىل  يجتمعون  أطيافهم  بجميع 

مجال للتّذكري بأّن التّكتيك التّفاويض اإلرسائيل، تركّز منذ إعالن املبادئ سنة 1993 عىل 

أسلوب املناورة املتواصل ومناقشة الجزئيات عىل حساب الحّل الّسيايس الّنهايئ للّنزاع14. 

مبناسبة املؤمتر االقتصادي الذي احتضنته العاصمة البحرينية يومي 25 و26 جويلية 2019.    12

https://www.aa.com.tr/ .13  مقال مصطفى حبوش بعنوان: ”املال مقابل األرض...املعادلة الّساّمة ملؤمتر املنامة” منشور عىل املوقع

ar/الدول-العربية/املال-مقابل-األرض-املعادلة-الّسامة-ملؤمتر-املنامة-خرباء-فلسطينيون/1513939، تّم االطاّلع يوم 26 أوت 2019.

يرى كميل منصور، الباحث الفلسطيني، ورئيس لجنة األبحاث يف مؤسسة الدراسات الفلسطينية يف الورقة التي قُدمت يف الندوة   14

التي نظمتها املؤسسة يف قربص يف 25 و26 شباط/فرباير 2011، بعنوان: ”فلسطني: دروس املايض، تحديات الحارض، اسرتاتيجيات 

املستقبل« ، أنّه: ”كان من أهم االنتقادات املوجهة إىل املفاوضات الفلسطينية ـ اإلرسائيلية أنها جرت تحت سقف املبادئ الواردة 

يف رسالة الدعوة األمريكية إىل مؤمتر مدريد يف خريف سنة 1991، التي تضمنت التفاوض عىل ترتيبات مبهمة لحكم ذايت لفرتة 

انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي باتفاق عىل وضع دائم غري محدد املعامل. وبالتايل، كان من املحتم، بحسب االنتقاد ذاته، أال 

يتخطى االتفاق الناتج من هذه املفاوضات السقف املرسوم لها. أّما خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية األمريكية يف نهاية 

نيسان / أبريل 2003، وعىل افرتاض أن الطرفني وافقا عليها )يف الحقيقة أرفقت إرسائيل موافقتها بتحفظات ألغت مضمونها عملياً(، 

فإنها بالغت يف تفصيل املحطات عىل الطريق )وخصوصاً االلتزامات الفلسطينية فيها(، من دون أن توضح معامل املحطة األخرية 

التي ستؤدي إليها هذه الطريق، وذلك عىل عكس ما يحمله عادة تعبري »خارطة طريق« من داللة. ويستنتج البعض من تجربة 

املفاوضات منذ مؤمتر مدريد )مبا فيها »أفكار« الرئيس كلينتون بشأن قضايا الحل النهايئ يف نهاية كانون األول / ديسمرب 2000( أنه 

يجب االمتناع من العودة إىل طاولة املفاوضات ما مل ينتزع الجانب الفلسطيني من إرسائيل املوافقة الّصيحة وغري امللتبسة عىل 

مرجعية تفاوضية توضح نهاية الطريق )مثل دولة فلسطينية عىل أساس حدود 1967، وعاصمتها القدس، واعرتاف إرسائيل بحق 

العودة...(” منشورة باملوقع: http://www.limala.ps/atemplate.php?id=172، تّم االطاّلع يوم 26 أوت 2019.
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وازدواجية  بانتقائية  األحيان،  من  كثري  يف  املتحدة،  األمم  تعامل  املفارقات،  ومن 

تجاه ما يعرض عليها من قضايا، وخاصة القضايا العربية، حيث أّن القرارات التي تخص 

القرارات فيها عىل  اتّخاذ  العاّمة، ويتّم  الجمعيه  يتّم عرضها عىل  الفلسطينيّه  القضيّة 

شكل توصيات، أّما القضايا ذات الّصلة مبصالح الدول الكربى، فإنّها تعرض عىل مجلس 

آليات  توضع  ما  وغالبا  اإللزام،  بقّوة  تتمتّع  قرارات  بشأنها  يتّخذ  بدوره،  الذي  األمن 
لتنفيذ هذه القرارات طبقا للبند الّسابع من ميثاق االمم املتحدة.15

دوماً  إليها  يُنظر  التي  كافّة،  العربية  القضايا  بني  الفلسطينية من  القضيّة  ظلّت 

العربيّة  للّدول  الوطنيّة  الّسياسات  نطاق  ليس يف  املركزيّة،  العربيّة  القضيّة  بوصفها 

فرادى، وإمّنا أيضاً عىل مستوى العمل العريب املشرتك. ولذلك فإنّه منذ قيام جامعة 

الدول العربية عام 1945 وحتّى يومنا هذا، ما تزال القضيّة الفلسطينية الّشغل الّشاغل 

ملختلف أجهزة الجامعة ومؤّسساتها. وليس أدّل عىل ذلك من حقيقة أّن بروتوكول 

اإلسكندرية املوقّع عام 1944 والذي يُعّد إحدى الوثائق التّأسيسية للجامعة، قد نّص 

رصاحًة عىل أّن ”فلسطني ركن مهّم من أركان البالد العربيّة، وأّن حقوق العرب فيها ال 

ميكن املساس بها من غري اإلرضار بالّسلم واالستقرار يف العامل العريب. وال ينبغي أيضاً، 

أن نغفل حقيقة أّن العمل العريب املشرتك أوىل اهتامماً خاّصاً لقضيّة القدس، بالّنظر 

واليهود”16.  واملسيحيني  للمسلمني  بالّنسبة  والتّاريخي  والّديني  الرّمزي  موقعها  إىل 

15  دراسة نقدية يف قراري الجمعية العامة لألمم املتحدة 181 و194 املتعلقني بالقضية الفلسطينية. بحث مقّدم استكامال ملتطلبات 

درجة املاجستري يف القانون العام. إعداد أحمد حسن محمد أبو جعفر. إرشاف د. باسل منصور. كليـة الدراسـات العليا يف جامعة 

النجا ح الوطنية يف نابلس، فلسطني 2008، ص 110. نّص منشور باملوقع: http://refugeeacademy.org/upload/library/، تّم 

االطاّلع يوم 26 أوت 2019.

يف مؤمتر قمة القاهرة لعام 1964، رشعت جامعة الدول العربية يف إنشاء منظمٍة مُتثل الشعب الفلسطيني. فقد ُعِقَدت أوُل   16

جلسٍة للمجلس الوطني الفلسطيني يف القدس الرشقية يف التاسع والعرشين من مايو لعام 1964. وقد تم تأسيس منظمة التحرير 

الفلسطينية خالل هذا االجتامع يف يوم 2 يونيو 1964. يف قمة بريوت يوم 28 مارس من عام 2002، اعتمدت الجامعُة مبادرة الّسالم 

العربية، وهي مبادرٌة، أوجدت كخطِة سالٍم إلنهاء الّصاع العريب اإلرسائيل. َعرَضت املبادرُة التّطبيَع الكامل للعالقات مع إرسائيل. 

وطالبت املبادرة إرسائيل يف املقابل باالنسحاب من جميع األرايض املحتلة، مبا يف ذلك مرتفعات الجوالن، وأن تعرتف إرسائيُل بدولٍة 

فلسطينيٍة مستقلٍة يف الضفة الغربية وقطاع غزة، بالقدس الرشقيِة عاصمًة لها، فضال عن القيام ”بحٍل عادٍل” لقضية الالجئني 

الفلسطينيني. تم إقراُر مبادرة السالم العربية مرًة أخرى يف عام 2007 يف قمة الرياض. وقامت الجامعُة بإرسال بعثٍة تألفت من 

وزيري خارجية مص واألردن إىل إرسائيل للرتويج للمبادرة، وذلك يف شهر يوليو من عام 2007، وقد قوبلت تلك املهمُة برتحاٍب 

متحفٍظ من قبل إرسائيل )https://ar.wikipedia.org/wiki/(، تّم االطاّلع يوم 13 سبتمرب 2019.



39 —القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف

فعىل سبيل املثال كان من بني القرارات التي صدرت عن مؤمتر القّمة العريب بالجزائر 

عام 1973، ”وجوب العمل قُُدماً من أجل تحرير مدينة القدس العربيّة، وعدم القبول 

بأّي وضع من شأنه املساس بالّسيادة العربية الكاملة عىل هذه املدينة املقّدسة17. 

اجتامعات  كّل  يف  والّدامئة  األساسيّة  البُنود  أحد  تقريبا  القدس  موضوع  مثّل  كام 

حتّى  أو  الوزاري  املستوى  أو عىل  القّمة  مستوى  سواء عىل  العربية،  الدول  جامعة 

عىل مستوى املندوبني الّدامئني املعتمدين، إذ كان يتّم دامئاً التّأكيد عىل وجوب دعم 

الّنضال الفلسطيني لتمكني الفلسطينيني من إقامة دولتهم املستقلّة وعاصمتها القدس 

الرّشيف18. 

هذا  يف  بشأنها  إيجايب  عريب  اتّفاق  حصل  التي  املهّمة  األمور  بني  من  ولعّل 

الخصوص، هو االتّفاق الذي أمكن التوّصل إليه يف مؤمتر قّمة الرباط عام 1974 بشأن 

الفلسطيني،  للّشعب  والوحيد  الرّشعي  املمثّل  الفلسطينية  التحرير  منظّمة  اعتبار 

وهي الُخطوة التي تلتها بعد ذلك خطوة أخرى أكرث أهّمية متثّلت يف قبول فلسطني 

جهود  عىل صعيد  وأّما  العربية.  الدول  جامعة  يف  العضوية  كامل  عضواً   1976 عام 

التّسوية الّسلمية يف الّصاع العريب اإلرسائيل عموماً، والّصاع الفلسطيني اإلرسائيل 

خصوصا، فالثّابت أّن الجهود التي بذلت يف هذا الّصدد من الجانب العريب منذ نهاية 

الّسبعينيات من القرن العرشين وحتّى اآلن، مّكنت الّسلطة الفلسطينية من تحقيق 

والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  قبول عضويتها يف منظمة  منها  انتصارات دبلوماسية، 

والثقافة ”اليونسكو”19. 

https://www.aljazeera.net / :17  أحمد الرشيدي: ”البعد العريب يف معادلة الّصاع الفلسطيني اإلرسائيل”. مقال منشور عىل املوقع

4e4b-478a-8b56-ac94f3336349-specialfiles/pages/acc471c4، تّم االطاّلع يوم 26 أوت 2019.

18  املرجع الّسابق.

19   تّم قبول فلسطني بصفتها العضو رقم 195 يف املنظّمة بأغلبية 107 أصوات ومعارضة 14 دولة من ضمنهم أمريكا، وامتناع 52 عن 

التّصويت والذي جرى يف مقّر املنظّمة بباريس بتاريخ 31 اكتوبر/2011. واملتابع ملجريات التّصويت وما رافقها من شّد أعصاب لكّل 

من شاهد الحدث، يجد أّن هناك تحّوال مهاّم والفتا يف بعض دول أوروبا الغربية والتي وصّوتت لصالح عضوية فلسطني كفرنسا 

وبلجيكا ولوكسمبورج وأسبانیا والرنويج والنمسا وإيرلندا وإيسلندا.



القرارات والبيانات حول فل�سطني والقد�س ال�ّشيف40 —

وتنفيذا ملا جاء يف ميثاق جامعة الّدول العربيّة، ومتابعة ملا حّققته املعاهدة الثّقافية 

وبقية  )األلكسو(،  والعلوم  والثّقافة  للرّتبية  العربيّة  املنظّمة  بدستور  وعمال  العربيّة، 

املتعّددة  بجوانبها  الفلسطينية  القضيّة  نالت  األخرى،  العربية  واالتفاقيات  املعاهدات 

التّنفيذي،  العام ومجلسها  للرتبية والثقافة والعلوم ومؤمترها  العربية  املنظّمة  اهتامم 

ومؤمتر الوزراء املسؤولني عن الشؤون الثقافية يف الوطن العريب خالل دورات انعقاده 

عىل مدى أكرث من أربعة عقود. وصدرت القرارات والتّوصيات والبيانات لتعزيز التّضامن 

ويف  واملستمّر  الغاشم  اإلرسائيل  العدوان  مواجهة  يف  الفلسطيني  الّشعب  مع  العريب 

مجال حامية الرتاث الفلسطيني وما يتعرّض له من ِقبل الحكومة اإلرسائيلية من التّزوير 

والرّسقة ومحاولة صبغه بالطّابع اليهودي. وتعّد االعتداءات اإلرسائيلية عىل مواقع الرتاث 

الرتاث  بحامية  الخاّصة  الدولية  والقوانني  لالتّفاقيات  فاضحاً  الفلسطيني، خرقاً  الثقايف 

مسلح وبروتوكوالها،  نزاع  حال  يف  الثقايف  الرتاث  لحامية  الهاي  اتّفاقية  مثل،  الثقايف 

واتّفاقية اليونسكو بشأن التّدابري الواجب اتّخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل 

املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة. 

وكان ملّف فلسطني والقدس حارضا يف اجتامعات لجنة الرتاث العاملي التي تشارك 

فيها األلكسو، حيث يتّم يف كّل دورة التطرّق إىل محاوالت الكيان الصهيوين املستمرّة 

تغيري هوية املدينة القدمية واالستيالء عىل معامل القدس وتهويدها. وخالل مشاركتها يف 

اللّجنة، تعمل املنظّمة عىل حشد الّدعم من أجل اإلدراج للمواقع العربية عىل قامئة 

والرتاث  اآلثار  وكان ملؤمتر  بالخطر.  مهّدد  القدس كرتاث  وُسبُل حامية  العاملي  الرتاث 

الحضاري يف الوطن العريب الذي يُعقد مرّة كّل عامني ويعتمد مؤمتر الوزراء املسؤولني 

املدراء  فيها  يشارك  التي  اجتامعاته  توصيات  العريب  الوطن  يف  الثقافية  الّشؤون  عن 

العاّمون للرتاث يف الدول العربية، دورا هاّما. يف مناقشة آخر املستجّدات وتبادل الخربات 

واآلراء يف مجال حامية اآلثار والرتاث الحضاري اإلنساين والتّعريف باملمتلكات الثقافية 

يف الوطن العريب والتّوعية برضورة الحفاظ عليها، مبا يف ذلك تراث القدس، وتوظيف 

التكنولوجيا الحديثة يف مجال حاميته وتوسيع قاعدة التّعريف بأهّميته. 
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التّضامن  وترجمة  الفلسطيني،  الّشعب  عن  الظّلم  لرفع  الوقت  حان  وقد 

يستدعي  الذي  األمر  تنفيذيّة،  وإجراءات  عمليّة  خطوات  إىل  واإلقليمي  الدويل 

وقفة حازمة من األرسة الدولية، وخاّصة من مجلس األمن والجمعيّة العاّمة، ليس 

فقط لوضع حّد لتعّنت االحتالل ورفضه االلتزام بالرّشعية والقرارات الّدولية، وإمّنا 

مبناهضة قويّة لالستيطان االستعامري اإلرسائيل، ورضورة أن يتحّمل مجلس األمن 

الدويل مسؤولياته كاملة دون انتقائية أو معايري مزدوجة لتوفري الحامية للشعب 

لها،  الكامل  بالتنفيذ  إرسائيل  وإلزام  الّسابقة  قراراته  كافة  وإلنفاذ  الفلسطيني 

ومواصلة التّأكيد عىل:

مطالبة الّدول األعضاء يف األمم املتحدة التي اعرتفت بإرسائيل أن تؤكّد بأّن اعرتافها  –

قد تّم عىل أساس االعرتاف بالّدولة الفلسطينيّة املستقلّة عىل حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الرّشقية.

دعوة الّدول التي مل تعرتف بعد بدولة فلسطني باإلرساع باتّخاذ هذه الخطوة الهاّمة  –

الّصكوك  من  وغريها  الرّابعة  جنيف  اتّفاقية  أحكام  تطبيق  رضورة  عىل  والتّأكيد 

القانونيّة الّدولية، وتفعيل مبادئ املحاسبة واملساواة أمام العدالة الّدولية ضّد جرائم 

االحتالل، وتفعيل اآلليات الالّزمة للمالحقة القضائية الجنائية لالنتهاكات اإلرسائيلية 

املتزايدة.

إقرار اآلليّات الالّزمة لتوفري الحامية الدولية للّشعب الفلسطيني األعزل من سلطة  –

كممثّلة  املتحدة،  األمم  عىل  يجب  لذلك  واستقالله.  حّريته  ينال  حتى  االحتالل، 

للرّشعية الدولية أن تعمد إىل مراجعة قراراتها بشأن القضيّة الفلسطينيّه، وتتوّخى 

اإلنصاف والعدل، حتى يصار اىل تنفيذ هذه القرارات، مع وضع آلية مناسبة للتّنفيذ، 

وإقامة دولة عربيه فلسطينيّة، تنفيذا لقرار التّقسيم رقم ”181 ”حتى ينال الّشعب 

الفلسطيني حقوقه املرشوعة. 

لألمم  – العامة  الجمعية  عن  الّصادرة  القرارات  لتنفيذ  املتحدة  األمم  عىل  الّضغط 

الّنزاع،  ألطراف  التّفاوض  مهّمة  ترك  وعدم  الفلسطينية،  القضيّة  بخصوص  املتحدة 
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بحيث يفرض الطّرف األقوى رشوطه وإمالءاته عىل الطّرف الفلسطيني، وهو صاحب 

الحّق الثّابت والرّشعي. - تنقية األجواء العربية-العربية، ونبذ الخالفات، وأن يكون 

الخطاب العريب موّحدا يف األوساط الدولية، وتشكيل جبهة ضغط )لويب( عريب هدفه 

املحافظة عىل مصالح البلدان العربية فرادى ومجتمعني. وإّن تحقيق ذلك من شأنه 

فإنّه ميكن دفع  الدولية. وعند ذلك،  الّساحة  يؤّدي إىل حضور عريب فاعل عىل  أن 

الدول املتنّفذة يف األمم املتحدة إىل االستجابة للحقوق العربية وتطلّعات شعوبها، 

تقرير  يف  وحّقه  دولته  إقامة  يف  الفلسطيني  الشعب  بحّق  منها  يتعلّق  ما  وخاّصة 

املصري20. 

للبيئة  الجديدة  للمعطيات  استجابًة  الفلسطينيني،  فيهم  مبن  العرب  تخىّل  لقد 

الدولية، عن مواقفهم الّسابقة يف مقاومة االحتالل وعن فكرة ”العدّو اإلرسائيل”، وقبلوا 

أّن ذلك مل يسفر عن  إالّ  الحوار والتّفاوض،  الّسالم ومببدأ  بفكرة ”الرّشيك” يف عملية 

يشء ذي قيمة سوى مجرّد اعرتاف هزيل وغامض من جانب إرسائيل مبنظمة التحرير 

الفلسطينية بوصفها إحدى القوى السياسية املمثّلة للّشعب الفلسطيني، ثّم االعرتاف 

بعد ذلك مبا ُسّمي بالّسلطة الوطنية الفلسطينية21. وانحرس التّعاطف والّدعم العريب 

للفلسطينيني. ومل تعد الّدول العربية التي قّدمت مبادرة الّسالم العربية واملبنيّة عىل 

أساس القانون الّدويل وقرارات الرّشعية الّدولية ومبدأ األرض مقابل الّسالم، لتقبل أّي 

خطة أو صفقة ال تنسجم مع املرجعيات الّدولية.« ولن تنجح، ”أّي صفقة يف تحقيق 

الّسالم الّدائم والّشامل يف الرّشق األوسط، إذا مل ترتك زمام املبادرة للفلسطينيني أنفسهم، 

املصري،  تقرير  يف  حّقه  رأسها  وعىل  الفلسطيني  للّشعب  املرشوعة  الحقوق  تلّب  ومل 

القدس  وعاصمتها   1967 يونيو   4 عىل خطوط  الّسيادة  ذات  املستقلّة  دولته  وإقامة 

الرّشقية وحّق الالّجئني يف العودة والتّعويض وفق القرار 194 ومبادرة الّسالم العربيّة 

)2002( وإطالق رساح األرسى والّسامح بعودة املهّجرين. 

املرجع الّسابق، ص 111.   20

املرجع الّسابق.  21
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وماّم ال شّك فيه أّن جامعة الدول العربية تعمل منذ إحداثها عىل أن تتّم تسوية 

القضيّة الفلسطينية يف إطار القانون الدويل دون إغفال قضايا الوضع الّنهايئ القامئة عىل 

حّل الدولتني. ويف هذا الّسياق، تأيت أهّمية التّأكيد عىل دعم خطّة الرّئيس الفلسطيني 

محمود عباس )أبو مازن( التي قّدمها يف مجلس األمن عام 2018 وتنفيذ قرار مجلس 

األمن 2334 ضّد االستيطان االستعامري اإلرسائيل وحامية املدنيني الفلسطينيني وفق 

قرار الجمعية العامة رقم 10/20 لعام 2018 وااللتزام بالتّفويض األممي لوكالة األونروا 

وتأمني املوارد واملساهامت املالية الالّزمة ملوازنتها وأنشطتها.«
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كني�سة املهد يف بيت حلم
الّتميم والّتاأهيل: اأّول موقع فل�سطيني 
يزال عن قائمة التاث العاملي املهّدد

د. نظمي اجلعبة1

مقـــدمة
اعترب االعرتاف بفلسطني عضوا كامل العضوية يف الجمعية العمومية ملنظمة األمم 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( بتاريخ 23 أيلول 2،2011 إنجازا هاّما. ومل 

تتأّخر فلسطني يف استغالل هذه املنّصة العاملية، حيث قامت عام 2012 بتسجيل مدينة 

مولد  ”مكان  مسّمى  تحت  املهّدد  العاملي  الرتاث  قامئة  املهد عىل  وكنيسة  لحم  بيت 

اسم  تحت  يسّجل  موقع  كأّول  وذلك  لحم”،3  بيت  الحّجاج يف  املسيح وطريق  السيّد 

فلسطني،4 وبالّرغم من ردود الفعل املختلفة املتباينة حول هذا التّسجيل،5 إالّ أنّه اعترب 

يف حينه خطوة هاّمة عىل صعيد حامية الرتاث الثقايف، عالوة عىل أهّميته السياسية. 

وبسبب العمل الّدؤوب الذي قامت به فلسطني ممثّلة باللجنة الرئاسية لرتميم كنيسة 

أستاذ التاريخ واآلثار يف جامعة بريزيت وعضو اللجنة الرئاسية لرتميم كنيسة املهد.  1

صوتت مع القرار 107 دول، واعرتضت 14 دولة، وامتنعت 52 دولة.  2

تّم التسجيل وفق املعيار الرابع والخامس.  3

قامت دولة فلسطني بعدها بتسجيل بتري )تقع إىل الغرب من مدينة بيت لحم( ومدينة الخليل القدمية عىل قامئة الرتاث العاملي   4

املهدد، يف حني جرى تسجيل القدس القدمية وأسوارها عام 1981 من قبل اململكة األردنية الهاشمية، ويف العام 1982 جرى تسجيلها 

عىل قامئة الرتاث املهدد وبقيت كذلك حتى اليوم.

حاز الرتشيح عىل 13 صوتا، وعارضه ستة أعضاء، وامتنع اثنان من مجموع أعضاء لجنة الرتاث العاملي التابعة لليونسكو البالغ   5

عددها 21 عضوا. وجاء التسجيل كإجراء عاجل.
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املهد،6 وجودة األعامل واملستوى املهني واإلداري املتقّدم الذي مارسته برتميم الكنيسة 

وباقي املواقع املرتبطة به، تّم إزالة الكنيسة عن القامئة املهّددة وإدراجها بقامئة الرتاث 

وضعتها  التي  والرّشوط  املهنية  املعايري  بكّل  االلتزام  بسبب  وكذلك  العادية،  العاملي 
اليونسكو، مبا فيها إنجاز خطّة إدارة وحامية املوقع.7

حرصت اللجنة الرئاسية لرتميم كنيسة املهد أن تقدم منوذجا يحتذى به يف ترميم 

املوضوع،  التي تحمل قيام عاملية، وتعاملت بحساسيّة مفرطة مع  التاريخية  الّصوح 

حيث أّن عيون العامل كلّه كانت تنظر إىل هذه الكنيسة الفريدة من نوعها والفريدة 

برموزها، كام يجب أن ال يغيب عن البال بأّن سلطات االحتالل اإلرسائيل ومن خلفها 

الواليات املتحدة األمريكية كانتا باملرصاد بانتظار فشل فلسطني برتميم الكنيسة، وذلك 

لتربير موقفهام املناهض أّوال النضامم فلسطني كعضو كامل العضوية لليونسكو، وكذلك 

رفضهام تسجيل كنيسة املهد عىل قامئة الرتاث العاملي املهّدد، لذلك كان ال بّد من اتخاذ 

أقىص درجات الحذر، لكن املجبول بالتحدي، أيضا بسبب قناعة اللجنة أّن الحديث عن 

موقع ذا قيمة عاملية استثنائية ال يجوز فيه ارتكاب أّي خطأ، كام أنّه يعترب من أهّم 

املواقع الدينية والسياحية يف فلسطني. 

عىل أّي حال، مل يقتص األمر عىل ترميم شامل للمبنى، بل أّدى إىل سلسلة من االكتشافات 

املثرية، التي ساهمت يف إعادة فهم املوقع، وإعادة كتابة تاريخه باالعتاّمد ليس فقط عىل 

النصوص التاريخية الكثرية التي توفّرت عرب العصور، بل أيضا عىل نتائج أعامل الحفريات 

األثرية، وتأريخ الكثري من املكونات املعامرية والزخرفية. وقبل عملية الرّتميم وخاللها، حظي 

تشّكلت اللجنة الرئاسية لرتميم كنيسة املهد مبرسوم رئايس صدر عن رئيس دولة فلسطني السيد محمود عباس بتاريخ 2008/12/15،   6

وضمت يف عضويتها كالّ من الوزير السابق زياد البدك، رئيسا، وعضوية كل من الدكتور نبيل قسيس )وزير سابق(، الدكتورة خلود 

دعيبس )وزيرة سابقة، وخبرية ترميم(، املهندس مروان عبد الحميد )أمني عام اتحاد املهندسني العرب ومستشار للرئيس(، الدكتورة 

فارسني أغابيكيان )أستاذة جامعية(، الدكتور نظمي الجعبة )مؤرخ وأثري وأستاذ جامعي ومرمم(، األستاذ عيىس قسيسية )سفري 

دولة فلسطني لدى الفاتيكان(، والسيدة كلوديت حبش )ناشطة ومديرة مؤسسة كريتاس لسنوات طويلة(، ورئيس/ـة بلدية مدينة 

بيت لحم.

اتخذ القرار خالل الجلسة رقم 43 التي عقدت يف باكو العاصمة األذربيجانية بتاريخ 30 حزيران وحتى 10 متّوز 2019، شارك فيها   7

ممثلون عن أكرث من 180 دولة. ميكن العودة إىل مجمل قرارات الدورة عىل الرابط )متّت زيارة الصفحة بتاريخ 2019/8/29(:

43com-18-en.pdf-whc.unesco.org/archive/2019/whc19  
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املوقع بتوثيق شامل ودقيق عرب املخططات واملقاطع والرسوم التفصيلية والصورة8 والفيديو 

لكّل جزئية من املبنى، عالوة عىل عدد وافر من الدراسات والفحوصات املخربية، وباستخدام 

أيضا  نتائجه  من  وكان  إلخ.  )الّصدى(،  والّصوت  باألشعة  الفحوصات  من  مختلفة  أشكال 

تدريب عدد ال بأس به من الفنيني املحليني. وقبل الخوض بتفاصيل أعامل الرّتميم، ال بّد من 

الحديث عن مدينة بيت لحم ومن ثّم تاريخ كنيسة املهد، ولن يتّسع املجال للحديث عن 

مسار الحّجاج، وهو جزء ال يتجزأ من املوقع املسجل عىل قامئة الرتاث العاملي.

مدينة بيت لحم
بيت  مدينة  تقع 

من  أقّل  بُعد  عىل  لحم 

إىل  كيلومرتات  عرشة 

مدينة  من  الجنوب 

وذلك  القدمية،  القدس 

بني  الرابط  الطّريق  عىل 

ومدينة  القدس  مدينة 

هضبة  عىل  الخليل، 

معّدله  ما  ترتفع  جبلية 

750-800م فوق سطح البحر. ويبلغ عدد سكانها اليوم حوايل 32.000 نسمة، باإلضافة 

إىل وجود ثالثة مخيامت لالجئني الفلسطينيني عىل أراضيها. وبيت لحم تعني بالرّسيانية 

”بيت الخبز”. ويف الحضارة الكنعانية هناك آلهة تسّمى ”لخمو”، وتعني إاله الطّعام. 

يوجد اليوم يف بيت لحم ثالث جامعات، عالوة عىل عدد من املتاحف واملراكز الثقافية. 

ومرّت الكثري من مباين البلدة القدمية بأعامل ترميم شامل لرتاثها الثقايف، من خالل ”مركز 

األعامل. وحظيت  بهذه  يقوم  املركز  ومازال هذا  لحم”،  بيت  الثقايف يف  الرتاث  حفظ 

كّل الصور واملخططات املتضمنة يف هذا املقال ملك للجنة الرئاسية لرتميم كنيسة املهد/فلسطني. قام بتصويرها وإعدادها فريق العمل.  8

منظر عام ملدينة بيت حلم، 1898م، مكتبة الكونغر�س
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العامل مبرور  التحتية تحضريا الحتفاالت  لبنيتها  تأهيل شامل  بأعامل  بيت لحم  مدينة 

2000 عام عىل والدة السيد املسيح، وبداية األلفية الثالثة.

ويبدو أّن بيت لحم كانت مستوطنة كنعانية، حوايل العام 2000 قبل امليالد، مام 

يعني أن تاريخ االستيطان البرشي يف هذه البقعة ميتّد عىل مدار أربعة آالف عام، وتظهر 

يف الوثائق التاريخية يف القرن الرابع عرش قبل امليالد. لكن تاريخها القديم هذا مل يكن 

السبب بشهرتها العاملية، التي جاءت من خالل ميالد السيّد املسيح فيها، وذلك بناء عىل 

للمسيحية،  التدريجي  باالنتشار  بعد ذلك، خاّصة  املسيحي. وأصبحت  الكنيس  الرتاث 

محجا ملسيحي العامل، وفيها تّم تحديد عدد آخر من املواقع املقّدسة من ضمنها مغارُة 

الحليب القريبة من كنيسة املهد، وحقل الرعاة يف مدينة بيت ساحور املالصقة ملدينة 

بيت لحم من الجهة الرشقية، وعدٌد آخر من املواقع التي لن يتّسع املقام لذكرها، لكّنها 

كلّها ذات مكانة دينية مسيحية هامة.

التبني  إىل  نظرا  لحم،  بيت  أهّمية  يف  مطّردا  ازديادا  للميالد  الرابع  القرن  وشهد 

اإلمرباطور  أمر  حيث  البيزنطية،  للدولة  الرّسمية  الديانة  لتصبح  للمسيحية  الرّسمي 

قسطنطني بإنشاء كنيسة املهد فوق مغارة املهد، حيث تّم تحديد مكان والدة السيّد 

نفس  ويف  هيالنة.  القديسة  اإلمرباطور  أّم  األساس  حجر  وضع  عىل  وأرشفت  املسيح، 

كام  هريونيموس،  القديس  يد  عىل  الالتينية  إىل  الجديد  العهد  ترجمة  جرى  الكنيسة 

شهدت منطقة بيت لحم بروز ظاهرة بناء األديرة ومن ضمنها أحد أقدم أديرة فلسطني، 

وهو مازال قامئا حتى اليوم ويسمى ”دير مار سابا” )إىل الرشق من بيت لحم(. ووقعت 

السامريني يف فلسطني سنة 529م، بعدها بثالثة عقود قام  لثورة  كنيسة املهد ضحية 

اإلمرباطور البيزنطي جستنيان، وهو آخر أباطرة بيزنطة العظام، بإعادة بناء الكنيسة، 

وهي التي وصلتنا اليوم. ونجت كنيسة املهد بأعجوبة من دمار أكيد عىل يد الفرس عام 

614م، حيث تّم خالل هذه الغزوة تدمري غالبية كنائس وأديرة فلسطني.

وبالفتوحات العربية اإلسالمية، اكتسبت املدينة بعدا دينيا إسالميا إضافيا، نظرا إىل 

املكانة املميّزة لسيّدنا عيىس يف اإلسالم، حتى أنّه يف كثري من الروايات املبّكرة تّم ربط 
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رحلة اإلرساء واملعراج ببيت لحم وزيارة نبّي اإلسالم ملوقع ميالد عيىس عليه الّسالم، حتى 

أّن الكثري من املسلمني كانوا يؤّدون الّصالة داخل كنيسة املهد فرادى. ازدهرت بيت لحم 

خالل العصور اإلسالمية املبّكرة، حيث تطّورت فيها الحرف التقليدية وتوّسعت تجارتها، 

إالّ أّن سقوط بيت لحم بيد الفرنجة عام 1099م أدى إىل تدمريها، ونجت كنيسة املهد 

من هذا الدمار، حيث جرى ترميمها وأضاف الفرنجة الكثري من الزّخارف فيها، خاّصة 

الفسيفساء الجدارية ورسومات األعمدة، كام سيأيت ذكره. ومنلك من فرتة الفرنجة عددا 

كبريا من نصوص الحّجاج والرّحالة الغربيني، الذين يقّدمون وصفا تفصيليا للكنيسة، يف 

حني مل تحظ مدينة بيت لحم بنصيب جيّد من ذلك.

مرّت بيت لحم مبا مرّت فيه فلسطني خالل القرون التالية، من مثل اسرتدادها عىل 

يد صالح الدين عام 1187م، لتسرتد أيضا جزءا من سكانها العرب املسيحيني واملسلمني 

بيربس  الظاهر  قام  العام 1263م  أخرى. ويف  وأبناء طوائف مسيحية رشقية  والرسيان 

اململويك بتدمري أسوار وأبراج بيت لحم. 

وبعد السيطرة العثامنية عىل فلسطني، وبسبب توّسع حدود هذه الدولة، ازدادت 

بالتصاعد  وبقيت  مثيل،  له  يسبق  مل  بشكل  لحم  بيت  إىل  )الحج(  الدينية  السياحة 

التدريجي وصوال إىل القرن التاسع عرش، حني تطّورت وسائل النقل، وأصبحت فلسطني 

والوصوفات  التقارير  عرشات  علينا  لتنهال  الغربيني،  والرّحالة  الحّجاج  أمام  مفتوحة 

والرسومات والّصور. ساهمت هذه الفرتة بتنمية بيت لحم، حيث اشتهرت مشغوالتها 

اليدوية من صدف وخشب زيتون وغريه من األعامل الفّنية املعربة عن املشاهد الدينية 

والقديسني، وتوّسعت تجارتها ووصلت مختلف أنحاء العامل املسيحي. وشهدت املدينة 

القرن  الدمار )سنة 1834م(. ويف نهاية  خالل فرتة حكم محمد عل وايل مص، بعض 

التاسع عرش بدأت هجرة التالحمة إىل األمريكيتني التي استنزفت املدينة برشيا، وأثرت 

عىل منوها. ويف العام 1917 سقطت بيت لحم، كباقي فلسطني تحت االحتالل الربيطاين، 

ومن ثّم انتقلت عام 1948 إىل الحكم األردين، وبعدها وقعت تحت االحتالل اإلرسائيل 

عام 1967، وانتقلت إىل السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1995.
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تاريخ كنيسة المهد
املغارة  يف  املسيح  السيّد  ميالد  موقع  تحديد  بدأ  متى  الدقة  وجه  عىل  يُعرف  ال 

)مغارة امليالد( املتعارف عليها اليوم9، لكن هناك إشارات تاريخية أن هذا التحديد قد 

تّم يف منتصف القرن الثاين للميالد، وتوّسع هذا االعتقاد يف القرن الثالث للميالد. هذا 

ال يعني أن االعتقاد بذلك مل يكن قبل ذلك موجودا، لكن نفتقد للشواهد النصية التي 

الرابع  القرن  يف  الكنيس  األدب  االنتشار يف  واسعة  عقيدة  تصبح  وبعدها  ذلك،  تثبت 

للميالد. شيد اإلمرباطور البيزنطي قسطنطني بسيليكا فوق املغارة، وكانت مهّمة الكنيسة 

املقّدس  املمّر  توفري  باألساس 

الوصول  يتّم  التي  املغارة  إىل 

حيث  حجري،  ُسلّم  عرب  إليها 

مجّسم  أمام  الّصلوات  تقام 

التي  الّنقطة  يف  امليالد  لقصة 

فيها  املسيح  جسد  المس 

األرض10. ولكن هناك ما يكفي 

تقديس  أّن  إىل  اإلشارات  من 

بناء  قبل  فعال  بدأ  قد  املوقع 

قسطنطني،  يد  عىل  الكنيسة 

وال يعرف كثريا عن املوقع، وال 

حول  يقني  إىل  الوصول  ميكن 

املوقع  نفس  متّتع  إن  سؤال 

قبل  القدسية  من  نوع  بأّي 

كّل  عىل  املسيح.  السيّد  ميالد 

تذكر قصة امليالد يف إنجيل متى 2.51؛ ويف إنجيل لوقا 2.154.  9

اليوم هناك نجمة امليالد الفضية مثبتة يف محراب يقع يف الجهة الرشقية من املغارة.  10

النجمة الف�سية التي حتدد مكان املهد

مغارة املهد
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حال، املغارة هي تشكيل صخري طبيعي يف تلك املنطقة من الهضبة الصخرية، ويوجد 

بالقرب منها مجموعة من املغائر بأشكال وأحجام مختلفة. وتحت الكنيسة هناك أيضا 

سلسلة أخرى من املغائر التي أصبحت جزءا من قدسيته، وتّم فيها تحديد الكثري من 

القصص الديني، ودفن فيها عدد من القديسني، وبهذا تشّكل مجمع مقدس، أخذ بالنمو 

باملراحل القادمة. 

إىل  هيالنة  القديسة  وصول  سنة  )وهي  328م  أو  327م  سنة  الكنيسة  بناء  بدأ 

فلسطني(11واستّمرت أعامل البناء والتزيني حتى العام 333م وهو العام الذي شاهدها 

الحاج من مدينة بوردو الفرنسية، ووصفها. 

وجرى تدشني الكنيسة رسميا بتاريخ 339/5/31م. وهناك مصادر مختلفة وصلتنا 

نستطيع من خاللها تصّور شكل كنيسة قسطنطني، وأهم هذه املصادر نتائج الحفريات 

لقد  1934م12.  عام  الربيطاين  االنتداب  فرتة  خالل  الكنيسة  داخل  جرت  التي  األثرية 

مبنى  تشييد  لتستوعب  الصخرية  التلة  تسوية  جرى  أنه  املذكورة  الحفريات  أظهرت 

الكنيسة. 

وتشّكلت الكنيسة األوىل )كنيسة قسطنطني( من بسيليكا مكونة من خمسة أروقة، 

األوسط أعرضها وسقفها الجملوين كان مغطى بالقرميد. وينتهي الرواق األوسط العريض 

بدرجات تؤّدي إىل منّصة املذبح )بيامه( التي شيّدت فوق مغارة امليالد، وفوق سطح 

جدار  هناك  كان  املثّمن  مركز  ويف  الّشكل،  مثّمن  مبنى  يرتفع  أيضا  والهيكل  املغارة 

منخفض، ميكن أن يكون قد أحاط بفتحة تطل عىل املغارة من فوق، مام يعني أنه مل يكن 

يسمح للزوار بالوصول إىل املغارة، وكان يسمح لهم باإلطالل عليها من الفتحة املذكورة، 

واقتص حّق الوصول إليها عىل رجال الدين. ومن املمكن أيضا أن يكون سقف املثّمن 

قد احتوى عىل فتحة )قوراء/oculus( تربط فتحة املغارة بالسامء. ويف مقدم الكنيسة 

ينسب إىل القديسة هيالنة بناء كنيسة القيامة يف القدس، وكذلك كنيسة الصعود عىل جبل الزيتون )رشق القدس القدمية(، كام   11

ينسب إليها من باب التربك عرشات الكنائس يف فلسطني.

حول الحفريات الربيطانية ونتائجها، انظر:  12

 Robert W. Hamilton, ”Excavations in the Atrium of the Church of Nativity”, Quarterly of the Department of  

.8-Antiquities in Palestine, 3 )1934(, pp. 1
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كان هناك قاعة املجاز )narthex( وفيها ثالث بوابات متّثيلية مرتفعة، األوسط أوسعها 

اليوم ميكن مشاهدة  بكثافة، وحتى  الكنيسة هذه كانت مزخرفة  أن  وأعالها. ويبدو 

ونباتية  هندسية  رسومات  عىل  تحتوي  التي  األرضية  الفسيفساء  من  وافرة  مساحات 

وفاكهة من مختلف األنواع، وأنواع متعّددة من الطيور، كام تّم اكتشاف بعض الكتابات 

يف هذه الفسيفساء ومن ضمنها اسم املسيح باليونانية )خسوس(، وميكن أن تكون قد 

احتوت عىل كتابات أخرى لكّنها مل تصلنا. ومن الجدير بالذكر أّن مساحة الفسيفساء 

الكنيسة ورمزيتها  اكتسبتها  التي  املميّزة  املكانة  بالتأكيد عن  يُعرّبان  الفني  ومستواها 

الّنور وبزغ فجرها13. تقع هذه األرضية الفسيفسائية  املركزية، فهنا شهدت املسيحية 

عىل عمق حوايل املرت عن مستوى الكنيسة الحاليّة، وميكن مشاهدة بعض النامذج منها، 

يف حني ُغطِّي باقي ما َسلِم منها بأغطية خشبية تفتح أحيانا للمشاهدة. وعىل أغلب 

الظن كسيت جدران كنيسة قسطنطني من الداخل بألواح الرخام، وانترشت يف أرجائها 

الكثري من الزّخارف واآلنية الذهبية كام تشري إىل ذلك نصوص الرحالت التي وصلتنا من 

القرنني الرابع والخامس للميالد.

عام  السامريني  ثورة  أثناء  والحرق  للدمار  تعرضت  قد  املهد  كنيسة  أّن  ويبدو 

وفد  وذهب  قسطنطني14،  أرضية  فوق  )سكن(  حريق  آثار  عن  الكشف  وتّم  529م، 

ليس من املتفق عليه مّتاما متى زخرفت الكنيسة بالفسيفساء األرضية، البعض يعتقد بأنه تّم يف نهاية القرن الرابع امليالدي أو حتى   13

يف القرن الخامس للميالد. وبقي هذا املوضوع معلقا بني فريقني من الباحثني، لكن الحفريات األخرية التي أجريت أثناء الرّتميم 

ترجح أن الفسيفساء تعود إىل فرتة قسطنطني، ومن املحتّمل أنها رممت يف نهاية القرن الرابع أو حتى يف القرن الخامس، مام أدى 

إىل االختالف يف تأريخها. حول نقاش تأريخ الفسيفساء، أنظر

 Rina Talgam, Mosaics of Faith: Floors of Pagans, Jews, Christians and Muslims in the Holy Land )Jerusalem:  

 Michele Bacci, The Mystic Cave: The History of the Nativity Church in ;159-Yad Ben-Zvi, 2014(, pp. 157

.51-Bethlehem )Rome: Masarykova University, 2017(, pp. 49

إن الربط بني ثورة السامريني وتدمري كنيسة املهد جاء فقط لدى بطريرك اإلسكندرية ابن البطريق يف تاريخه )تاريخ ابن البطريق   14

أو كتاب التاريخ املجموع عىل التحقيق والتصديق، تحقيق لويس شيخو، بريوت: مطبعة اآلباء اليسوعيني، 1905، ص 201( الذي 

كتب بالعربية ويعود إىل القرن العارش للميالد. أما السامريون فهم طائفة دينية يعتربون أنفسهم ”اليهود الحقيقيون” ويعودون 

إىل فرتة ما يسمى ما ”قبل الشتات”، ويعتقدون أن توراتهم هي ”التوراة الصحيحة”. يعتقدون بأن جبل جرزيم )نابلس( هو الجبل 

املقدس. تعرضوا إىل اضطهاد روما وقاموا بعدة ثورات، ومن ضمنها الثورة املذكورة، والتي كانت آخر ثوراتهم، حيث تّم تحويل 

مكان هيكلهم عىل جبل جرزيم إىل كنيسة زمن اإلمرباطور البيزنطي زينو سنة 484-489م. مازالت هذه الطائفة الصغرية تسكن 

قمة جبل جرزيم يف نابلس، باإلضافة إىل وجود مجموعة منهم يف مدينة حولون إىل الجنوب من يافا عىل شاطئ املتوسط، وال يصل 

عددهم اآلن 1000 نسمة.
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من  املسيحيني  الدين  رجال  من 

فلسطني إىل القسطنطينية مطالبا 

الفقر  بسبب  الرّضائب  بتخفيف 

وكذلك  السامريني،  ثورة  نتيجة 

إعادة بناء ما تهدم من الكنائس. 

عرش  عىل  حينها  يف  وكان 

جستنيان.  اإلمرباطور  بيزنطة 

خراج  باستعامل  جستنيان  فأمر 

فلسطني لبناء كنيسة املهد. ونقل 

ابن البطريق عىل لسان جستنيان 

الصغرية  الكنيسة  هدم  يتّم  أن 

ويبنى مكانها كنيسة عظيمة. وال 

بالكنيسة  املقصود  هو  ما  نعرف 

إن  ومتى،  بناها  ومن  الصغرية 

وجدت أصال، أم أّن بقايا كنيسة 

قسطنطني التي نجت من الدمار حولت إىل كنيسة صغرية. مل تساعد الحفريات يف حل 

هذا اللغز. وبغض النظر عن صدقية الرواية السابقة، بُنيت كنيسة املهد )الثانية( بأمر 

من اإلمرباطور جستنيان وذلك بفخامة وعظمة ذكرهام كّل من شاهد الكنيسة، كام أّن 

البقايا القامئة حتى اليوم تدل عىل سخاء وافر يف بنائها.

شيّدها  عندما  عليه  كانت  كام  فامزالت  األسايس،  بهيكلها  الحاليّة،  الكنيسة  أّما 

اإلمرباطور جستنيان، وقد حافظت عىل نفسها بالرغم من عرشات الزالزل وتغري الظروف 

عملية  سبقت  التي  الحديثة  الدراسات  وأكدت  الحاكمة.  السالالت  وتبدل  السياسية 

الرّتميم، وباستخدام أساليب التأريخ املختلفة، أّن جدران الكنيسة وأعمدتها والجسور 

)العضد( الخشبية التي تعلو األعمدة )من أرز لبنان( تعود جميعا إىل عص جستنيان. 

خمطط كني�سة املهد )الأوىل( يف عهد 
ق�سطنطني يف القرن الرابع للميالد
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ولكن ليس متفق عليه متّاما متى بنيت الكنيسة عىل وجه اليقني، فهناك من يعيدها إىل 

األعوام 554-555م، وآخرون يؤرخوها بعام 560م. وما هو أكيد أّن الكنيسة الحاليّة قد 

بُنيت قبل العام 560م، وهو العام الذي تويف فيه جستنيان.

تبدأ الكنيسة بثالث بوابات ضخمة أوسعها األوسط، مازالت عىل حالها بالرغم من 

الفرنجة، وتّم تقليص املدخل  الظن أغلقت خالل فرتة  بالحجارة، وعىل أغلب  إغالقها 

إىل باب صغري نسبيا للوصل إىل قاعة املجاز، ومنها يتّم الوصل إىل الباسيليكا املشكلة 

من خمسة أروقة، محمولة مبجملها عىل خمسني عمود، يرتفع كّل عامود 4.45م، فإذا 

أضفنا القاعدة والتاج يصل االرتفاع إىل 5.40م، جميع األعمدة من الحجر الجريي املحل 

الصلب والوردي اللون، يسمى محليا ”ِمزّي أحمر” أو ”الُصلَيِّب” نسبة إىل جبل يقع 

يف  املستعلمة  األعمدة  تيجان  وجميع  املحاجر.  تقع  حيث  لحم  بيت  من  الغرب  إىل 

الكنيسة مزخرفة بالزّخارف الكورنثية، ويبدو أّن هذه التيجان كانت مطلية مباء الذهب، 

األعمدة  الكنيسة رونقا خاصا. وفوق  الفحوصات األخرية، مام أضفى عىل  أثبتت  كام 

هناك عضد )دومر( خشبية مزخرفة بشكل جميل باستعامل أفاريز من األشكال النباتية 

)وريقات وزهرات مكررة( وأشكال هندسية وأشكال كورنثية وإكليل الغار تعود إىل فرتة 

الزالزل،  املبنى وزيادة قدرته عىل مقاومة  تثبيت  العضد يف  جستنيان. ساهمت هذه 

وثُبِّـتت يف هذه العضد مسامري حديدية ضخمة لتعليق األرسجة.

وبنيت جدران املبنى األسايس الخارجية من حجارة جريية محلية حسنة التهذيب، 

صفوف  عرب  وذلك  0.40م،  إىل  يصل  وبارتفاع  مرت  إىل  الواحد  الحجر  طول  يصل  قد 

)مداميك( منسجمة االرتفاع، قد يختلف ارتفاع صف عن آخر تبعا لالرتفاع املتفاوت 

املناطق  ببعض  الخارج  من  تتشوه  أن  قبل  منسجمة  كانت  لكّنها  كّل صف،  لحجارة 

بحجارة أقّل جودة أضيفت إىل الجدران أثناء أعامل الرّتميم املختلفة، والتي مل تكن دامئا 

موفقة.
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وكان سقف الكنيسة، عىل أغلب الظن، جملونيا ومغطى من الخارج بألواح الرصاص، 

تقريبا كام هو عليه اليوم، بالرغم من عدم معرفتنا الدقيقة بشكل السقف األصل. وما 

وصلنا من معلومات، قبل تدخالت الفرنجة بالكنيسة، أّن سقفها من الداخل كان مزخرفا. 

وتّم تغيري كّل أخشاب السقف، وخالل التحليل املخربي تّم التأكيد عىل أّن أقدم قطعة 

يف  أخشاب  وهناك  الفرنجة(،  )فرتة  1164م  العام  إىل  تعود  السقف  هيكل  يف  خشب 

السقف تعود إىل عصور الحقة متّتد ما بني القرن الخامس عرش )مملويك( والقرن التاسع 

عرش، مام يدل عىل القيام برتميامت مختلفة للسقف، وخاللها أزيلت األخشاب القدمية15.

املشكل  الوردي  الحجر  نفس  من  ضخم،  معمودية  جرن  هناك  الجنويب  الرواق  ويف 

عن  الحديث  عند  ذكره  عىل  سنأيت  فرتة جستنيان،  إىل  الظن  أغلب  عىل  ويعود  لألعمدة، 

املكتشفات، علام بأّن هذا الجرن فهم منذ العصور الوسطى كفتحة برئ، حتى أنّه أغلق بغطاء 

جرى تأريخ غالبية األخشاب الرئيسة الحاملة للسقف، وذلك أثناء فحص مدى تلفها، وأخذت عرشات العينات منها وأرسلت إىل   15

املختربات لتأريخها. وتّم التأكيد عىل أن العضادات الخشبية التي تقع فوق األعمدة هي األقدم يف املبنى وتعود إىل فرتة جستنيان.

خمطط كني�سة املهد، كما هي عليه اليوم )ع�سر ج�ستنيان القرن ال�ساد�س للميالد(
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من الحديد، لحامية الزوار من السقوط بالبرئ، لكنه جرى تشخيصه اآلن كجرن للمعمودية 

ميكن النزول داخله، وتّم الكشف عن فتحات النسياب املياه منه. وعىل الجرن نقش كتايب 

باليونانية، ينص عىل: ”لذكرى وراحة وغفران خطايا هؤالء الذين يعرف الله أسامءهم”.

ونحن نعرف، من خالل املصادر الكتابية التي تعود إىل الفرتة التي سبقت الفرنجة، 

نقاش.  موضوع  فسيفسائية  زخارف  وجود  إثبات  ويبقى  مزخرفة،  كانت  الكنيسة  أّن 

وهناك إشارات إىل أّن واجهة الكنيسة كانت أيضا مزخرفة، لكن مل تردنا إشارات واضحة 

حول املادة التي صنعت منها األشكال املذكورة. وال مناص من القول بأّن الكنيسة احتوت 

عىل زخارف فسيفسائية، قد تكون أيضا يف نفس موقع الفسيفساء الحاليّة، اآليت ذكرها.

ولسبب ما، غري محدد، نجت الكنيسة من الغزو الفاريس )614-628م(، وذلك عندما 

قام الفرس بالتحالف مع اليهود، بتدمري أعداد كبرية من الكنائس يف فلسطني، ومل تنُج 

أي كنيسة من كنائس القدس مثال، وتُروى محليا قصة مشاهدة الجنود الفرس لصورة 

فامتنعوا عن تدمري  امليالد،  املذكورون يف قصة  الثالثة  الكنيسة يظهر فيها املجوس  يف 

واجهة  عىل  فسيفسائية  زخارف  وجود  عىل  للتدليل  القصة  استخدام  ويتّم  الكنيسة. 

املبّكرة قد  الفرتة اإلسالمية  أنّه يف  البوابات(. ويبدو  الخارج )فوق فتحة  الكنيسة من 

تّم االتفاق عىل أن يقوم املسلمون )فرادى!( بالصالة يف الرواق الجنويب من الكنيسة، 

ومن الواضح أنّه تّم إزالة الزّخارف )الفسيفسائية!( من الجدار القبل وأضيفت كتابات 

الذي  الفاريس نارص خرسو مثال  الرّحالة  زيارة  لكن هذا ال يظهر يف  )قرآنية!(.  عربية 

دخل إىل الكنيسة سنة 1047م16، وال يذكر املسجد وال الكتابات العربية، حيث اعتاد 

ذكر ذلك أينام حل، مام يضع كّل املوضوع يف دائرة التساؤل، علام بأّن املعلومات حول 

املسجد ال ميكن تأكيدها من خالل اآلثار، لكن وردت لدى بعض مؤرخي ورحالة العصور 

الوسطى17. وميكن إثبات أّن بعض الرّحالة املسلمني، خاّصة من رجال التصوف، قد صلوا 

فعال ركعتني يف الكنيسة تحية لسيدنا عيىس. 

نارص خرسو، ”سفرنامه”، ترجمة يحيى الخشاب، القاهرة، الهيئة املصية العامة للكتاب، ط2، 1993، ص 83.  16

مثل ابن البطريك، سبق ذكره، والهروي ، كتاب اإلشارات.  17
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واملرحلة الهامة الثالثة يف تاريخ الكنيسة، كانت بالتأكيد بعد سقوط بيت لحم بيد 

الفرنجة عام 1099م، حيث اختار امللك بلدوين، ثاين ملوك فرنجة بيت املقدس، أن يتّم 

تتويجه يف كنيسة املهد بتاريخ 25 ديسمرب 1100م. وقام الفرنجة ببناء أسوار مرتفعة 

حول بيت لحم )حوايل 1108-1111م(. وبدأت التدّخالت الفرنجية تأخذ أبعادا مختلفة 

عقد  يعلوه  واحد  باب  عرب  املدخل  وتصغري  لألجراس،  برجني  إضافة  منها  املبنى،  يف 

مدبب، وإغالق باقي البوابات الرئيسة والجانبية بالحجارة. وتّم إضافة سلمني رخاميني 

إىل مغارة امليالد، واحد يف الجهة الجنوبية واآلخر يف الجهة الشاملية، وهام عىل شكلهام 

الفرنجي حتى اآلن بالرغم من مرورهام بعدة أعامل ترميم الحقة.

داخل  )فريسكو(  الجدارية  الزّخارف  من  بسلسلة  قاموا  قد  الفرنجة  أّن  ويبدو 

أن  قبل  وذلك  املناطق،  بعض  يف  القصارة  إزالة  عند  األمر  هذا  اتّضح  وقد  الكنيسة، 

1169م،  العام  قبل  ما  إىل  الرسومات  هذه  وتعود  الزجاجية،  بالفسيفساء  يستبدلوها 

وذلك بناء عىل ما وصلنا من وصف الرّحالة والحّجاج. رسمت اللوحات الدينية املعربة 

عن القصص الديني بذوق أورويب التيني، يف محاولة المتالك تراث الكنيسة، التي كانت 

تسودها حتى حينه الروح الرشقية.

الكنيسة  أطراف  منترشة يف  الفرنجية  الجدارية  الرسومات  ومازالت مجموعة من 

ومصلياتها )كابيالت( املختلفة، وميكن من خاللها فهُم فن الرسم الفرنجي يف فلسطني18. 

جاء التأريخ باألساس بناء عىل طراز الرسم وكيفية التعبري الفني، وأيضا بناء عىل بعض النصوص الكتابية، لكن مل يتّم اكتشاف أي   18

تاريخ عىل هذه الرسومات.

لوحة ف�سيف�سائية اأر�سية تعود اإىل فرتة ق�سطنطني يف اأر�سية الكني�سة، قبل الرتميم
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ولكن أكرث ما مييز رسومات هذه الفرتة هي ما تركه الفرنجة عىل أعمدة الكنيسة من 

أيضا  حالة  وهي  وقديسني رشقيني،  غربيني  قديسني  صور  وتضم  للقديسني،  رسومات 

الوسطى،  العصور  العامل، وهي تعود إىل  اعتبارها فريدة من نوعها وحجمها يف  ميكن 

بالرغم من أنّه ليس كّل الرسومات املذكورة تعود إىل عهد الفرنجة، حيث أّن بعضها 

املهد  الثالث عرش والرابع عرش للميالد. وقد تكون رسومات كنيسة  القرنني  يعود إىل 

أهم  اعتبارها من  الرومانيسك، وميكن كذلك  فن  الفرنجة من  تركه  ما  أهم  الفرنجية 

رسومات العصور الوسطى عىل مستوى العامل ككّل.

كني�سة املهد قبل الرتميم 

كني�سة املهد بعد الرتميم 
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الزّخارف  فإّن  تحّديا،  يشّكل  األعمدة  عىل  تقع  التي  الرّسومات  تأريخ  كان  ولنئ 

الفسيفسائية ال تشّكل تحّديا أبدا، حيث وصلنا نقش فيها باللغتني الالتينية واإلغريقية 

يؤرخ لهذه األعامل، وهذا النقش ميكن مشاهدته حتى اليوم. النص الالتيني يذكر اسم 

ملك مملكة بيت املقدس الالتينية عموري )Amlaric(، الذي حكم بني سنة 1163م 

 Manuel( وحتى سنة 1174م، ويذكر النص أيضا اسم امللك البيزنطي منويل كومنينوس

I Komnenos( الذي حكم خالل الفرتة من سنة 1143م حتى سنة 1180م، وكذلك اسم 

مطران بيت لحم الالتيني راؤول. ويعني النقش أّن أعامل الزخرفة الفسيفسائية قد متّت 

كعمل مشرتك بني اإلمرباطورية البيزنطية ودولة فرنجة بيت املقدس، وهي مسألة يف 

غاية األهّمية وتعترب من النامذج الفريدة من نوعها. كام يذكر النص اسم الفنان الذي 

قاد أعامل الفسيفساء وهو الراهب أفرايم )رسام وفسيفسايئ(. انتهت أعامل الفسيفساء 

عام 1169م19. وأّن ظهور اسم أفرايم وكذلك اسم باسيل )باألحرف الرسيانية( يؤكد بأّن 

الفنانني الذين عملوا عىل هذه الفسيفساء الجميلة، كانوا من املسيحيني العرب/الرسيان 

)امللكيني( الفلسطينيني، وبالتأكيد باسيل كان فنانا عربيا فلسطينيا، يف حني من املحتّمل 

أن يكون أفرايم بيزنطيّا أرسل من قبل اإلمرباطور20، لكن قد يكون أيضا فنانا محليا21.

مل يصلنا مع كّل أسف الربنامج الزخريف الفسيفسايئ يف كنيسة املهد، فقد ضاعت يف 

أوقات مختلفة غالبيته العظمى، وذلك لعدم صيانتها بشكل دوري يضمن استّمرارها. 

ولكن قبل الخوض يف التفاصيل ال بد من القول، أّن حجم وموقع الزّخارف الفسيفسائية 

يف كنيسة املهد غري معتاد، فبالعادة يتّم زخرفة األماكن األكرث رمزية واألكرث قدسية يف 

الكنائس )البيزنطية مثال(، ولكن زخرفة أعىل الجدران بالفسيفساء ليس معهودا. ومتّثل 

الفسيفساء مشاهد شجرة عائلة املسيح كام ترد يف إنجيل متى 1:1-17 وكذلك يف إنجيل 

تحسنت العالقات البيزنطية الفرنجية بعد منتصف القرن الثاين عرش، وذلك يف محاولة لصد تشكيل تحالفات إسالمية يف املنطقة   19

تحت قيادة آل زنيك وزيادة التهديد اإلسالمي لكال الدولتني، وهذا قد يفرس النقش املشرتك الفريد من نوعه.

كانت القسطنطينية يف هذه الفرتة مكانا مرموقا يف أعامل الفسيفساء، فال غرابة إن كان أفرايم بيزنطيا، لكن أفرايم اسم شائع   20

أيضا بني الرسيان واملسيحيني العرب يف فلسطني، لقد ظهر اسم ”أفرايم” يف فلسطني يف كثري من أعامل الزخارف عىل مدى الفرتات 

الالحقة، التي تلت فرتة الفرنجة وحتى القرن التاسع عرش.

.151-Bacci, op. cit., pp. 144انظر نقاش األسامء وأهميتها ومعنى ذلك لدى  21
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لوقا 3:23-38. وتضم أيضا جملة من القديسني، كام أّن هناك متّثيال للمجامع الكنسيّة 

التي تتعلق برس التجسيد ومشاهد من حياة املسيح.22 ويضم الربنامج الزخريف الكثري من 

النباتات واألشجار واألشكال املعامرية ومن ضمنها أقواس وأعمدة متّوجة. ويف الحقيقة 

إّن أقرب األشكال الزخرفية ملا يظهر يف فسيفساء كنيسة املهد، هو ما يظهر يف فسيفساء 

قبة الصخرة )بنيت عام 691م عىل يد الخليفة األموي عبد امللك بن مروان(، مام يعني 

الفنانني الذين عملوا عىل هذه الفسيفساء استوحوا الكثري من املوتيفات من قبة  أّن 

الصخرة، خاّصة األشكال النباتية والتيجان والزهريات، وال غرابة يف ذلك فقد كانت قبة 

الصخرة يف حينه )ومازالت( تضم أكرب وأجمل الفسيفساء الجدارية يف فلسطني )طبعا 

ومن أجملها يف العامل(. ومن باب التذكري كانت قبة الصخرة أثناء فرتة الفرنجة قد ُحولت 

إىل كنيسة )سميت كنيسة الرب(، وبالتايل كان من السهل عىل الفنانني نسخ ما يريدونه 

منها. وقد تكون فكرة تلخيص أهم العقائد التي أقرتها املجامع الكنسية، مستوحاة أيضا 

من اآليات القرآنية العقائدية املذكورة يف فسيفساء قبة الصخرة، مبعنى أنّه تّم استعامل 

فسيفساء كنيسة املهد أيضا كإعالن عقائدي مسيحي. وميكن الحديث مطوال عن كّل 

مشهد من املشاهد املصورة يف الكنيسة، لكن لن يتّسع املقام لها ضمن هذه العجالة. 

متّثل  بفسيفساء  امليالد  مغارة  من  أجزاء  زخرفة  يتّم  أن  املفاجئ  من  يكن  ومل 

الجدارية  بالزّخارف  ربطها  املغارة  زخارف  املزخرفون عرب  وحاول  املسيح،  ميالد  قصة 

يف الباسيليكا. كام تّم خالل فرتة الفرنجة تكسية الجدران بالرخام املزخرف واملنحوت 

بطريقة فنية جميلة.

األعمدة  املوجودة عىل  )فريسكو(  الجدارية  الرسومات  إّن  القول  وبالتأكيد ميكن 

والفسيفساء الزجاجية عىل جدران الكنيسة هي أكرب مرشوع زخريف نفذه الفرنجة يف 

أّن ما بقي من  الفنون. صحيح  الشاهد األهم عىل اإلطالق عىل هذه  فلسطني، وهي 

الزّخارف الفسيفسائية هو قليل نسبيا، لكن من املمكن تخيل باقي مكوناته بناء عىل 

ما بقي من جهة، وعىل الوصف الذي وصلنا عرب نصوص تاريخية مختلفة لشهود عيان.

ميكن فهم ذلك أن كنيسة املهد تعلن انتاّمئها العقائدي التي تجسده هذه املجامع، وهناك نقوش كتابية باليونانية تلخص ما جاء يف   22

كل مجمع من هذه املجامع، ما عدا مجمع نيقيا الثاين )سنة 787م( فقد كتب ملخصه بالالتينية.
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الفرنجة، ومل متّس كنيسة  الدين بيت لحم من يد  العام 1178م اسرتد صالح  ويف 

الفرنجة،  اللذين بناهام  املهد برضر، لكن لسبب غري معروف، فََقدت برجي األجراس 

وقد يكون سبب ذلك تدمري ما ميكن أن يشكل خطرا أمنيا ويستعمل عسكريا يف ظل 

الكنيسة،23 وأعيدت إىل  الالتني من  الدين  الدين رجال  استّمرار الصاع، وأخرج صالح 

كسابق  األرثوذكس،  األرمن  خاّصة  أخرى  وطوائف رشقية  وامللكيني  األرثوذكس  الروم 

عهدها قبل الفرنجة. ويبدو أّن حقوقا واسعة قد أعطيت لألرمن، وتّم التعبري عنها عرب 

تثبيت بوابة خشبية مزخرفة بشكل بديع تربط بني املجاز والرواق األوسط، وقد صنعت 

البوابة  زخارف  وعربت  أرمنية،  بصلبان  وزخرفت  624هـ/1227م،  عام  البوابة  هذه 

املحفورة بالخشب عن االندماج الكامل بالفن الزخرف اإلسالمي. وعىل البوابة نقشان 

كتابيان أحدهام باألرمنية والثاين بالعربية، وذلك أثناء سلطنة امللك املعظم عيىس كام 

يظهر بالنقش، والذي يحمل أيضا اسم ملك صقلية هيثوم األول )Hethum I( الذي 

حكم خالل السنوات )1226-1270م(،24 كام يحمل النقش أسامء الراهبني األب أبرهام 

واألب أراكل، اللذين صنعا البوابة. ويبدو أّن حقوقا ما يف الكنيسة قد أعطيت أيضا لكّل 

من الكرج )الجورجيون( واألقباط. 

املسيحية  الطوائف  غالبية  استطاعت  )1250-1517م(،  اململوكية  الفرتة  وخالل 

مامرسة عباداتها بشكل مشرتك داخل الكنيسة، لكن الكنيسة مل تعد تتّمتع بإمكانات 

مالية متّكنها من القيام بأعامل الرّتميم الرّضورية، ومن آثار هذه الفرتة أّن الكثري من 

الرخام األبيض الذي كان يكسو الجدران الداخلية قد فُقد تدريجيا، وال يعرف متّاما إن 

كان السبب عدم الرّتميم أو أنّها تعرضت العتداءات. 

سمح صالح الدين عام 1191م لراهبني التينيني إقامة الصلوات يف كنيسة املهد، بالرغم من أن هذا املذهب كان ميثل سلطة الفرنجة.  23

استّمر وجود الراهبني الالتينيني حتى العام 1266م حني قام السلطان بيربس اململويك بطردهم نهائيا من الكنيسة. ويف العام 1333م 

جرى اتفاق بني السلطان اململويك امللك النارص محمد بن قالوون وملك نابويل روبرت يقيض بوجود متّثيل للكنيسة الالتينية يف 

األرايض املقدسة، وتّم رسميا إنشاء ”حراسة األرايض املقدسة” )الفرنسيسكان( عام 1342م حيث أعادوا امتالك الدير املالصق ملبنى 

الكنيسة من الجهة الشاملية )حاليا موقع كنيسة القديسة كاترينا، التي تَشهد قداس منتصف الليل ليلة امليالد من كل عام لالتني(. 

ليس من الواضح رضورة ذكر اسم ملك صقلية، لكن من املعروف بأنه ارتبط بعالقة حسنة مع امللك املعظم عيىس األيويب، وقد   24

يكون وضعه هنا وكأنه الحامي/الراعي املسيحي لألماكن املقدسة.
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وعند فحص أخشاب السقف، تبني بأّن نسبة ال بأس بها، خاّصة الجزء الذي يعلو 

التقاطع فوق املذبح لكن أيضا مبناطق مختلفة من سقف الكنيسة، استبدل يف القرن 

الخامس عرش، وهذا يعني بأّن سقف الكنيسة قد رمم بشكل واسع خالل هذا القرن، 

أعامل  انتهت  السقف.  عرب  املياه  ترسب  ونتيجة  زلزال  نتيجة  األمرين  عاىن  أن  بعد 

الرّتميم سنة 1479م، وذلك بتّمويل من دوق بورغاندي وملك انجلرتا، كام جرى مالحظة 

تعرض هذا الجزء إىل ترميامت يف العصور الالحقة أيضا25. وفقدت الكنيسة الكثري من 

وهجها وزخارفها بشكل تدريجي، 

خاّصة وأّن عدد سكان بيت لحم 

وظهر  كبري،  بشكل  تراجع  قد 

اإلهامل عىل كّل يشء، ومل يدخل 

القرن السادس عرش )بداية الفرتة 

لحم  بيت  وكانت  إالّ  العثامنية( 

ينطبق  وما  أسوارها،  فقدت  قد 

عىل بيت لحم ينطبق يف الحقيقة 

الفلسطينية،  املدن  غالبية  عىل 

تعرضت  التي  القدس،  فيها  مبا 

إىل  اململوكية  الفرتة  نهاية  يف 

نظام  لتآكل  وذلك  واضح،  تراجع 

املامليك وتراجع مداخيلهم نتيجة 

الّصالح  الرّجاء  رأس  الكتشاف 

التجارية  االحتكارات  وفقدان 

اململوكية.

عىل أغلب الظن يعود الشكل الحايل، والهيكل الخشبي الحامل للسقف كام هو عليه اآلن، لهذه الفرتة. وقد نتج عن ذلك نظام   25

تدعيم معقد يعرب عن نضج هنديس وفهم معقد لتوزيع األحامل. وبالرغم من ذلك، فقد ظهر الحقا بأن هذا النظام 

ال يخلو من المشاكل، حيث تّم تدعيمه بأشكال مختلفة خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش، منتجا بذلك املزيد من 
التعقيدات يف تركيبة خشب السقف.

الباب الرئي�سي ال�سغري، و فوقه، ميكن روؤية القو�س املذبب 
الذي يعود اإىل فرتة الفرجنة، وفوقها، �سقف باب ج�ستنيان
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ويبدو أّن بداية الفرتة العثامنية مل تحمل البشائر لكنيسة املهد، فقد فقدت املزيد 

من رخامها، حيث قيل أّن السلطان سليامن القانوين انتزع األرضية الرخامية للكنيسة 

واستعملها يف أعامل ترميم قبّة الّصخرة، علام بأّن هذه املعلومة غري أكيدة، ولكن وبغض 

النظر عن صحتها، فأنّها تعرب عن استّمرار تدهور أوضاع الكنيسة. ويف الفرتة العثامنية 

تّم تضييق الباب الفرنجي، الذي هو أيضا اختصار للبوابات الجستنيانية، بحيث أصبح 

عىل الداخل إىل الكنيسة االنحناء. ويفرس هذا األمر أّن بعض الجنود العثامنيني وآخرين 

كانوا يدخلون إىل الكنيسة وهم عىل صهوة جيادهم، وإن كان هناك تفسري آخر لهذا 

وهو إجبار زوار الكنيسة عىل االنحناء أمام قدسية املكان.

وزاد االهتاّمم اإلسالمي بكنيسة املهد، حيث زاد عدد زوارها من املسلمني وزادت 

صحن  يف  مجلسه  يعقد  كان  الرشع  قايض  أّن  كام  منها،  مختلفة  مواقع  يف  صلواتهم 

الكنيسة. وشهدت الفرتة العثامنية توسيع نطاق سيطرة الروم األرثوذكس عىل الكنيسة 

هذه  وخالل  املامليك.  فرتة  توّسعوا خالل  أن  سبق  الذين  الفرنسيسكان  عىل حساب 

الفرتة أصبح التنازع عىل الكنيسة بني الروم األرثوذكس والفرنسيسكان واألرمن ظاهرة 

ال ميكن تجاهلها. وأدى هذا الوضع إىل الكثري من املنازعات، فقد منح بطريرك القدس 

األرثوذكيس عام 1637م سيطرة عىل الكنيسة، واقتلع الفرنسيسكان من مغارة امليالد. 

روح  عن  تعرب  التي  والزّخارف  األيقونات  من  بالكثري  الكنيسة  صبغ  أيضا  خاللها  وتّم 

الكنيسة الرشقية. كانت العالقة بني الطوائف الثالثة األساسية، )الروم األرثوذكس واألرمن 

العثامنية  الدولة  ملصالح  أيضا  وخاضعة  وجزر،  مد  يف  والفرنسيسكان(،  األرثوذكس 

كّل  التغيريات يف حقوق  من  الكثري  إىل  الكنيسة  تعرضت  وبالتايل  عىل مستوى دويل، 

بني  العالقة  لتنظيم  العثامنية  اإلدارة  قبل  من  إصدارها  جرى  برتتيبات  انتهاء  طائفة، 

الطوائف، عرفت هذه الرتتيبات برتتيبات الوضع الراهن )Status Quo(، وقد شملت 

لحم وبيت ساحور، وذلك  القدس وبيت  كّل من  للمسحيني يف  أخرى  مواقع مقدسة 

النظر عن بعض  اليوم، بغض  مازالت سائدة حتى  التي  الرتتيبات  سنة 1852م، وهي 

الخروقات التي تتّم بني الفينة واألخرى.
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الرواق ال�سمايل من كني�سة املهد، قبل الرتميم

حفل زفاف تعود اإىل ثالثينات القرن الع�سرين. تخت�سر كني�سة املهد لي�س التاريخ الديني 
امل�سيحي لبيت حلم فقط، بل اأي�سا �سكلت احلا�سنة لكثري من الحتفالت الجتماعية مثل 
الزواج وال�سالة على املوتى قبل دفنهم ون�ساطات اجتماعية ل ح�سر لها

جم�سم ملجمع كني�سة املهد، تتو�سط البا�سيليكا، وعلى الي�سار كني�سة 
القدي�سة كاترينا ودير للفرن�سي�سكان، وعلى اليمني دير الأرمن
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وضع كنيسة المهد قبل البدء بأعمال التّرميم
كّل  فإّن فهم حقوق  الذكر،  الراهن سابقة  الوضع  لرتتيبات  املعّقد  الوضع  بسبب 

طائفة كان قابال للتأويل والتحليل والتفسري بطرق مختلفة، وبسبب عدم قدرة الطوائف 

بحالة  متّّر  التاسع عرش  القرن  منذ  الكنيسة  بدأت  النزاعات،  لفّض  آليات  تطوير  عىل 

صعبة، بحيث أّن ترميمها وصيانتها مل تكن ذات أولوية، وإن متّت أشكال من الرّتميم 

الثابت  للمبنى. ومن  األحيان مرضّة  كثري من  تكون يف  قد  بالية،  مدارس  اتبعت  فقد 

أّن الرّتميم الجذري تّم آخر مرة يف فرتة الفرنجة، وبالرغم من سلسلة الرّتميامت التي 

متّت منذ القرن الثالث عرش وحتى القرن التاسع عرش، فإنّها كانت ترميامت ثانوية، مل 

تستطع الحفاظ عىل الكنيسة بشكل جيد، ويبدو أنّها كانت تقوم بحل إشكاالت آنية 

وكردة فعل، ومل تشهد الكنيسة ترميام شامال عىل مدار مثانية قرون.

سقطت أجزاء من اللوحات الفسيفسائية يف النصف الثاين من القرن الخامس عرش، 

وفقدت غالبية جدران الكنيسة وأرضيتها بالطها الرخامي، ووصل سقف الكنيسة الخشبي 

واملغطى بألواح الرصاص إىل حالة مزرية يف نهاية القرن الخامس عرش، حيث كانت فيه 

جملة من الفتحات التي ترسب املياه إىل داخل الكنيسة. وتّم الرّتميم األول عام 1435م، 

�سجرة امليالد يف �ساحة كني�سة املهد
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وقد كان محدودا ألنّه يف عام 1474م كان السقف الذي يعلو الجهة الرشقية من املبنى عىل 

وشك االنهيار، وهو ما قاد إىل ترميم السقف عىل يد دوق بورغاندي وملك إنجلرتا، كام 

سبق ذكره، وأدى إىل تغطية السقف بألواح الرصاص، وشارك نجارون من البندقية يف هذه 

األعامل بعد أن تّم شحن األخشاب/الدعامات )من الصنوبر( من جبال األلب إىل ميناء يافا. 

ويف املكتبة الخالدية مخطوط مستل من سجالت املحكمة الرشعية بالقدس عبارة عن فتوى 

تسمح ملسيحي بيت لحم )الروم األرثوذكس( ترميم سقف الكنيسة سنة 1671. 26 ويبدو 

أنّه ضمن هذا الرّتميم تّم استبدال الرصاص أو جزء منه، كام رمم خشب السقف، وقصارة 

أجزاء من الجدران الداخلية، وبلط مدخل مغارة املهد برخام جديد.

وال يبدو أّن أي أعامل جدية قد متّت يف الكنيسة عىل طوال القرن الثامن عرش، ويف 

سنة 1775م كان الجدار الغريب القريب من املدخل آيال للسقوط، ورضب الكنيسة زلزال 

سنة 1834م أدى إىل أرضار كبرية يف الكنيسة، فقام الروم األرثوذكس بجمع األموال لرتميمها. 

ويف العام 1842م سمح السلطان العثامين عبد املجيد برتميم سقف الكنيسة ورصاصه، كام 

تّم تبليط أرضية الكنيسة بالبالط الحجري املحل، ومتّت قصارة الجدران الداخلية بطبقة 

سميكة من املالط، وتغطية جزء من الفسيفساء الجدارية تحت هذا املالط. 

ويف األعوام التي سبقت بداية الرّتميم الحايل، كان من املمكن الحكم عىل أوضاع 

زيارة  يكفي  كان  فقد  بالفحوصات،  الدخول  وقبل  املجردة  بالعني  وحالتها  الكنيسة 

الكنيسة،  غالبية  يف  الجدران  عىل  تنساب  املياه  ملالحظة  الشتاء  فصل  أثناء  الكنيسة 

وكانت تتجمع عىل أرضها لتشكل ِبركا صغرية، وكان ميكن مشاهدة الشبابيك العلوية 

متآكلة وآيلة للسقوط، وكان من الواضح أّن املياه ال تنساب بسهولة عىل سطح املبنى، 

الكثري من مسارب  املاء، كام كشفت  تدفق  كافية الستيعاب  أو غري  ومساربها مغلقة 

املياه بحيث أصبحت املياه تنساب داخل الجدران. 

مؤلف الفتوى الرشعية التي تبيح للنصارى ترميم كنيسة املهد هو محمد بن فخر اإلسالم الخريي، ألفها سنة 1082هـ/1671م، ردا   26

عىل من اعرتض من املسلمني عىل ترميم الكنيسة، بالرغم من صدور فرمان من السلطان بالسامح لهم بذلك، ويظهر من الفتوى 

أن رصاص السقف قد تآكل وفتحت فتحة واسعة يف سقف الكنيسة وترسبت مياه األمطار إىل داخلها، فقام وفد من فقهاء القدس 

مبرافقة معامربايش املدينة للكشف عىل الكنيسة، فوجدوها بالحالة املذكورة، انظر نظمي الجعبة، ”فهرس املكتبة الخالدية: القدس” 

)لندن: مؤسسة الفرقان، 2006(، ص 380.
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سيئة،  بحالة  قواعدها  وكانت  الكنيسة،  أعمدة  من  تشقق جزء  الواضح  من  وكان 

واألمر نفسه ينطبق عىل تيجان األعمدة، وتحول لون الرسومات عليها إىل لون داكن بفعل 

تأثري الشموع عىل مدار القرون، بحيث مل يعد باإلمكان مشاهدة الرسومات )الفريسكو(. 

أما الفسيفساء الزجاجية )فرتة الفرنجة( يف أعىل الجدران فقد فقدت مالمحها وأصبح 

لونها داكنا بحيث ال يلحظ وجودها إال املدقق بعناية، كام أصبح هناك فراغات متفاوتة 

اأو�ساع الأعمدة قبل الرتميم

فحو�سات بالأ�سعة تبني احلالة املرتدية للر�سومات )الفري�سكو( على بع�س الأعمدة
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املساحة داخل كل لوحة من اللوحات بسبب سقوط قطع الفسيفساء الصغرية، ويف كثري 

من املواقع انفصلت اللوحات عن الجدار بحيث أصبحت آيلة للسقوط يف أي لحظة. 

واألمر نفسه ينطبق عىل الفسيفساء األرضية، التي اسوّد لونها من كرثة ما ترسب 

إليها من مياه األمطار والغبار التي تراكمت عليها، بحيث مل يبق هناك ما ميكن االستّمتاع 

مبشاهدته، كام كان من املمكن تشخيص فراغات واسعة فيها، عالوة عىل تعرجات بسبب 

ضغط األحامل فوقها، وكان الوضع أسوء يف الفسيفساء األرضية غري املكشوفة، والتي 

غطت يف فرتة االنتداب الربيطاين بطبقة من األتربة27. واألمر نفسه ينطبق عىل البالط 

)املنّصة(، وذلك بسبب  البيامه  يقع يف  الذي  املغارة وكذلك  املحيط مبداخل  الرخامي 

شدة طرق عصا القواس الذي يتقدم املسريات الدينية ويطرق بشدة بعصاه التي تنتهي 

برأس معدنية عىل البالط الرخامي، مام أدى إىل تكرسه. أما مغارة امليالد فنظرة واحدة 

إليها تكشف مدى الرتدي الذي وصلت إليه، وميكن تخيل تأثري إضاءة الشموع يف داخل 

عىل  صغرية  مغارة 

وكذلك  قرون  مدار 

قبل  من  زيارتها 

ماليني الحّجاج، حيث 

يف  األسود  اللون  ساد 

كل جدرانها ولوحاتها 

املقدسة  وأدواتها 

التي تعود إىل فرتات 

تاريخية مختلفة.

يتّم  الخارجية، فكان يبدو عليها االستقرار واملتانة، ولحسن الحظ مل  الجدران  أما 

العصور من خالل  تّم عرب  الذي  التشويه  بالرغم من  إنشائية جدية،  اكتشاف مشاكل 

بعد إجراء الحفريات يف أرضية الكنيسة يف العقد الرابع من القرن العرشين، كشف عاّم تبقى من األرضية الفسيفسائية التي تعود   27

إىل فرتة جستنيان، وتّم تصويرها ورسمها بطريقة احرتافية، ثم أبقي عىل جزء منها مكشوفا وغطيت بأغطية خشبية، أما الباقي فقد 

تّم إعادة تغطيته باألتربة، وبلط فوقها، فكان ال بد من إعادة كشفها لدراستها من جهة وترميمها من جهة ثانية.

لوحة ف�سيف�ساء جدارية قبل الرتميم تظهر حالتها ال�سيئة
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انهار،  جدار  من  جزء  لبناء  أو  ثغرة  لسد  تتّم  كانت  والتي  املتالحقة،  الرّتميم  أعامل 

داخل  إىل  الحركة  مسار  تغري  بسبب  جزيئ،  أو  كّل  بشكل  باب  أو  لشباك  إغالق  أو 

الكنيسة أو بسبب إعادة التوزيع بني الطوائف، كام استعملت يف هذه الرّتميامت مواد 

بناء مختلفة، أغلبها ال يتناسب ومحتويات البناء الجستنياين. وكان من املمكن بسهولة 

تحديد أشكال متعّددة من الحجارة التي زجت بالجدران يف فرتات مختلفة.

أما كحلة الجدران فقد تآكلت يف كثري من املواقع مام سمح للمياه باخرتاقها والتسلل 

إىل داخل الجدران، والحقيقة أنّه كان من املمكن تحديد الكحلة التي استخدمت يف 

عهد جستنيان، ومتّييزها عن تلك التي استخدمت يف فرتات الحقة، وكان جزءا معتربا 

منها قد صمد عىل طوال ستة عرش قرنا.

الجدران،  انفصل عن  قد  منها  أّن جزءا معتربا  الداخل، وجد  القصارة يف  وعند فحص 

وأصبح خلفها فراغ، وأّن أجزاء منها قد سقطت وتآكلت نتيجة الرطوبة املرتفعة. ونتيجة بعض 

الرّتميامت السابقة، وباستعامل مواد بناء مختلفة وغري منسجمة انفصلت القصارة عىل شكل 

تشققات عن بعضها، وكان الرضر يف كّل نواحي الجدران من الداخل، عالوة عىل استعامل أصباغ 

ودهانات برتكيبة كياموية ال 

القدمية  والقصارة  تتناسب 

القصارة  يف  املسامت  وتسد 

الجريية ومتّنعها من التنفس 

مام يزيد من نسبة الرطوبة 

فقط  ليس  وتآكل  الداخلية 

الحجارة  أيضا  بل  القصارة 

للجدران  املشكلة  الداخلية 

من الداخل.

أّما وضع األخشاب، فلنقل بأّن الباب األرمني أوال، والذي كام ذكر اعتربناه تحفة 

الحرشات  من  أخرى  وأنواع  السوس  نخره  قد  األيوبية،  الفرتة  إىل  تعود  رائعة  فنية 

نتائج الفحو�سات التي حتدد حالة ق�سارة 
اجلدران من داخل الكني�سة ودرجات التلف
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والفطريات، ويبدو عليه ترميامت سيئة زادت من وضعه سوءا نتيجة استعامل أنواع 

مختلفة من األخشاب. أما الشبابيك التي تقع يف الجدارين الجنويب والشاميل، فلم يعد 

باإلمكان استعاملها، فقد تلفت متّاما وال جدوى من ترميمها، وهي ليست قدمية عىل أي 

حال، وقد نخرها التسوس وأتت عليها مياه األمطار ومل تعد قابلة لالستعامل، عالوة عىل 

انفكاك غالبيتها من مكانها، كام تكرس غالبية زجاجها.

والعوارض الخشبية )الجسور( التي تقع فوق صفوف األعمدة، والتي تعود إىل فرتة 

التي مازالت يف موقعها  العامل  جستنيان، وميكن اعتبارها واحدة من أقدم األخشاب يف 

األصل، مزخرفة بأفاريز نباتية وأشكال هندسية متكررة يف غاية الجامل، وهي من أرز 

النوعية املمتازة. وكان من املمكن، بالعني املجردة، مشاهدة الرضر الشديد  لبنان ذات 

الذي أصابها من تأثري الحرشات والرطوبة الناتجة عن املياه، وقد تّم يف املايض استبدال 

أجزاء منها، واألجزاء املستبدلة تفتقد للزخارف. وبشكل عام كان وضعها معقوال، وبعد 

فحصها بإزالة املناطق املغطاة منها، ألنها تحمل فوقها جدرانا، كشفت أماكن رضر شديد، 

حيث أّن املغطى منها كان أكرث ترضرا من املكشوف، نظرا النحباس الرطوبة داخلها وعدم 

قدرتها عىل التنفس، مام أدى إىل تآكل أجزاء منها تحولت بعد ملسها إىل نشارة.

حالة العوار�س اخل�سبية قبل الرتميم
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األرضار  عن  الكشف  تّم  فقد  )الجاملون(،  للسقف  الحامل  الخشبي  الهيكل  أما 

الجسيمة التي أصابته، خاّصة يف املناطق التي تدخل فيها العوارض الخشبية الضخمة 

داخل الجدران، فبعد إزالة القصارة وتنظيف محيط نهايات العوارض داخل الجدران، 

وجد أّن الكثري منها قد تآكل كلّيا أو جزئيا نتيجة ترسب مياه األمطار. وتّم الكشف عن 

املسامري  فقدان  نتيجة  أو  الخشب  تآكل  أو  تكرس  نتيجة  السقف  يف  إنشائية  مشاكل 

ويف  جسيمة.  مشاكل  دون  السقف  يف  منطقة  أي  تحديد  يتّم  ومل  لألخشاب،  املثبتة 

املناطق األكرث حساسيّة من حيث األثقال وتوزيعها، خاّصة فوق املذبح، نقطة تقاطع 

القاعة الغربية الرشقية )الطولية(، والقاعة الجنوبية الشاملية )العرضية(، وبالرغم من 

مل  فأنّها  ومشدات،  حديدية  مرابط  باستعامل  املنطقة  هذه  لتدعيم  سابقة  محاوالت 

تستطع حل اإلشكالية. 

أجزاء  كل  من  كثرية  عينات  أخذ  تّم 

الهيكل الخشبي وفحصها بأشكال مختلفة 

بهدف  وذلك  املخربية28،  الفحوصات  من 

تحديد نوعها ومصدرها وتاريخها وحالتها. 

ونسبته  التآكل  مستوى  تحديد  وتّم 

ونوعيته يف كّل قطعة من هيكل السقف 

كدليل  املخططات،  عىل  ذلك  وتثبيت 

التدخل  آليات  تّم تحديد  للمرممني، كام 

التي  اإلجراءات  هي  وما  األشكال،  وبأّي 

قطعة،  كّل  ترميم  أثناء  اتخاذها  يجب 

خاّصة العوارض الكبرية والحاملة ألحامل 

ثقيلة.

ال داعي هنا للدخول يف الفحوصات املخربية ومنهجياتها ونتائجها بالتفصيل.  28

مرابط وم�سدات حديدية قدمية لتدعيم 
الهيكل اخل�سبي لل�سقف، اأثناء الرتميم
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وتّم تنفيذ أعداد كبرية من االختبارات لقياس توزيع األحامل عىل الجدران وردة 

فعلها يف حال الزالزل، ونسبة الحركة فيها، وقوى الشد والضغط التي تتعرض لها، كام تّم 

قياس نسب التوتر واتجاهاته، ووثق كّل ذلك مبخططات وصور، وأنتجت جداول ومناذج 

ثالثية األبعاد لفهم كّل ذلك بالتفصيل.

وكانت من أكرث املناطق تحديا هي قاعة املجاز، التي تقع بني الباب وقاعة الكنيسة 

)الباسيليكا(. فقد تعرضت هذه القاعة إىل مشاكل إنشائية كبرية، مام أدى إىل تصدعات 

ضخمة يف سقفها املشكل من عقود متقاطعة وأصبحت آيلة لالنهيار نتيجة زلزال رضب 

بيت لحم عام 1927، فتّم تدعيمها بدعامات خشبية، وبقي األمر عىل هذا الوضع حتى 

بداية ترميم الكنيسة، أي أنّه مىض عىل هذا الهيكل الخشبي الحامل للسقف أكرث من 

الفرتة نتيجة عدم حل اإلشكالية، واستّمرار  مثانية عقود، زاد الوضع سوءا خالل هذه 

ترسب املياه إىل داخلها، وعدم عزل السقف بشكل مناسب. وشكََّل التعامل مع هذه 

ما بني  تراوحت  أّن هناك مدارس مختلفة  الرّتميم، حيث  للجنة  املعضلة موقفا صعبا 

الهدم وإعادة البناء إىل ترميمها كام هي عليه، وبينها هناك حلول أخرى جرى طرحها 

ونقاشها، كام سيأيت ذكر ذلك.

قاعة املجاز، بالتدعيمات اخل�سبية منذ ثالثينات القرن الع�سرين، قبل الرتميم
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ر�سمة تو�سح و�سع لوحة ف�سيف�سائية اأر�سية )القرن الرابع امليالدي( التوثيق قبل الرتميم

ر�سومات ونتائج فحو�سات تبني اأو�ساع الف�سيف�ساء الأر�سية وحتدد درجة التلف
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ر�سومات توثيق الف�سيف�ساء اجلدارية وحتديد و�سعها قبل الرتميم
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تو�سح و�سع الف�سيف�ساء قبل الرتميم

حتليل فوتومرتي للف�سيف�ساء
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المنهجية وإدارة العمل وآلية اتخاذ القرارات
بسبب الحقوق التاريخية للطوائف املسيحية )الروم األرثوذكس واألرمن األرثوذكس 

أن  عملها  مامرسة  الرئاسية  اللجنة  تبدأ  أن  قبل  الرضوري  من  كان  والفرنسيسكان(، 

تتوصل إىل تفاهامت معها. وقد أظهرت هذه الكنائس حرصها عىل تنفيذ العمل حسب 

أفضل املامرسات املتبعة، كام شددت عىل رضورة أالّ تعيق أعامل الرّتميم زيارة الحّجاج 

الكنيسة  مامرسة  مع  الرّتميم  أعامل  تتناقض  ال  بحيث  مبواعيدها،  بالّصلوات  والقيام 

حياتها الدينية اليومية دون إعاقة.

ويف البداية كان تكليف اللجنة الرئاسية ينحص برتميم سقف الكنيسة، ولكن الحقا 

بعد أن كشفت الدراسات، التي جرى عرض مناذج منها، أّن وضع الكنيسة ككل ال يقبل 

التأجيل، تّم تعديل التكليف بحيث شمل كّل الكنيسة. وقد ضم التكليف األول املهام 

هذا  لتحقيق  خاص  صندوق  إنشاء  املهد؛  كنيسة  سقف  ترميم  عىل  اإلرشاف  التالية: 

الهدف يكون قادرا عىل استقبال التربعات والهبات املحلية والدولية؛ تنسيق أعاملها مع 

ممثل الكنائس الثالث من خالل مكتب مشرتك. وكلّف كّل من خلود دعيبس ونظمي 

الجعبة بإعداد الرشوط املرجعية )TOR( لدراسة وتوثيق الكنيسة لتعتّمد كمرجعيات 

يف ترميم املبنى، مع األخذ بعني االعتبار أن أهم رشط هو أن تتالءم األعامل يف الدراسات 

والحقا الرّتميم مع املعايري واملواصفات العاملية، للحفاظ عىل قيم املبنى بالتوافق مع 

قامئة  عىل  لتسجيله  املبنى  تجهز  أن  عليها  كام  والثقافية،  والتاريخية  الدينية  أهميته 

التفصيلية املختلفة  الدراسات  العاملي. وبعد إعداد الرشوط املرجعية، لتحضري  الرتاث 

طويلة  خربة  ذات  عاملية  إىل رشكة  أرسلت  اللجنة،  قبل  من  وإقرارها  الكنيسة،  حول 

ملراجعتها، وقد وافقت رشكة CCC29 عىل القيام بذلك تربعا، وفعال تّم تعديل الرشوط 

املرجعية مبا يتوافق واملعايري الدولية لفتح مجال تقديم العطاء ألكرب عدد ممكن من 

الفلسطينية مليون  الوطنية  السلطة  العامل. وقدمت  الرشكات واملؤسسات املختصة يف 

دوالر للبدء باألعامل، ومن ثم تّم نرش إعالن يف الصحف العاملية والصفحات اإللكرتونية 

Consolidate Contractors Company  29 وهي مجموعة مقاوالت عاملية، ميلكها باألساس فلسطينيون، مقرها اإلداري الرئييس يف 

/https://www.ccc.netأثينا/اليونان، تنشط يف أكرث من 50 دولة. انظر صفحتها االلكرتونية عىل الرابط
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املتخصصة، كام تّم إنشاء صفحة إلكرتونية للمرشوع تقوم بعرض كّل التطورات أمام كّل 

.)www.sites.google.com/sites/nativity.web( العامل وبشفافية مطلقة

تّم استالم 11 عطاء من أحد عرش ائتالف دويل ومحل لعمل الدراسات بناء عىل 

البنود املرجعية )TOR( التي أعدتها اللجنة، واإلضافات واالستفسارات والردود والتي 

أعدتها اللجنة مجتّمعة بالتنسيق مع رشكة CCC، وذلك بتاريخ 2009/12/15. وأعطي 

%75 من العالمة الكلّية عىل العطاء الفني، وفقط %25 عىل العطاء املايل، واستثناء أي 

متقدم مل يحصل عىل عالمة تفوق %70 من مجموع العطاء الفني واملايل. وبعد فتح 

العطاءات بحضور ممثل كّل األطراف ذات العالقة: السلطة الوطنية، اللجنة الرئاسية، 

ممثل الكنائس، ممثل رشكة CCC، شكلت لجنة فنية لتقييم العطاءات، وطلب من 

ICCROM إبداء وجهة نظرها، وبعد مداوالت طويلة، واستطالع آراء املزيد من الخرباء 

 AE GROUP AND..( مجموعة  العطاء عىل  أريس  والدويل،  املحل  املستويني  عىل 

.30)STUDIO ARCHIMIABCD PROOGETTI

وتّم توقيع العقد بتاريخ 2010/09/02. 

أّن  حيث  جبارة،  جهودا  فيه  وبذلت  العطاء  بهذا  خاص  بشكل  اللجنة  اهتّمت 

التوثيق والدراسات التفصيلية ليس فقط رضورية ألعامل الرّتميم، بل أيضا ملعرفة املزيد 

وآليات  املبنى  ومشاكل  وأرسارها  وجامليتها  وتاريخها  الكنيسة  حول  املعلومات  من 

التدخل وإرساء معايري الرّتميم بناًء عىل أفضل املامرسات، وتبني املواثيق ذات العالقة 

التي أقرتها األذرع املختلفة لليونسكو أو أية منظمة عاملية، وإن مل تتوفر، فقد اعتّمدت 

معايري االتحاد األورويب، وحتى تصبح أيضا وثيقة تاريخية للمهتّمني بهذا املعلم العاملي 

من جهة وإرساء طرق العمل والتدخل، واملساهمة يف اتخاذ القرارات بشكل سليم. كام 

اعتربت هذه التجربة مقدمة منهجية للتعامل مع عطاء التنفيذ بعد ذلك.

أنشأت اللجنة مكتبا هندسيا لها، وعينت املهندس عامد نصار مهندسا مقيام ميثلها، 

وهو يتّمتع بخربة محلية ودولية تزيد عىل ثالثني سنة يف األعامل الهندسية وإدارة املشاريع 

وهو ائتالف بني مجموعة من األكادمييني والجامعات واملختصني يف مختلف مكونات املبنى: معامر، إنشاء، أخصائيني باألخشاب،   30

فسيفساء أرضية، جداريات وفريسكو، فسيفساء جدارية، قصارة، حجر، رطوبة، مختربات، إلخ.
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الكبرية، كام عينت رشكة استشارية محلية وازنة CDG31 لتّمثيلها وملراقبة أعامل التوثيق 

القرار،  التخاذ  مستويات  ثالثة  هناك  أصبح  وبهذا  الكنيسة،  يف  مقيمني  مهندسني  عرب 

األول عرب املهندس املقيم، ثم الرشكة االستشارية، ومن ثم اللجنة الرئاسية، وأحيانا تّم 

االستعانة بجهات محلية أو دولية أخرى عند الرضورة. وحني بُِدئ بالعمل عىل التنفيذ 

)ما بعد الدراسات( تّم تعيني ائتالف دويل كمستشار ألعامل الرّتميم، مام أضاف مستوى 

آخر للمساهمة يف اتخاذ القرار، مع االستّمرار برفع التقارير لليونسكو وأخذ مالحظاتهم 

بعني االعتبار. كلّفت اآلليُة املذكورُة اللجنَة وقتا وأمواال أكرث مام هو متوقع، لكّنها حمتها 

من الوقوع بالخطأ، حيث كان التوجه، ومنذ البداية، أن تحاول اللجنة تقليص احتاّملية 

أخذ  من  الطويلة  السلسلة  بهذه  نفسها  كبلت  لذلك  ممكنة،  درجة  أدىن  إىل  األخطاء 

االستشارات يف كّل نشاط. كام اتُخذ قرار هام وهو عدم التوفري يف يشء مهام بلغ سعره.

عىل أي حال، تّم االنتهاء من التقرير التفصيل الذي يقع يف حوايل 800 صفحة، وضم 

دراسة كّل صغرية وكبرية يف الكنيسة، بحيث تّم توثيق كّل يشء ومبقياس رسم 1:1، كام 

صور كّل يشء، وتّم تحليل وضع كّل مكونات الكنيسة تاريخيا وأثريا ومعامريا ومخربيا، 

استعاملها،  يجب  التي  واملواد  الرّتميم  كيفية  حول  توصيات  عىل  مكون  كّل  واحتوى 

وأي معاهدات وقيم دولية يجب اتباعها، وقدم التقرير أكرث من خيار لكّل مسألة من 

كشفه  بعد  الدراسات  من  املزيد  إىل  بحاجة  املكون  كان  إذا  ما  تحديد  وتّم  املسائل، 

)حفره(. وقد شكل التقرير مفتاحا هاما لفهم الكنيسة، وتاريخ كّل مكون منها، وفهم 

مواده وتحليلها بكّل الوسائل املعروفة، وحددت املشاكل املختلفة التي يجب التصدي 

لها، يف سبيل الحفاظ عىل هذا اإلرث التاريخي واإلنساين.

وبعد دراسة التقرير بالتفصيل، وعرضه عىل الجهات الدولية املختصة، تّم ترتيب 

أولويات العمل، ووضع برنامج تفصيل للرتميم، وخطط عمل. بعدها تّم وبنفس الطّريقة 

السابقة تحضري وثائق العطاء من قبل الجهة التي قامت بتحضري الدراسات التفصيلية، 

ومتّت مراجعته أيضا من قبل جهات دولية، وخرباء محليني، والرشكة االستشارية. وبعد 

طرح  الدراسات،  لتحضري  أعاله  رشحها  جرى  التي  اآللية  بنفس  العطاء،  وثائق  إقرار 

/https://cdgroup-ae.comانظر صفحتها اإللكرتونية عىل الرابط  31
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 32)Piacenti spa( إيطالية  اختيار رشكة  وبالختام جرى  الدويل،  املستوى  العطاء عىل 

لتنفيذ  وذلك   ،2013/8/26 بتاريخ  معها  العقد  توقع  وتّم  محلية،  مع رشكة  متحالفة 

أقّل  بلغت  وبقيمة  والشبابيك،  السقف  املكونة من  الرّتميم  أعامل  األوىل من  املرحلة 

بقليل من مليوين يورو. علام بأّن اللجنة قد بدأت بتلقي تربعات مشكورة من مجموعة 

من دول غربية ودول عربية وإسالمية ورشكات وشخصيات فلسطينية، مام مكنها من 

تنفيذ باقي املراحل وبدون توقف.

التّرميــم
بقدر  داخلها  الحركة  تعيق  ال  بطريقة  وذلك  الكنيسة،  كل  يف  الّسقاالت  ركبت 

اإلمكان، وتّم التوقف عن العمل املزعج أثناء الّصلوات واالحتفاالت الدينية، مام تطلب 

يف كثري من األحيان العمل أثناء الليل، أو حتى االنقطاع عن العمل أليام متتالية نظرا 

النشغال الكنيسة بالقداديس للطوائف املختلفة، خاّصة يف املواسم الدينية. 

/https://www.piacenti.org/en:انظر صفحتها اإللكرتونية عىل الرابط  32
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وال بُّد من القول إنّه مل يتّم العمل وال يف بقعة من الكنيسة دون دراسة أثرية، كام 

مل يتّم حفر أّي بقعة يف أرضية الكنيسة دون حفرية أثرية، حتى عند إزالة بالط سطح 

قاعة املجاز، أجريت حفرية يف السطح، وتّم توثيق كّل املكتشفات وتأريخها، وذلك يف 

سبيل فهم أفضل لتاريخ املبنى، ولفهم املواد التي جرى استخدامها عىل مدار تاريخه 

املديد. كام تّم االتفاق عىل الحفاظ عىل هوية املبنى التاريخية، وعدم تغيري أي يشء 

ميكن أن يرمم، والحفاظ عىل مبدأ التدخل بأقّل درجة ممكنة، ولكن ليس عىل حساب 

املتانة والدميومة.

وكان نتيجة هذه املرحلة استبدال حوايل %8 من الرتكيبة الخشبية للسقف، وذلك 

الجديدة من  األخشاب  تكون  أن  مراعني  بإيطاليا،  قدمية  مباين  بأخشاب أحرضت من 

نفس الفرتة التاريخية لألخشاب املستبدلة ومن نفس النوع )نفس نوع الشجر(، وهو 

أمر ميكن تخيل مشاكل إحضاره عرب املوانئ اإلرسائيلية إىل بلد محتّل. لقد تّم تدعيم كّل 

الرتكيبة الخشبية للسقف، بحيث نظّفت كّل قطعة خشبية وأزيلت عنها كّل امللّوثات، 

رواق الأو�سط مع ال�سقالت وكيفية تغطية الأعمدة حلماية زخارفها 
وكذلك تغطية الف�سيف�ساء اأثناء العمل على ال�سقف  واجلدران



81 —كني�سة املهد يف بيت حلم

أكدت  وأينام  قادمة،  لقرون  لتعيش  سالمتها  من  التّأكد  وتّم  مناسبة،  مبواد  وحقنت 

الفحوصات عىل تلف يف الخشب تّم ترميمه أواستبدال التالف منه.

 stainless( ويف املناطق الضعيفة من ناحية إنشائية، تّم وضع مرابط مقاومة للصدأ

steel(. وجرت دارسة فاعلية الرّتميم وجدواه يف مقاومة الزالزل، بحيث أضيفت إليه 

موزعات أثقال تتفاعل مع االهتزازات التي تحدثها الزالزل، عالوة عىل إنشاء مسارات 

مريحة داخل الهيكل الخشبي للقيام بأعامل الصيانة للمكونات املختلفة التي يحملها 

السقف من مجسات وإضاءة مبا فيها ممرات الوصول إىل سطح الكنيسة لتفقد مسارات 

املياه. 

البالغ عدد 42 شباكا، بشبابيك جديدة، ذات نوعية  الشبابيك  استبدال كّل   وتّم 

)UV double glass( قوية جدا من الخشب، وزجاج مزدوج

جزءا من الدعامات ومن الغطاء اخل�سبي وقد تاآكل متاما، اأثناء الرتميم



كني�سة املهد يف بيت حلم82 —

كام تّم استبدال كّل األلواح الرصاصية التي تغطي سطح الكنيسة والبالغة مساحتها 

1625 مرت مربع، وذلك بعد أن تّم ترميم كّل طبقة األخشاب الحاملة لأللواح وعزلها 

متّاما بأكرث من طبقة عازلة، أهّمها طبقة من صوف األغنام، كام يظهر يف الرّسم أدناه. 

وتّم تصميم ممرّات عىل الّسطح تتيح املجال للوصول اآلمن إىل كّل بقعة منه.

�سباك قبل الرتميم �سبابيك بعد الرتميم

ر�سم يظهر طريقة عزل األواح الر�سا�س عن الهيكل اخل�سبي، والطبقات املختلفة امل�سكلة له
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وتّم ترميم قاعة سقف املدخل/املجاز )Narthex(33 وذلك بفك البالط وترقيمه من 

أعىل وتنظيف كّل الطمم الكائن فوق ريش العقد املتقاطع، ومن ثم تثبيتها، وبعدها 

تّم بناء عريشة معدنية ضخمة فوق السقف وتثبيتها يف الجدران بعد تدعيمها، ومن 

املعدنية  العريشة  بني  فراغ  وترك  املعدنية،  بالعريشة  مبرابط  املجاز  سقف  ربط  ثم 

األرضية فوق  تبليط  وتّم  والسقف، 

أصبحت  بحيث  املعدنية،  العريشة 

البالط.34  تحمل  التي  العريشة هي 

بدون  القاعة  هذه  إنقاذ  تّم  وبهذا 

عىل  حفاظا  بنائها  وإعادة  هدمها 

إزالة  تّم  كام  التاريخي،  شكلها 

والتي  الداعمة  الخشبية  الرتكيبة 

املنهار  القاعة  سقف  لحمل  ثبتت 

بعد زلزال عام 1927. وضمن هذه 

الخشبي  الباب  ترميم  تّم  املرحلة 

”البوابة  املسّمى  )أيويب(  املزخرف 

األرمنية”، بحيث تّم اسرتداد جامليته 

وحاميته  عنه  الشوائب  كّل  وإزالة 

من التأثريات البيئية والحرشات.

سبق أن ذكرنا بأن السقف كان يعاين من مشكلة إنشائية بحيث شارف عىل االنهيار، وتّم الحفاظ عليه منذ ثالثينات القرن العرشين   33

بتدعيمه برتكيبة خشبية.

كانت غالبية االقرتاحات املقدمة من خرباء مختلفني تّم التشاور معهم، تقيض بهدم قاعة املجاز، التي تعود إىل فرتة جستنيان )القرن   34

السادس للميالد(، وإعادة بنائها بنفس املواد. ورفضت اللجنة هذا الخيار وأرصت عىل ترميمها بدون هدمها حافظا عىل الهيئة 

التاريخية، لذلك شكلت هذه القاعة تحديا كبريا، وأكدت النتيجة صحة هذا التوجه.

تركيب �سبكة حديد فوق الري�س وفوقها خر�سانة ب�سمك 10�سم

�سطح املجاز بعد تنظيفه واإجراء حفرية اأثرية واإبراز الري�س 
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دوامر العري�سة املعدنية

تغطية العري�سة ومن ثم �سكب الباطون فوقها قبل التبليط
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وعىل صعيد القصارة، فقد تّم ترميم ما مساحته 3365 مرتا مربعا منها، باستعامل 

القصارة الجريية، ومتّت مراعاة عدم إزالة القصارة القدمية الثابتة، بعد تدعيمها، ووحدت 

جميعها من حيث الّشكل واللون.

�سطح املجاز بعد اإعادة تبليطه بنف�س البالط، وثبتت كّل بالطة يف موقعها الأ�سلي

خمطط العري�سة املعدنية التي ركبت فوق �سطح املجاز حلمله
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وتّم االنتهاء من ترميم اللوحات الفسيفسائية عىل الجدران، وبلغت مساحتها 125 

جّدا،  سيّئا  كان  أّن وضعها  الصعوبة، حيث  غاية  العملية يف  وكانت هذه  مربعا،  مرتا 

وآيلة  متفّككة  غالبيتها 

وأطرافها  للّسقوط، 

كانت إّما فالتة أو مثبتة 

)ترميم  باإلسمنت 

سابق(، مام زاد الوضع 

تنظيفها  فتّم  سوءا، 

جراحية  بعمليات 

الناقص  ورسم  وتثبيتها 

منها إن كانت مساحته 

قطع  وضع  أو  كبرية، 

األماكن  يف  فسيفساء 

مساحتها  التي  الناقصة 

صغرية جدا.

الف�سيف�ساء والق�سارة بعد الرّتميم

مالك قبل الرّتميممالك بعد الرّتميم
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وبلغت مساحة الواجهات الحجرية التي جرى ترميمها 3076 م2، بحيث تّم تنظيف 

كّل  وترميم  ملوثات،  عليها من  الدهر  تركه  وما  واألصباغ  الفطريات  كّل  الحجارة من 

الواجهات  حجارة  من  حجر  كّل  وتثبيت  منها،  التالف  واستبدال  ترميمه،  ميكن  حجر 

عىل  عالوة  األربع، 

إشكالية  أية  حل 

)تشققات  إنشائية 

تكحيل  وتّم  مثال(، 

كّل الجدران بكحلة 

جريية صلبة جدا.

تف�سيلة ف�سيف�سائية مرممة

�سقف الكني�سة )الر�سا�س( بعد الرّتميم
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 الواجهة الغربية للكني�سة )فيها الباب( بعد الرّتميم

الواجهة الغربية للكني�سة )فيها الباب(قبل الرّتميم
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وذلك  الحجرية،  األعمدة  تيجان  فوق  تقع  التي  الخشبية  الدعامات  كّل  ورممت 

بطول 154م، حيث تّم تنظيف األخشاب، وتدعيمها وتخليصها من كّل الشوائب وحقنها 

ملقاومة الحرشات، واستبدال التالف منها، وتثبيت زخارفها.

اإ�سافة الكحلة اجلريية )خملوطة 
بك�سر الفخار والفحم( اجلديدة

تنظيف الكحلة واحلجارة يف الواجهات

حنية الكني�سة من اخلارج، قبل الرّتميم 
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حنية الكني�سة من اخلارج بعد الرّتميم

دعامة )ج�سر( خ�سبية مزخرفة تقع فوق الأعمدة بعد الرّتميم
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ومعالجة  األعمدة  جميع  ترميم  وتّم 

التشققات فيها وسد الثغرات وتنظيفها من 

كل ما علق بها من دخان وأحامض وترسبات، 

عليها،  التي  الرسومات  كّل  وترميم  وإبراز 

وبلغ  وتيجانها.  قواعدها  ترميم  عىل  عالوة 

عامودا  خمسني  رممت  التي  األعمدة  عدد 

منها 33 عامودا عليها رسومات.

عهد  )من  األرضية  الفسيفساء  أما 

قسطنطني القرن الرابع للميالدي( فقد جرى 

كشف الغالبية العظمى منها، بعضها مل يجر 

الكشف عنه لعدم جدواها، خاّصة وأنّنا منلك 

معلومات تفصيلية حولها من خالل الحفريات 

التي جرت يف عهد االنتداب الربيطاين. أما ما 

وتثبيتها  بشكل جذري  تنظيفها  ثم جرى  أوال  أثرية  تّم عرب حفريات  فقد  عنه  كشف 

وضامن عدم التّمدد والتقلص، وُملئت الفراغات الصغرية بقطع فسيفساء، يف حني تركت 

الكبرية  الفراغات 

بدون  تثبيتها  بعد 

بالفسيفساء  ملئها 

)سدت مبادة جريية 

وذلك  مناسبة(، 

احرتاما لحالتها التي 

وصلتنا.

عامود بعد الرّتميمعامود قبل الرّتميم

لوحة ف�سيف�سائية اأر�سية اأثناء الرّتميم
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الرّتميم  أعامل  واشتّملت 

شاملة،  إضاءة  متّديدات  عىل 

إىل  تهدف  مخطّطات  ضمن 

وقدسية  هدوء  عىل  الحفاظ 

املبنى، ويف نفس الوقت إبراز 

جاملياته. كام تّم تركيبة نظام 

كامل للكشف عن الدخان.

االكتشافات  من  وكان 

املثرية، جرن املعمودية، فقد 

سبق أن ذكرنا أنّه كان يعتقد 

لفرتة طويلة أّن هذه الكتلة 

املثّمنة  الوردية  الحجرية 

الجزء  يف  تقع  التي  الّشكل، 

الجنويب،  الرواق  من  الغريب 

بغطاء  برئ سدت  فتحة  هي 

لوحة ف�سيف�ساء اأر�سية بعد الرّتميم اللوحة الف�سيف�سائية رقم 55 قبل الرّتميم

ف�سيف�ساء اأر�سية قبل الرّتميم

ف�سيف�ساء اأر�سية بعد الرّتميم
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حديدي، وحني اتخذت اللجة الرئاسية قرارا برتميمه، تّم إزالة طبقة اإلسمنت الكثيفة 

التي كانت تقع تحت الغطاء، فكشف عن جرن صغري آخر يقع داخله، وهو مشكل من 

تاج عامود بيزنطي مبكر، من القرن الرابع للميالد، تّم تجويف التاج ليصبح جرن لعامد 

األطفال، ولسبب غري واضح وضع داخل الجرن الكبري. أّما الجرن الكبري، فقد احتوى يف 

أسفله عىل مخرج للمياه، وهو عىل أغلب الظن يعود إىل فرتة جستنيان. يجري اآلن 

ترميم الجرنني.

جرن املعمودية قبل التدخالت

موقع جرن املعمودية

جرن املعمودية بعد اإزالة الإ�سمنت وتظهر 
حالته، وبداخله اجلرن ال�سغري املكت�سف



كني�سة املهد يف بيت حلم94 —

رواق الأو�سط بعد الرّتميم واإزالة ال�ّسقالت

املالك الذي جرى اكت�سافه حتت الق�سارة، ومل يكن معروفا
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ختاما، ماذا تبقى؟
بكّل  املبنى  هيكل  وأصبح  أنجزت،  قد  األعامل  من   85% بأّن حوايل  القول  ميكن 

مكّوناته من الّسقف إىل األرض بحالة إنشائيّة جيّدة جّدا، كام تّم عزل املبنى بشكل 

الفسيفسائية  الزّخارف  خاّصة  والخارجية،  الداخلية  جاملياته  كّل  وأظهرت  مطلق، 

هو  مختلفة،  ألسباب  اآلن،  حتى  ميّس  مل  الذي  الوحيد  والجزء  الجدارية.  والرسومات 

مغارة امليالد، أقدس بقعة يف الكنيسة، يجري العمل اآلن عىل تخطيط كيفية التّعامل 

مع املغارة، وكلّنا أمل أن يتّم إنجاز ترميمها قبل أعياد امليالد. 

مل يتّم العمل حتى اآلن عىل الساحات الخارجية، حيث تقع تحتها آبار ضخمة مليئة 

باملياه، ال نعرف حتى اآلن تأثريها عىل الكنيسة، لكّننا نسعى إىل إجراء الدراسات حولها، 

وهو مرشوع ضخم مؤّجل لحني توفّر األموال الرّضورية لذلك.

أّما األديرة واملالحق املختلفة للكنيسة والتابعة للطوائف املسيحية املختلفة، خاّصة 

لألرمن والّروم األرثوذكس والفرنسيسكان، فلم تكن من ضمن صالحيات اللجنة الرئاسية، 

الطّوائف املذكورة، وهي بشكل عاّم بحالة جيّدة، جرى  وبقيت من ضمن صالحيات 

ترميمها يف الّسابق من قبل هذه الطّوائف.

وبقي أيضا تركيب مجّسات مختلفة لقياس درجة الرّطوبة، والحرارة، وتأثري الزوار 

عىل املبنى، باختصار جملة من املجّسات التي تهدف إىل مراقبة الكنيسة ومعرفة تأثري 

التغريات البيئية عىل املبنى، وحفظ سجالّت بذلك، للمساهمة يف كيفية القيام بالصيانة 

الدورية للمبنى وتدريب فريق عمل عىل القيام بذلك.

كام يتّم اآلن تحضري كتاب مرجعي )manual( يكون بني يدي فريق العمل يف املستقبل 

الستعامله كدليل صيانة لكّل مكون من مكونات الكنيسة، ويشتّمل عىل ما املطلوب عمله وما 

املمنوع القيام به. وسيتّم نرش مجموعة من الكتب والكتيبات واألفالم التي تساعد الباحثني 

اإللكرتوين  والدليل  االفرتاضية،  الزيارة  ضمنها  ومن  الكنيسة،  فهم  عىل  والزوار  واملهتّمني 

باستعامل الجوال، إلخ. وسيتّم افتتاح الكنيسة بشكل رسمي قبل منتصف العام 2020.



كني�سة املهد يف بيت حلم96 —

تقّدر تكاليف ترميم كّل ما تبّقى من أعامل، مبا فيها أنظمة املراقبة واملنشورات 

الرئاسية  اللجنة  اللجنة، وتسعى  تتوفّر اآلن يف صندوق  أربعة ماليني دوالر، ال  حوايل 

لرتميم كنيسة املهد إىل الحصول عليها من خالل التربعات، لكن اللجنة لن ترتك شيئا 

خلفها دون ترميم.

وختاما، هذا عرض مختص ملرشوع طويل ومعقد استخدمت فيه كّل التكنولوجيات 

أفضل  فيه  واعتّمدت  والحرفيني،  والخرباء  املهندسني  مئات  عليه  واشتغل  املمكنة، 

املامرسات العاملية يف ترميم املباين التاريخية، ووصلت تكاليفه حتى اآلن حوايل أربعة 

عرش مليون دوالر، جاء أكرث من نصفها بقليل من السلطة الوطنية الفلسطينية ورشكات 

ورجال أعامل فلسطينيني ومتربعني من عامة الناس، وجاء الباقي من دول غربية وعربية 

وإسالمية ومؤسسات مختلفة. 

وقد أعلنت اليونسكو عند إزالة كنيسة املهد عن قامئة الرتاث العاملي املهّدد، أّن 

ترميم الكنيسة يعترب عمال مثاليا يحتذى به، فكان فخرا لفلسطني يحّق لها أن تحتفل 

به، لكّنه أيضا فخر لكّل الذين عملوا عليه لسنوات طوال، كام يعترب فخرا ملهّمة حامية 

الرتاث الثقايف يف العامل العريب، خاّصة وأّن أجزاء كبرية من هذا الرتاث هي مهّددة فعال، 

سواء وجدت عىل قامئة الرتاث العاملي أو ال، فنحن نرى بلدات تاريخية يف العامل العريب 

يف حالة انهيار كامل، ورصوحا تاريخية يعرتيها اإلهامل والرتدي وجرافات تطيح مبواقع 

أثرية. لذلك ميكن اعتبار أّن ما تّم يف كنيسة املهد هو نقطة ضوء، لعلّها تيضء الطّريق 

للكثريين يف عاملنا العريب.
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الّطابع املعماري العربي ملدينة القد�س
د. مروان اأب� خلف1

العصور  األمم عرب  أّمة من  الحضاري أليّة  التطّور  العامرة بشكل عام هي عنوان 

التاريخية، وهي املعيار الذي يستخدمة العلامء والّدارسون للتعرّف عىل مدى التقّدم 

الحضاري الذي وصلت إليه هذه األّمة، وذلك من خالل نوع البقايا املعامرية الباقية 

وأسلوبها. وفّن العامرة هو أكرث الفنون انتشارا عرب العصور التاريخية، حيث دلّت البقايا 

املعامرية املنترشة يف كافّة أنحاء البالد عىل الّدور املهّم الذي كان لفّن العامرة، كام دلّت 

هذه البقايا عىل عظمة هذه العامرة وتنّوعها.

مدينة القد�س

مدير مركز دراسات الرتاث، جمعية إنعاش األرسة ورئيس دائرة السياحة والفندقة، الكلية العصية الجامعية-فلسطني  1
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وكان نصيب مدينة القدس التي تعّد من املدن التاريخية العريقة من هذا الفّن 

املعامري كبريا، حيث كان له أثر كبري يف تطّورها، كام تشري البقايا املعامرية التي ال 

تزال قامئة إىل اليوم دليال عىل املكانة املتميّزة التي كانت تتمتّع بها هذه املدينة. وقد 

لها مكانة  التاريخية ماّم جعل  العصور  األقوام عرب  العديد من  القدس  سكن مدينة 

دينية ال متاثلها  تتمتّع مبكانة  بذلك  املدن، وهي  بها من غريها من  معامرية متيّزت 

مدينة أخرى، فهي، من القدسية، مهد للديانات الّساموية الثالث، اإلسالمية واملسيحية 

واليهودية.

أنشأَ املدينَة، منذ حوايل خمسة آالف عام، العرُب الكنعانيون الذين جاءُؤوا 

من قلب الجزيرة العربية يف موجة انتقال برشي إىل شاملها. وكانت بواكرُي الّنشأة 

األوىل لهذه املدينة عىل تّل الظّهور الواقع يف الجنوب الرّشقي من مدينة القدس 

الحاليّة. وأطلقوا عليها اسم يبوس نسبًة إىل اليبوسيني الذين ينتمون إىل القبائل 

الكنعانية. وهم أّول من وضع لبنة يف املدينة وصبغوها بالطّابع املعامري العريب. 

وقد كشفت الحفريات التي أجريت عىل املوقع عن بقايا لبيوت سكنية مكونة 

بالبيوت ذات الغرفة  الّسكن املسّمى  من جدران مستديرة مُتثّل جزًءا من نظام 

املستطيلة تعود إىل العص الربونزي القديم يف حوايل األلف الثالث قبل امليالد. مل 

يتّم الكشف عن معطيات ألسوار تحصينيّة وبقايا معامرية أخرى تعود إىل هذا 

العص، إالّ أّن عدم الكشف هذا ليس ُمرّبرا كافيا لعدم وجود معامل معامرية أخرى 

يف املدينة، ولكن االحتامل األكرث ترجيحا، أّن العنارص املعامرية األساسية للمدينة 

يف  وتوّسعها  مختلفة  لنشاطات  تعرّضها  أّن  إالّ  التّل،  موقع  عىل  موجودة  كانت 

العصور الالّحقة أّدى إىل هدم العديد من العنارص املعامرية التي كانت تتشكُّل 

منها املدينة2.
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نظام التح�سينات يف الع�سر الربونزي يف مدينة القد�س

ويف العص الربونزي املتوسط، القرن التاسع عرش قبل امليالد تطّورت املدينة معامريّا. 

وكشفت الحفريات عن عامئر ذات طابع عريب ملبان تعود إىل هذه الفرتة، حيث أُحيطت 

املدينة بنظام دفاعّي ُمكّون من عنارص تحصينيّة ُمتعّددة تضّمنت أجزاًء من سور كان 

يحيط باملدينة من جوانبها املختلفة، وكذلك أجزاء من البوابة يف القسم الّشاميل، وبرجا 

املدينة  بالّصخر، كام ُوجد مدخل ذو سقف حجري يف داخل  تحصينيّا وبركا محفورة 

يؤّدي إىل نفق محفور كلّيا يف الّصخر يحتوي عىل درجات صخرية تؤّدي إىل برئ املاء 

)عني سلوان( يف أسفل التّل. إّن هذا الّنظام املايئ حسب رأي الباحثني والدارسني هو أيضا 

الّنظام التحصيني للمدينة  نظام عريب كنعاين، يشّكل، بدوره، عنصا دفاعيا أساسيا يف 

خالل تلك الفرتة، باإلضافة إىل دوره يف تزويد املدينة باملاء يف أوقات الحصار.

الحضاري  بتواصله  املختلفة  فرتاته  خالل  متيّز  فقد  الحديث  الربونزي  العص  أّما 

مناحي  جميع  يف  الكنعانية  الحضارة  استمرارية  عىل  انعكس  وقد  الّسابقة،  بالعصور 
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العص قد تقلّصت عاّم كانت عليه يف  للمدينة يف هذا  العاّمة  الحدود  أّن  إالّ  الحياة، 

العص الّسابق، مبا فيها التحصينات التي أصبحت غري موجودة3.

ترش  مل  امليالد،  قبل  والحادي عرش  الثّاين عرش  القرن  األّول،  الحديدي  العص  ويف 

املكتشفات األثرية إىل أّي تطور يف عامرة املدينة. وبشكل عام مُيكن القول إّن املدينة 

مدينة  كانت  حيث  الفرتة،  هذه  خالل  الكنعاين  بطابعها  استمرّت  املعامرية  برتكيبتها 

صغرية قويّة التّحصينات يسكنها اليبوسيون.

وتذكر املصادر التاريخية أنّه يف حوايل القرن العارش قبل امليالد احتُلت املدينة من 

وابنه  داود  أّن  أوضحت  كنيون  كاثلني  أجرتها  التي  األثرية  الحفريات  وأّن  داود،  قبل 

الدفاعية للمدينة. وهناك دالئل أثرية تؤكد أّن هناك  سليامن قد اهتام ببناء األسوار 

تدعيامت للجدران الدفاعية التي كانت تحيط باملدينة قبل قدوم داود وبالذات تلك 

املوجودة عىل الجهة الرّشقية. والروايات التوراتية التي تشري إىل أّن داود بنى قصا، كام 

هو وارد يف اصحاح صموئيل الثّاين، وأّن حريام ملك صور أرسل بنائني ونجارين وخشب 

أرز إلخ..، غري ثابتة، إذ أّن الدالئل األثرية مل تقدم أي يشء له عالقة بذلك، وإن صح هذا 

القول بالنسبة إىل ابنه سليامن فأنّه يدل يف الحقيقة عىل استمرار الطّابع املعامري العريب 

الكنعاين وضعف واضح يف تقنيات البناء لدى اليهود يف ذلك الوقت وعدم قدرتهم عىل 

بناء قصور سليامن أو حتى الهيكل الذي يُعتقد أنّه قد بناه يف القدس، مع أّن الدالئل 

األثرية مل تثبت وجود هذا الهيكل حتى اآلن4. وقد أشارت كاثلني كنيون أّن الحفريات 

التي أجرتها عىل موقع تل الظهور )أوفل( مل تكشف إال عن القليل فيام يتعلق مبدينة 

داود، وتعتقد أّن الدالئل األثرية لن تزيد شيئا عىل ما كشفته، ويبدو أّن داود مل يهتّم 

كثريا باملدينة، وأّن دوره كان ترميام. وأما بالنسبة إىل ابنه سليامن الذي يعتقد أنّه وّسع 

املدينة باتجاه الغرب واهتّم بالبناء وبنى الهيكل، فأّن الحفريات األثرية مل تقدم أدىن 

دليل عىل وجود هذا الهيكل يف منطقة الحرم القديس الرّشيف5.
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ولعل من أبرز البنى املعامرية التي ميكن أرجاعها إىل القرن العارش أو القرن التاسع 

قبل امليالد هي البنية الحجرية املدرجة أو املنحدر اليبويس.

ويتّصل بهذا املنحدر الحجري املدرج سور مزدوج يتّجه نحو الشامل، مل يتّم الكشف 

إالّ عن قسم صغري منه عند أعىل التل، كام تّم العثور عىل عنارص معامرية تستخدم عادة 

يف تشييد األبنية العامة، وذلك مثل أحجار البناء الضخمة املنحوتة بعناية وإتقان، وتاج 

عمود حجري من الطراز األيويل املبكر )Proto-aeolic Capital(، وجدت يف الردميات 

التهديم  عن  الناتجة 

الحجري.  املنحدر  قرب 

تاريخ  إرجاع  تّم  وقد 

إىل  الحجري  العمود 

القرن التاسع قبل امليالد. 

سور  من  قسم  وهنالك 

مبني بالحجارة الضخمة 

عليه  عرثت  املنحوتة، 

حملة كاثلني كينيون يف 

عام 1989. وهذه اللقى 

وجود  عىل  تدل  جميعاً 

سور دفاعي وتحصينات 

ورمبا  إدارية،  وأبنية 

معبد )لإلله بعل!( عىل 

ذلك املوقع.

                                     خمطط مدينة القد�س يف القرن التا�سع قبل امليالد
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يف القرن التاسع قبل امليالد حصلت سلسلة تغريات جذرية يف املدينة. وقد أحاط 

بها سوٌر ضخم تراوحت سامكته بني 5 و7 أمتار، بني يف أواخر القرن الثامن قبل امليالد. 

ولحسن حظ اآلثاريني، فأّن تدمري املدينة من قبل البابليني عام 587 قبل امليالد قد خلف 

ردما هائال انطوى عىل كمية كبرية من املخلفات العمرانية واللقى األثرية، ساعدت عىل 

إعادة تصور حياة املدينة خالل النصف الثّاين من القرن السابع قبل امليالد، أي الفرتة 

التي سبقت نهايتها املأساوية6.

�سور مدينة القد�س يف القرن ال�سابع قبل امليالد

كانت املدينة تتزود باملاء من خالل أنظمة مائية سفلية معقدة. وقد شغلت األحياء 

السكنية داخل األسوار القسم األكرب من مساحة املوقع، وتركزت بشكل خاّص يف منطقة 

التوسعات عىل التل الجنويب الغريب التي مل تعرث فيها التنقيبات عىل أثر لألبنية اإلدارية 

العامة التي تعود بتاريخها إىل القرن السابع قبل امليالد )قصور مستودعات، وما إليها(. 

وأكرث من ذلك، فأّن املنحدر الحجري املدرج قد فقد وظيفته الدفاعية األصلية لصالح 
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سور جديد للمدينة، وجرى تقطيعه وبناء البيوت فوقه، ومعظمها بيوت للنخبة الغنية 

من تجار وحرفيني، شّكلت قطاعا سكنيا يخرتقه طريقان متعامدان يُسّهالن الوصول إىل 

املنازل، عرض الواحد منهام مرتان.

املدينة  واحتوت 

بطول  مايئ  نفق  عىل 

حيث  تقريبا،  560م 

سلوان  عني  من  تبدأ 

الجهة  أسفل  يف  وتقع 

جبل  من  الرّشقية 

وتنتهي  الظهور  أبو 

الجنوبية  ناحيته  يف 

تجمع  حيث  الرّشقية 

حفرت  بركة  يف  املياه 

بالّصخر، ويطلق عليها 

وتّم  بركة سلوان.  اآلن 

حجري  نقش  اكتشاف 

مكتوب بالقلم اآلرامي 

وباللهجة الكنعانية يف نهاية القرن التاسع عرش ميالدي، وهو ما يؤكد استمرارية التقنية 

العربية التي حفرت بها القناة، حيث استخدم فريقان لحفر هذه القناة كّل فريق بدأ 

من جهة والتقوا يف نقطة واحدة. وال بّد أنّه كانت توجد أهداف مختلفة وراء حفر هذا 

الّنفق، ذلك أّن البعد الدفاعي قد لعب دورا هاّما، باإلضافة إىل أّن تزويد املياه ألجزاء 

أخرى من املدينة كان أيضا من األسباب التي لعبت دورا يف حفره7.

Kenyon, 1974: 153-154  7
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حكم  مرحلة  ذلك  ويتبع 

مل  الذين  والبابليني  األشوريني 

املعامرية  القدس  وضع  تتغري 

بسبب  حكمهم  مّدة  خالل 

تدمري  إىل  أّدت  التي  الحروب 

أجزاء كبرية منها وكذلك يف نهاية 

مملكة داود وسليامن.

وعىل الرغم من التّدمري الذي 

لحق باملدينة فأّن العامرة العربية 

استمرّت وبقيت بأيدي أصحابها 

اإلسكندر  جاء  أن  إىل  املحليني 

الكبري يف حوايل 332 قبل امليالد، 

وقد اتسم عهد اإلسكندر بالهدوء 

الهلنستية  الحضارة  وانتشار 

الحركات  أعمق  من  تعترب  التي 

الثقافية وأطولها أثرا.

الهلنستي ال نستطيع  العص  القدس يف  القليلة عن مدينة  املعلومات  ومن خالل 

الجزم بأنّها اتّبعت نفس الّنظام يف تخطيط املدن الهلنستية عىل الرغم من وجود بعض 

الذكر ألبنية من املمكن أن تشّكل جزًءا من التخطيط العام للمدينة الهلنستية.

مدن  بناء  الرشق،  اإلغريقية يف  الثقافة  لنرش  اإلسكندر  اتبعها  التي  الوسائل  ومن 

الطّابع.  اإلغريقية  بالصبغة  الكربى  املدن  بعض  وصبغ  اإلغريقي،  الّنمط  عىل  جديدة 

ولكّن اإلسكندر مات قبل أن يرى أحالمه الكبرية تتحّقق.

ومهام يكن من أمر فأنّنا منلك عىل األقل شواهد نصية عىل تشييد أبنية جديدة 

وبناء  بناء جمنازيوم  الرابع  أنتيوخوس  أجاز  الهلنستي. فقد  العص  أورشليم خالل  يف 

بركة �سلوان
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قلعة األلكرا بني عامي -168 175 قبل امليالد. كام يتحّدث املؤرخ يوسيفوس أيضا عن 

اختفت  التي  األبنية  أثار هذه  من  يصلنا يشء  مل  ولكن  املدينة،  مجلس  مبنى  تشييد 

معاملها، والتنقيبات األثرية مل تعرث إالّ عىل بقايا قليلة من العص الهلنستي. عىل أنّه تّم 

التعرّف عىل بعض البقايا التي تعود إىل هذه الحضارة كقبور الّسالطني املوجودة خارج 

أسوار املدينة الحالية باتّجاه الشامل، إضافة إىل بعض القبور املحفورة بالّصخر يف وادي 

قدرون مثل قرب زكريا وقرب األبسلوم وكهف يهوشافط، وهي ذات طراز معامري يعرب 

عن الطّابع املعامري الهلنستي الذي كان سائدا يف املدينة خالل تلك الفرتة. هذا وقد 

كشفت التنقيبات األثرية يف منطقة تل الظهور )أوفل( عن بقايا برج صغري يعود تاريخه 

إىل القرن الرابع قبل امليالد، وبرج كبري يعود إىل فرتة متأخرة عن السابقة، إضافة إىل 

أساسات ضخمة لبعض األبنية، من املحتمل أن تكون أبنية عامة ومهمة يعود تاريخها 

إىل القرن الثّاين وبداية القرن األّول قبل امليالد8.

قبور وادي قدرون يف الفرتة الهلن�ستية 

سواح، 2003: 154  8
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ويف فرتة الحقة، خضعت مدينة القدس للحكم الروماين يف حدود القرن األّول 

عرف  الذي  األدومي  هريود  حكم  هو  معامريا  الفرتة  هذه  مييز  وما  امليالد.  قبل 

بالعريب ألنّه كان أدوميّا من جهة األبوين، وهذا سبب تلقبه بالعريب، ألّن األدوميني 

ينتمون إىل الذخرية السكانية لشبه الجزيرة العربية. ويف القرن األّول ق.م. كانوا قد 

اندثروا متاما واختلطوا باألنباط العرب، رغم بقاء اسم أدوم يطلق عىل مناطقهم 

التقليدية. أّما عن ديانة هريود فكانت نوعا من اليهودية السياسية التي ورثها عن 

أبيه انتيباتر الذي مل يولد من أرسة يهودية ولكّنه تهود خالل خدمته يف القص املليك 

وترقيته فيه. وبذلك فأّن اليهود مل يعتربوا هريود يهوديّا قط، مثلام مل يعترب نفسه هو 

كذلك. ويف موضع آخر ذُكر أّن هريود كان أدومي األصل، واألدوميون عرب، ولكّن 

واليهود يف  العريب.  ذلك عنصهم  يغري  ومل  السيف،  بحد  عليهم  فُرضت  اليهودية 

منطقة القدس كانوا يعتربونه غريبا عنهم. ومل يكن اليهود يف الجليل أقرب إليه من 

هؤالء. ولكّن الجميع قبلوا به مرغمني. ونظرا إىل املكانة العالية واملرموقة التي لقيها 

هريود لدى اإلمرباطور أغسطس فقد شهدت مدن فلسطني عامة والقدس خاّصة 

يف عهده تطورا عمرانيا كبريا، فقد أقام يف مدينة القدس الكثري من املباين العمرانية 

بأيدي معامريني محليني، وهي ال تزال شاهدا عىل تلك الحقبة الزمنية من تاريخ 

مدينة القدس. ومن أهم أعامله أنّه بنى القلعة الكائنة بباب الخليل. وبنى حولها 

ثالثة أبراج، وهي الربج املعروف بربج فاسيل )أخوه(، وبرج هببيكوس )صديقه(، 

وبرج ماريا )زوجته(. وقد أقيمت كّل من هذه األبراج الثالثة عىل ربوة عالية، ومن 

الحجارة الكبرية، وكانت له كسوة، ومجهزة بأدوات الدفاع. والربج املعروف حاليا 

بربج داود أو القلعة وهو الذي بقي من األبراج الثالثة، وهو برج باسيل. كام بنى 

برجا رابعا عىل بعد ألف ياردة إىل الشامل الغريب وسامه بسيفينوس وكان بعيدا عن 

األبراج الثالثة األخرى9.
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قلعة باب اخلليل

بعد  فلتّوه  برنامجا معامريا وإنشائيا ضخام خالل حياته،  القدس نفذ هريود  ويف 

دخول القدس عام 37 قبل امليالد عقب حصار عسكري، عمد إىل بناء قلعة أنطونيا، يف 

موقع قلعة باريس الحشمونية عند الزّاوية الّشاملية الغربية من منطقة املسجد األقىص، 

من أجل إحكام قبضته عىل املدينة ومراقبة التحركات املعارضة لسياسته. وعىل مدى 

ثالثني سنة من حكمه عمل عىل تحويل القدس إىل مدينة هيلينستية. وأقام هريود يف 

القدس، وهو ما ال يتفق مع اليهودية، ميدان سباق الخيل ومرسحا ومدرجا وأقام ألعاباً 

عاّمة. أّما البناء األهم الذي يعزى إليه فهو ما يعرف باسم املعبد أو الهيكل )الثّاين(. 

واملهم أنّه من الخطأ النظر إىل بناء هيكل القدس هذا كدليل عىل حامس هريود الديني، 

فنحن نعترب أنّه تعبري عن حب البذخ الذي امتاز به ذلك الوايل ألّن كّل املباين التي عزي 

بناؤها إىل عهده كانت بنفس املستوى، وأّن الهيكل مل يكن يف املقام األّول مكانا للتعبد 

وأمّنا كان مركزا ماليا هاّما، وعليه كانت تعتمد األعامل املصفية والتّجارية. وقد أعاد 
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هريود بناء مدينة القدس وفقا للمخطط اليوناين الذي يعتمد عىل الشوارع املتعامدة 

والتي بالعادة متتد من الشامل إىل الجنوب ومن الرشق إىل الغرب.

يف  يتألف  التخطيط  وهذا 

يعرف  رأيس  شارع  من  العادة 

وتعني   Cardo Maximus باسم 

الكبري وآخر عريض يسمى  املحور 

وقد  العارش.  أي   Decumanus

يف  بكرثة  التخطيط  هذا  وجد 

العص الروماين فنشاهده يف مدينة 

وقيسارية،  ونابلس،  سبسطية، 

وبيسان، ... إلخ.

أسوار  بناء  هريود  أعاد  وقد 

القدس، وعىل األرجح فأّن التقسيم 

الواقع إىل الشامل من شارع داود 

وخان  رشقا  الرّشيف  الحرم  بني 

ما دفع حدود  الّشاميل، وهذا  باملدينة داخل سور هريود  إلحاقه  تّم  الزيت غربا، قد 

املدينة غربا باتجاه املقالع حيث موقع الجلجلة املذكور يف األناجيل.

عىل أّن أكرث آثار هريود أهمية ودميومة، هو شبكة املياه التي زود بها املدينة لسد 

التي  املياه  وقنوات  الربك  من  العديد  أقيمت  حيث  للسكان،  املتزايدة  األعداد  حاجة 

املياه. هذا وقد صّكت نقود عىل عهد  كانت تزود املدينة باالحتياجات األساسية من 

هريود 37 قبل امليالد يف مدينة القدس نُقش عليها باللغة اليونانية اسم امللك هريود10.

القدس  لتحرير  باركوخيا  ثورة  أو  الثّانية  اليهود  ثورة  ويف عام 132 ميالدي شبت 

من أيدي الرومان، انتهت هذه الثورة عام 135م عندما قام اإلمرباطور هادريان بهدم 

سواح، 2003: 163-157  10

خمطط ملدينة القد�س يف زمن هريود
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القدس  من  تبقى  ما 

وبنى فوقها مدينة ايلياء، 

إلله  معبدا  بنى  كام 

وحرّمت  جوبيرت  الرومان 

عىل  الرومانية  السلطات 

املدينة  دخول  اليهود 

اإلعدام  عقوبة  وفرضت 

يضبط  يهودي  أي  عىل 

أهمية  إىل  ونظرا  داخلها. 

الفرتة  يف  القدس  مدينة 

كانت  سواء  الرومانية، 

االقتصادية  الّناحية  من 

فقد صّكت  السياسية،  أو 

فرتات  يف  نقود  بها 

بالذكر  نخّص  مختلفة 

اإلمرباطور  فرتة  منها 

هدريان. وقد ورد اسم 

إيليا كابيتولينا عىل أحد 

املنقوشة رشق  األحجار 

القدمية  املدينة  بوابة 

التي  الحفريات  خالل 

باب  منطقة  يف  جرت 

العمود. 

خمطط مدينة القد�س يف الفرتة الرومانية

باب العمود ويظهر على ي�ساره يف الأ�سفل الباب الّروماين
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وقد كانت الديانة الرّسمية إليليا هي الديانة الرّسيمة لإلمرباطورية، فقد بنى معبَد 

جوبيرت عىل أنقاض املعبد القديم. وأقام متثاال لنفسه أمام املعبد. كام أقام أيضا معبدا 

لفينوس عند موقع الجلجلة.

ومن هذه األبنية التي ما تزال باقية أو تلك التي تّم كشفها قلعة باب الخليل، التي 

كانت تشّكل أحد األبراج الثالثة التي كانت تحيط بقص اإلمرباطور هريود والتي أسامها 

ثّم  ومريام،  وهيبيكوس  فصايل، 

باب  أسفل  يقع  الذي  العمود  باب 

العمود الحايل. والباب هو جزء من 

األوسط  الجزء  كبرية،  ثالثية  بوابة 

الجانبية،  األجزاء  من  أكرب  منها 

الّشاميل  املدخل  يشّكل  وكان 

الفرتة  خالل  املقّدسة  للمدينة 

كام  هدريان،  بناها  التي  الّرومانية 

عن  املنطقة  نفس  يف  الكشف  تّم 

 )Cardo( الكاردو  شارع  من  جزء 

الرّئييس  الّشارع  يشّكل  كان  الذي 

إىل  الّشامل  من  ويقطعها  للمدينة 

شارع  من  جزء  إىل  إضافة  الجنوب، 

الذي   )Decumanus( الديكومانس

الغرب،  الرّشق إىل  كان يقطعها من 

هذا باإلضافة إىل أجزاء من الّساحة 

تقع  كانت  التي   )Forum( الكربى 

الحرم  منطقة   من  الّشامل  إىل 

القديس الرّشيف، ومدخل ثاليث آخر 
)Cardo( سارع الكاردو� Ecce-Homo Arch
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يقع يف الجزء الرّشقي من املدينة، الجزء األوسط منه ما يزال موجودا يف طريق اآلالم 

)Via Dolorasa( ويسّمى )Ecce-Homo Arch(، أّما الجزء الّشاميل من هذا املدخل 

فموجود يف دير راهبات صهيون، إضافة إىل ذلك هناك بعض اآلثار املكتشفة يف الكنيسة 

الّروسية. وقد دلّت هذه البقايا عىل أنّها كانت مُتثّل املدخل الرّشقي للمعبد الذي بناه 

هدريان، والذي كان موجودا يف نفس املكان الذي تقع عليه كنيسة القيامة اليوم، أّما 

املدخل الّشاميل الرّشقي فيؤّدي إىل الّساحة الرّئيسية التي يطلق عليها اليوم اسم منطقة 

البيامرستان.

يبدو واضحا أّن مخطط املدينة وأهّم عنارصها املعامرية استمرّت لتكون القاعدة 

الرّئيسية للمدينة يف الفرتة البيزنطية. وأّما تخطيط مدينة القدس سواء كانت شوارعها 

فيُْمكن  مبانيها،  أو 

خالل  من  عليه  التعرّف 

الفسيفسائية  الخارطة 

يف  عليها  عرث  التي 

األرثوذكسية  الكنيسة 

والتي  باألردن  مأدبا  يف 

القرن  إىل  تاريخها  يعود 

السادس امليالدي. 

وتُعّد أقدم خريطة وجدت للمدينة كام كانت عليه يف ذلك الوقت. فاملدينة كانت 

محاطة بأسوار عالية وقد رتّبت بشكل بيضاوي تنقصها الزّاوية اليرسى من األعىل، وال 

يظهر يف الخريطة سوى الحائط الغريب لساحة املسجد األقىص، وللمدينة أربعة أبواب 

عىل األقّل وهي الباب الّشاميل وهو باب العمود، والباب الرّشقي وهو باب األسباط، 

وبجانبه الباب املغلق الذي يعرف بالباب الّذهبي، والباب الغريب وهو باب داود ويعرف 

اليوم بباب الخليل. ويخرتق املدينة شارعان عىل جوانبهام أعمدة، أحدهام، وهو األكرث 

خارطة مادبا الف�سيف�سائية



الّطابع املعماري العربي ملدينة القد�س112 —

أمام  الّشارع  وميّر هذا  الّزيت،  بسوق خان  اليوم  يعرف  الذي  الّشارع  انخفاضا، وهو 

كنيسة القيامة التي تظهر مقلوبة، وهي املعلم املركزي يف املدينة، ثّم ميتّد إىل كنيسة 

من  يتّجه  فأنّه  العلوي  الثّاين  الشارع  أّما  صهيون.  كنيسة  عند  وينتهي  مري،  العذراء 

ساحة الباب الرّشقي باب األسباط نحو الجنوب الرّشقي، طريق الواد، ويف وسطه يلتقي 

بشارع آخر قادم من الرّشق ويبدأ من الباب الرّشقي. وعند نهاية الّشارع هناك قوس 

قرب الباب الّشاميل وهو باب العمود الذي رمّبا كان هو الباب القديم للّسور الذي بناه 

هريدوس الكبري حول منطقة الّسوق. 

إىل  أّدى  للدولة  رسمّي  كدين  املسيحية  بالّديانة  قسطنطني  اإلمرباطور  واعرتاف 

املعامرية  املدرسة  استمرار  مع  القسطنطينية،  عن  وروما  الغرب  عن  الرّشق  انفصال 

املحلّية وظهورها بنمط يتناسب والّدين الجديد.

ومن املعامل البارزة التي 

تعود إىل هذه الفرتة وتُظهر 

الطّراز املعامري العريب هي 

وهي  القيامة11،  كنيسة 

التاريخية  املعامل  أهّم  من 

ببنائها  أمر  املسيحية، 

يف  قسطنطني  اإلمرباطور 

عىل  ميالدي   335 عام 

أّن  يعتقد  الذي  املوقع 

السالم  عليه  املسيح  السيد 

أمر  صدر  وقد  فيه.  صلب 

ببناء  قسطنطني  اإلمرباطور 

أّمه  من  بإيعاز  الكنيسة 

بيرشيللو، 1993: 95-76  11

خمّطط مدينة القد�س يف الفرتة البيزنطّية
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هيالنة بعد زيارتها للقدس عام 326 ميالدي إلرضاء أتباع الديانة الذين أصبحوا يشّكلون 

نسبة كبرية من املجتمع يف مدينة القدس.

كنيسة  بناء  ويتكّون 

القيامة من القبّة القامئة عىل 

التي  الّصخرة  فوق  األعمدة 

ثّم  املسيح،  السيد  فيها  دفن 

تُحيط  التي  املعمدة  الباحة 

بها األعمدة من ثالث جهات، 

الّشاملية  الزّاوية  يف  ويوجد 

التي  الّصخرة  منها  الرّشقية 

املسيح.  السيد  عليها  صلب 

يل ذلك باحة الكنيسة الكبرية 

أروقة  خمسة  من  واملكّونة 

وعرض  مرتا   45 بطول  وهي 

واحدة  حنية  مع  مرتا   26

األوسط.  الّرواق  نهاية  يف 

بالفسيفساء  مزخرفة  وهي 

واأليقونات التي عرفت بجاملها الرّائع. ثّم يأيت األتريوم وهو الّساحة الخارجية للكنيسة 

هذا  وعىل  بروميليوم.  يُسّمى  العاّم  الّشارع  عىل  درج  خالل  من  إليها  يوصل  والذي 

الشكل كانت الكنيسة عندما دخلها الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب وفتح القدس 

وتسلّم مفاتيحها من البطريرك صفرونيوس.

ومن املعامل األخرى، الكنيسة الجديدة )Nea Church( الواقعة يف الجهة الجنوبية 

الرّشقية من مدينة القدس، بناها اإلمرباطور جستنيان يف القرن السادس امليالدي. وكانت 

من أكرب الكنائس يف القدس بعد كنيسة القيامة. بنيت الكنيسة حسب نظام البازيليكا 

كني�سة القيامة
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من عّدة أروقة أكربها الّرواق األوسط الذي ينتهي بحنية. يبلغ طولها 115 مرتا وعرضها 

57 مرتا، وبداخلها أربعة صفوف من األعمدة تحمل سقَف جملوين12.

باستثناء منطقة  أو مناطق مهجورة،  أحياء  القدس مقّسمة إىل  وقد كانت مدينة 

املسجد األقىص ، بينام كانت منطقة باب املغاربة منطقة سكنيّة كثيفة إىل درجة أنّها 

اعتربت األكرث سكنى يف تلك الفرتة. أّما عن تخطيط املباين يف العص البيزنطي، فمنازل 

القرن الرّابع امليالدي تختلف عن مباين االقرن السادس، فاملنازل التي تعود إىل الفرتة 

البيزنطية املبّكرة تقنيات البناء فيها مستوردة من الخارج، بينام منازل القرن السادس 

ُخطّت بطريقة لتلبّي احتياجات السّكان وطبيعة حياة مدينة القدس من خالل إجراء 

التحسينات عىل ذلك املستورد من الخارج، كذلك اختلفت مساكن القرن السادس عن 

الرابع امليالدي يف طريقة الفراغ، واحتوت بيوت الفرتة املبكرة عىل العديد من األحجار 

املشغولة والقليل من غري املشغولة، معاكسة بذلك بيوت الفرتة املتأّخرة، كام استعملت 

السادس  القرن  منازل  أرضيات  يف  الفسيفساء  واستخدمت  الفرتتني،  كال  يف  البطانة 

امليالدي، بسبب توفّر الفنانني منخفيض األجور، وسهولة تكلفة اإلنتاج وانخفاضها.

هذا وقد استمرت مدينة القدس تحت سيطرة الحكم الروماين البيزنطي حتى سنة 

614 ميالدي حينام استوىل الفرس عىل املدينة وقاموا بتخريب كنائسها، إىل أن متّكن 

عليها  استوىل  أن  إىل  كذلك  األمر  وبقي  منها.  الفرس  املدينة وطرد  احتالل  هرقل من 

الخطاب  الخليفة عمر بن  بقيادة  العربية  الجزيرة  الذين جاءوا من  العرب املسلمون 

أّول  بالقطْع  يكن  مل  املدينة  إىل  سلميّا  العرب  دخول  أّن  وتبنّي  ميالدي.   636 عام  يف 

ظهور عريب يف املدينة، ألّن العرب كانوا هم بناتها وأهلوها ومحّصنوها، وعندما طالعهم 

الخليفة العريب املسلم عمر بن الخطاب كانوا عربا ينطقون اللغة العربية.

وحسب ما ذكرته املصادر التاريخية فأّن الخليفة عمر قد حرض شخصيّا وخّصيصا 

الستالم املدينة املقّدسة من بطريرك القدس آنذاك صفرونيوس. وتَْذكُر املصادر أيضا أّن 

الخليفة املسلم قد أعطى سّكان املدينة املسيحني مقابل ذلك عهدا مكتوبا أصبح فيام 

241-Ben-Dov, 1982: 238  12
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بعد بالعهدة العمرية، أّمنهم فيه عىل حريتهم الدينية، وأمالكهم، وكنائسهم، وأموالهم، 

وأنفسهم، مام يؤكد أّن العرب املسيحيني مل يرتكوا املدينة واستمروا يف البقاء فيها إىل 

أي  منها،  الرّشقية  املنطقة  سكنوا  الذين  املسلمني  العرب  من  الجدد  القادمني  جانب 

منطقة املسجد األقىص، ماّم يعني أّن املدرسة املعامرية العربية مل تتوقّف.

ويف املرحلة اإلسالمية املبّكرة مل يتغرّي الطّابع املعامري ملدينة القدس، حيث تجىّل 

الدينية واملدنية  املعامرية  املخلّفات  اإلسالمي بشكل واضح من خالل  املعامري  الفّن 

والزوايا  واملدارس  كاملساجد  املدينة:  أنحاء  كافة  يف  انترشت  التي  املتعّددة  بأنواعها 

واملقامات،  والحاّممات،  والخانات،  واألسواق  والخانقاوات  واألسبلة  واألربطة  والتكايا 

والرتب...إلخ. وقد بدأ البناء والتعمري مبدينة القدس يف الفرتة اإلسالمية، كام تذكر املصادر، 

منذ اليوم األّول الذي أصبحت فيه هذه املدينة عربيةإسالمية. وذلك لتلبي متطلبات 

العقيدة الجديدة والسّكان الجدد آخذين بعني االعتبار وتأكيدا للمعاهدة التي أمَن فيها 

الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب سّكان املدينة  عىل أموالهم  وممتلكاتهم13، فكان ال 

بّد أن يعمل املسلمون عىل بناء عامئر وأبنية خاّصة بهم يف كافة أنحاء املدينة، حيث 

تركزت كام نرى من مخطّط املدينة عىل الجهة الرّشقية منها، والّناظر إىل مخطّط املدينة 

التي  الفسيفسائية  الخارطة  التعرّف عليه من خالل  الفتح االسالمي والذي ميكن  عند 

اكتشفت يف مدينة مادبا يف األردن التي تعود يف تاريخها إىل القرن السادس امليالدي، 

يرى بوضوح مخطط املدينة وميكنه التعرّف عىل أهّم العامئر التي كانت منترشة فيها 

قبل الفرتة اإلسالمية، ويبدو واضحا للّدارس من خالل هذا املخطط أنّه ال يضّم املنطقة 

الرّشقية التي مُتثّل اليوم منطقة الحرم القديس الرّشيف والجزء املالصق لها من الجهتني 

تذكر  كام  وجعلها  للمنطقة  البيزنطيني  إهامل  إىل  ذلك  ويعود  والجنوبية،  الّشاملية 

املصادر منطقة للقاممة14.

مجري الدين، 1973، ج1 :253 ؛ الواقدي، 1966، ج1، -168 167،  املقديس، 1987: 145  13

بيرشيللو،1993: 89-88  14
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أّن  التاريخية  املصادر  تذكر 

الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب 

والتعرّف  القدس  إىل  دخوله  بعد 

عىل منطقة الّصخرة املرشّفة، عمل 

ورفع  الحرم  منطقة  تنظيف  عىل 

القاممة عن الّصخرة،  وكذلك خطّط 

هناك ملحراب عىل الجهة الجنوبية 

املسجد  موضع  وهو  الرّشقية، 

إىل  أشار  فقد  املقديس  أّما  اليوم، 

عمر  الخليفة  عهد  املسجد يف  بناء 

أخرى  مصادر  أّن  إال  الخطاب،  بن 

ببناء  أمر  قد  الخليفة  أّن  أشارت 

مسجد فقط15.

املقديس، 1994: 167-166  15

خمطط مدينة القد�س يف الفرتة الإ�سالمية

امل�سجد الأق�سى
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وتُشري البقايا املعامرية التي خلّفها األمويون يف املدينة املقّدسة إىل نشاط معامري 

واسع واهتامم كبري قام به عبد امللك بن مروان يف هذه املدينة تركّز بشكل أسايس عىل 

هذه املنطقة : حيث تّم بناء العديد من املباين، كقبّة الّصخرة واملسجد األقىص وقبّة 

الّسلسلة، ودار اإلمارة، والباب الّذهبي، والباب املزدوج، التي أثّرت بشكل واضح يف هذه 

املدينة وساهمت بشكل مبارش يف تطوير املدينة املقّدسة معامريا.

وأّول ذكر لوجود بناء عىل منطقة املسجد األقىص أورده الرّحالة اإلسباين أركولف 

املنطقة  عىل  أقيم  قد  للّصالة  بيتا  أّن  ذكر  والذي  ميالدي   670 عام  املدينة  زار  الذي 

ووصفه بأنّه مربع الّشكل ويتّسع لثالثة آالف شخص، والجدير ذكره أّن الفرتة التي زار 

فيها هذا الرّحالة املدينة املقّدسة تتناسب مع فرتة حكم الخليفة األموي معاوية بن أيب 

سفيان الذي حكم بني 40-60 هـ، 660-680 م16.

ببنائه  الذي أمر  البناء  إّما  الذي شاهده أركولف، هو  البناء  أّن  لذا فمن املحتمل 

عمر واستخدم يف الفرتة األموية يف عهد معاوية، أو أنّه البناء الذي ُجّدد يف عهد معاوية. 

وتجدر اإلشارة إىل أّن معاوية بن أيب سفيان، حسب املصادر التاريخية، قد أخذ البيعة 

يف مسجد بيت املقدس وهو الذي، يف اعتقادنا، أطلق عليه اليوم اسم املصىّل املرواين17.

2-Wright، 1948:1  16

املقديس، 1994: 312  17

امل�سّلى املرواين من الّداخل
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ولبناء أبنية كاملوجودة 

عىل منطقة الحرم القديس 

أن  بّد  ال  فأنّه  الرّشيف، 

بناء  إعادة  تّم  قد  يكون 

املنطقة  لهذه  األسوار 

وتشييد  بناء  إىل  باإلضافة 

كام  إليه،  املؤّدية  املداخل 

خطّة  وضع  ذلك  يتطلّب 

تذكر  حيث  إلنجازها،  بناء 

التاريخية أّن عبد امللك بن مروان قد أعاد بناء جدار منطقة املسجد بشكل  املصادر 

أسايس، الجدار الرّشقي املوجود عليه الباب الّذهبي )باب التّوبة والرّحمة أو باب الّنبي( 

املزدوج وكال  الثاليث والباب  الباب  بابان  الذي فتح فيه  الغريب  الجنويب  الجدار  وكذلك 

الجزئني يشّكالن جزءا من سور املدينة الكبري.

امل�سّلى املرواين من اخلارج

ال�ّسور ال�ّسرقي ملدينة القد�س
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وخالل الفرتة اإلسالمية تّم ترميم أسوار املدينة عّدة مرّات كان من أهّمها تعمري 

صالح الدين األيويب الذي اهتّم بالّسور اهتامما كبريا حيث جّدد األجزاء املهّدمة منه، 

وجّدد األبراج الحربية يف باب العامود وباب الخليل، والرّتميم املهّم اآلخر للّسور كان 

يف الفرتة العثامنية يف أيّام الّسلطان سليامن القانوين الذي دامت عامرته خمسة أعوام 

943-947هـ/1536-1540م كام هو وارد يف نقوش تذكارية ثبتت يف الّسور أثناء عملية 

الرّتميم. ومحيط الّسور الحايل طوله ميالن ونصف، ويرتاوح ارتفاعه بني 11.60و12.20مرتا 

وطوله من الشامل 1200مرتا، ومن الرشق 840 مرتا، ومن الجنوب 989 مرتا، ومن الغرب 

636 مرتا، وله أربعة وثالثون برجا وأحد عرش بابا، سبعة منها مفتوحة وأربعة مغلقة، 

أّما األبواب املفتوحة فهي باب  وقد نالت هذه األبواب نصيبا وافرا من هذا اإلعامر. 

الّساهرة وباب العامود من الّشامل وباب األسباط من الرّشق وباب املغاربة من الجنوب 

وباب الخليل من الغرب وباب الجديد من الّشامل الغريب، وهو أحدث هذه األبواب. 

أّما األبواب املسدودة فهي الباب الذهبي ) باب الرّحمة والتّوبة(، وهام بابان كبريان 

متالصقان ُسّدا بعد الفتح الّصالحي. وباب الجنائز عىل نفس الجهة من الّسور وكذلك 

الباب املزدوج والباب الثاليث يف الجهة الجنوبية من السور.

أّما سور منطقة الحرم الرّشيف )املسجد األقىص(، التي تقوم عىل ربوة شبه منحرفة 

األضالع وتقع يف الجهة الجنوبية الرّشقية ملدينة القدس، فطوله الجنويب 281م والّشاميل 

310م والرّشقي 462م والغريب 491م.

ولهذه املنطقة أربعة عرش بابا، أربعة منها تّم إغالقها بعد الفتح الّصالحي للقدس 

كإجراء أمني لحاميته وهي :  الباب الّذهبي )باب الرحمة والتوبة ( الواقع يف الجهة 

الرّشقية، واألبواب الثالثة املعروفة معامريا باملنفرد واملزدوج والثاليث الواقعة يف الجهة 

الجنوبية للحرم القديس الرّشيف.

أّما األبواب املفتوحة فهي يف الجهة الغربية، وهي باب املغاربة، وباب الّسلسلة، 

وباب املتوّضأ، وباب القطّانني، وباب الحديد، وباب الّناظر، وباب الغوامنة، ويف الجهة 

الّشاملية :باب العتم، وباب حطّة، وباب األسباط.
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ويحيط بهذه املنطقة، كام هو متّبع يف نظام املساجد، أروقة جانبية مل تذكر املصادر 

التاريخية وصفا لها يف الفرتات اإلسالمية املبّكرة، باستناء الرّحالة الفاريس نارص خرسو 

الذي زار املسجد األقىص قبل االحتالل الصليبي له، وقد أشار إىل وجود رواق يف الجهة 

الرّشقية للحرم القديس الرّشيف ولكّنه تهّدم واندثر جرّاء الهزّات األرضية التي حدثت 

يف القدس، ولكّن ما هو موجود اليوم هو رواقان قامئان عىل الجهتني الّشاملية والغربية 

ملنطقة الحرم الرّشيف، ومن املحتمل أن يكونا قد أقيام عىل أساسات األروقة األصلية 

والقدمية، وقد عرفا بالّرواقني الّشاميل والغريب.

وعىل هذه األروقة هناك أربعة مآذن تعود يف تاريخها إىل الفرتة اململوكية، حيث 

من املحتمل أن تكون هذه املآذن قد قامت عىل أساسات وأنقاض قواعد املآذن األموية 

ملنطقة الحرم، ثالثة من هذه املآذن تقع عىل الجهة الغربية، وهي مئذنة باب املغاربة 

التي تقع عىل الركن الجنويب الغريب ملنطقة الحرم، وتعرف كذلك باملئذنة الفخرية نسبة 

ناِظُر  الخليل،  الدين  فخر  الوزير  الصاحب  بن  الرحمن  عبد  الدين  القايض رشف  إىل 

الحرمني الرّشيفني ) يف القدس والخليل (، ومئذنة باب الّسلسلة الواقعة عىل وسط الجهة 

الغربية بالقرب من باب الّسلسلة حيث تّم بناؤها يف عهد السلطان امللك النارص محمد 

الغريب  الّشاميل  الرّكن  يف  تقع  التي  الغوامنة  باب  ومئذنة  709هـ/1309م  قالوون  بن 

ملنطقة الحرم الرّشيف والتي تّم بناؤها يف عهد الّسلطان امللك املنصور حسام الدين 

الجني 696هـ1297-م، ثّم مئذنة باب األسباط التي تقع عىل وسط الجهة الّشاملية وتّم 

بناؤها يف عهد السلطان امللك األرشف شعبان 764هـ- 778هـ/1363-1376م ، ويبدو، 

من حيث شكلها، أنّه قد أُعيد بناؤها يف الفرتة  العثامنية.

وعىل هذه املنطقة أنشأ األمويون معامل حضارية تُعترب من أعظم املعامل التي خلّفتها 

الحضارة اإلسالمية وهام املسجد األقىص وقبّة الّصخرة ودار اإلمارة وقبّة الّسلسلة والباب 

الّذهبي.

يقع املسجد األقىص املبارك عىل الجهة الجنوبية من منطقة الحرم القديس الرّشيف، 

الخطاب  بن  عمر  الرّاشدي  الخليفة  بأمر  كان  املسجد  لهذا  بناء  أّول  إّن  ذكرنا،  وكام 
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وجّدده معاوية بن أيب سفيان. ويبدو أّن هذا املسجد مل يعد يتناسب واألبنية التي قام 

ببنائها األمويون، كقبّة الّصخرة، فعملوا عىل تأسيس وبناء املسجد األقىص من جديد. 

وبنى املسجد األقىص الجديد الخليفة األموي الوليد بن عبد امللك )69هـ86-هـ/715م-

750م(، وقد أكّدت ذلك وثائق الربدي )أوراق الربدي( التي احتوت عىل مراسالت بني 

الّصعيد، حيث  قرة بن رشيك عامل مص األموي )90-96ه/709-714م( وأحد حكام 

تضّمنت كشفا بنفقات العامل الذين شاركوا يف بناء املسجد األقىص خالل هذه الفرتة. 

واملسجد األقىص األموي، كام يذكر املقديس يف كتابه أحسن التّقاسيم يف معرفة األقاليم، 

كان يف مساحته أكرب بكثري ماّم هو عليه اليوم، فقد كان يتكّون من خمسة عرش رواقا 

أكربها الّرواق األوسط وسبعة أروقة يف كّل من الجهة الغربية والجهة الرّشقية. ويفتح يف 

كّل رواق باب باتجاه الّشامل أكربها باب الّرواق األوسط الذي ينتهي يف الجهة الجنوبية 

بقبّة خشبيّة مغطّاة بالرّصاص ومزخرفة من الّداخل بالزّخارف الجّصية املدهونة باأللوان 

املختلفة18.

أّما املسجد األقىص الحايل فأنّه يتألّف من سبعة أروقة، األوسط الكبري يحّف به ثالثة 

أروقة من كّل جانب بدالً من خمسة عرش رواقا كام ذكرنا يف الّسابق، فالّرواق األوسط 

الكبري يقوم عىل أعمدة رخامية ممتّدا من الّشامل إىل الجنوب يغطّيه جملون مصّفح 

الهئية واملنظر كرويّة الّشكل تقوم  بألواح الرّصاص وينتهي من الجنوب بقبّة عظيمة 

عىل أربعة دعامات حجرية تعلوها أربعة عقود حجرية، نتج عنها أربعة مثلّثات ركنية 

لتكون مبثابة القاعدة التي تحمل رقبة القبّة، والقبّة نفسها، والتي تتكّون من طبقتني 

داخلية وخارجية، ُزيّنت من الّداخل بالزّخارف الفسيفسائية البديعة، أّما من الخارج 

بألواح  حديثا  استبدلت  ولكّنها  بالّذهب،  املطلية  الّنحاس  بصفائح  تغطيتها  تّم  فقد 

من الرصاص، وذلك للزوم أعامل الرتميم التي متّت عىل يدي لجنة إعامر قبّة الّصخرة 

الّرواق  من  الغريب  القسم  يف  الواقعة  األروقة  إىل  وبالّنسبة  املبارك.  األقىص  واملسجد 

األوسط، فقد ُغطّيت باألقبية املتقاطعة املحمولة عىل العقود والدعامات الحجرية التي 

املقديس، 1987: 145  18
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تّم إنشاؤها يف الفرتة اململوكية. أّما القسم الرّشقي فقد ُغطي بسقوف خرسانية تقوم 

عىل أعمدة وعقود حجرية تّم ترميمها وإعادة بنائها عىل أيدي املجلس اإلسالمي األعىل 

عام 1934م1938-م، ويدخل إىل املسجد األقىص من خالل أبوابه الّسبعة التي فتحت يف 

واجهته الّشاملية املذكورة، وعليها واجهة أخرى عبارة عن رواق متّت إضافته يف الفرتة 

السلطان  بناه  يتألّف من سبعة عقود حجرية،  الغرب،  إىل  الرّشق  من  وميتّد  األيوبية 

األيويب امللك املعظم عيىس يف سنة 614هـ/1218م19.

وهذا املسجد األقىص، بشكله الحايل 

الذي ينقص بأربعة أروقة من كّل جهة 

عن املسجد الذي كان يف العهد األموي، 

أي  الفاطمية  الفرتة  بعد  ما  إىل  يعود 

نارص  الفاريس  الرّحالة  ألّن  الصليبية، 

املقّدسة  املدينة  زار  الذي  خرسو، 

الفاطمي  الرّتميم  بعد  املسجد  ووصف 

إنقاص  أّي  إىل  عام 1045م، مل يشري  يف 

يف أروقة املسجد، إضافة إىل أّن شكل الـ 

Rosette التي تظهر عىل جانب املسجد 

األقىص من جهة الرّشق، يؤكّد استخدام 

وهذا  للصليبني،  ككنيسة  الجزء  هذا 

يزيد يف احتامل أّن اإلنقاص من أروقة املسجد كان من قبلهم20.

ومن البقايا املعامرية الهاّمة األخرى يف مدينة القدس، قبّة الّصخرة املرشّفة. وهي 

من أهّم وأبرز ما خلّفته الحضارة العربية اإلسالمية. أمر ببنائها الخلفية األموي الخامس 

عبد امللك بن مروان سنة 72هـ/692م.

Hamilton، 1949: 47  19

خرسو، 1970: 25  20

 الّرواق الأو�سط يف امل�سجد الأق�سى
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املصادر  ذكرت  وقد 

التاريخية أّن الخليفة رصف عىل 

بنائها خراج مص لسبع سنوات. 

الذي  املعامري  الّشكل  ولعل 

بني عىل أساسه هذا البناء وهو 

املثّمن، هو من النامذج الفريدة 

يف تاريخ العامرة اإلسالمية. 

من  تصميمه  يف  البناء  يتألّف 

مثّمن خارجي وآخر داخل ثّم دائرة 

القبّة.  عليها  ترتكز  البناء  تتوّسط 

جدران  عن  عبارة  الخارجي  واملثّمن 

يف  تقع  أبواب  أربعة  فيها  مغلقة 

األربع،  للجهات  املقابلة  الجهات 

املثّمن  أضالع  من  ضلع  كّل  وعىل 

طريف  عىل  منها  اثنان  شبابيك  سبعة 

كّل ضلع من أضالع البناء مغلقان.

عن  عبارة  فهو  الداخل  املثّمن  أما 

تحمل  وأعمدة  دعامات  إىل  تستند  عقود 

الّسقف الكائن بني املثّمن الخارجي والقبّة. 

البناء  تتوسط  التي  الدائرة  تأيت  ثّم 

ترتكز  ودعامات  أعمدة  من  تتكّون  والتي 

الداخل  من  البناء  وجدران  القبّة.  عليها 

الزّخارف  من  بالعديد  مغطاة  والخارج 

التي  الفسيفسائية  كالزّخارف  املعامرية، 

قّبة ال�ّسخرة وبجانبها قّبة ال�ّسل�سلة

قّبة ال�ّسخرة من الّداخل

خمطط اأفقي لقّبة ال�ّسخرة
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من  كبريا  جزءا  تغطّي 

داخل البناء، والقاشاين ذي 

الذي  املتعّددة  األلوان  

الخارجي  املثّمن  يغطّي 

إضافة  هذا  الخارج،  من 

إىل زخارف رخامية خشبية 

تغطّي أجزاء مختلفة داخل 

قبّة الّصخرة21.

الجنوبية  الجهة  ويف 

القديس  الحرم  من  الغربية 

تّم  القدس،  الرّشيف يف مدينة 

اكتشاف قص دار اإلمارة ضمن 

الحفريات  خالل  أخرى  أبنية 

العربية  الجامعة  أجرتها  التي 

بني  املنطقة  عىل  القدس  يف 

عامي 1968-1970م، إذ كُشف 

خالل هذه الحفريات عن ستة 

مبان أهّمها بناء رقم II الذي يعتقد أنّه كان قص دار اإلمارة، وذلك من خالل حجمه 

ومخطّطه وغريهام من املظاهر املعامرية كاحتامل وجود جرس أقيم فوق عقد نصف 

دائري يصل ما بني سطح الطّابق الثّاين واملسجد األقىص.

والقص عبارة عن بناء مستطيل قياسه  x 91 84 م2. وهو ُمكّون من طابقني: األّول، 

ذو ساحة وسطى مكشوفة وُمبلّطة بألواح حجريّة ذات أحجام مختلفة ومحاطة برواق 

Creswell, 196, Vol. I  21

قّبة ال�ّسخرة املثّمن الداخلي

بقايا الق�سور الأموية يف اجلهة اجلنوبية من امل�سجد الأق�سى
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ُمغطّى محمول عىل األعمدة. والبناء املحيط بالّساحة يتألّف من مجموعة من القاعات 

التّخطيط  يف  متشابهتان  البناء  من  والجنوبية  الّشاملية  والجهتان  الّشكل.  مستطيلة 

وكذلك الجهتان الرّشقية والغربية. كام تّم الكشف يف هذا القص عن كثري من البقايا 

والحجرية  والجّصية  الرّخامية  كالقطع  القص  جدار  زخرفت  التي  املعامرية  الزّخرفية 

مخطّطات  ومن  املكتشفة  الزّخرفية  العنارص  من  يظهر  كام  البناء  تاريخ  أّما  وغريها. 

القصور األخرى، فأنّه يعود إىل الفرتة األموية22.

ويف الجهة الرّشقية من مسجد قبّة الّصخرة تقع قبّة الّسلسلة. أمر ببنائها الخليفة 

األموي عبد امللك بن مروان لتكون )عىل األرجح( منوذجا مصّغرا لبناء مسجد قبّة الّصخرة. 

وهي قبّة سداسية الّشكل تحملها ستة أعمدة ويحيط باألعمدة رواق من األقواس يتكّون 

من أحد عرش ضلعا يحملها أحد عرش عمودا، ولها محراب يف الجهة الجنوبية. وقد تّم 

ترميم هذه القبّة مرارا. فرّممها السلطان اململويك الظاهر بيربس، وعليها نقوش تُشري إىل 

اعتناء السلطان العثامين سليامن القانوين بها، إذ قام بكسوة جدارها بالقاشاين وكذلك 

فعلت لجنة إعامر املسجد األقىص،  إذ كست قبّتها بألواح من الرّصاص عام 1996م23.

Ben-Dove, 1989: 95-96  22

أبو خلف، 2001: 177  23

الباب الّذهبي
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ويف الجهة الرّشقية لساحة الحرم القديس الرّشيف يقع الباب الّذهبي ضمن بناء 

الّسور الرّشقي، وهو ُمطّل عىل وادي قدرون املعروف بوادي جهّنم. ويعترب هذا الباب 

أخرى  بأسامء  الباب  القديس وأضخمها عامرة. وقد عرف هذا  الحرم  أبواب  أقدم  من 

مثل: توما توما، والباب الجميل، وباب التوبة والرحمة، وباب الدهرية، وباب شوشانا، 

والباب الرّشقي.

ويتألّف الباب معامريا من طابقني: الّسفل، ويشمل الواجهات الخارجية، وتضّم كالّ من 

الواجهة الرّشقية املطلّة عىل مقربة الرحمة، والجدر الداخلية، والقباب التي تغطّيها، والطّابق 

الُعلوي، ويتألّف من غرفتني تقومان فوق الطّرف الرّشقي من الطّابق الّسفل، وتشّكالن معه 

بُرجا للمراقبة والحراسة، ويوصل إليها بواسطة الّسطح الخارجي للطّابق الّسفل من خالل 

ُسلّم حجري صاعد إىل الّسطح من الطّرف الّشاميل الرّشقي للواجهة الّشاملية.

األبواب،  من  غريه  وجودها يف  ونُدرة  وتعّددها،  زخارفه  بتنّوع  الباب  هذا  وميتاز 

وهي زخارف نباتية وهندسية متنّوعة، إضافة إىل األرشطة الزّخرفية التي تزخرف أجزاء 

التحليلية  الدراسات  اعتامدا عىل  فأنّه،  الباب  بناء هذا  تاريخ  أّما  الباب.  متعّددة من 

بنائه يعود إىل  تاريخ  أّن  يبدو واضحا  املعامري والزّخريف،  الطّراز  الحديثة ومن خالل 

الفرتة األموية24.

وتزخر مدينة القدس بالعامئر الثقافية والتعليمية، إضافة إىل املسجد األقىص الذي 

كان يعترب املركز الثقايف والتعليمي الرّئيس يف مدينة القدس، حيث كان كبار العلامء عىل 

اختالف جنسياتهم وتخّصصاتهم يقومون بدورهم التعليمي بأروقة هذا املسجد، فإّن 

العديد من العامئر الثقافية والتعليمية تّم إنشاؤها يف مدينة القدس خاّصة بعد اشتداد 

نشاط الحركة الّصوفية فيها. وقد متثّلت هذه العامئر بطرز معامرية ال يزال بقايا الكثري 

منها قامئا مثل املدارس والخانقاوات والزّوايا.

وقد نشأ نظام املدارس وتطّور كطراز معامري يف القرن الخامس الهجري/ الحادي 

عرش امليالدي، وذلك يف عهد الوزير السلجوقي نظام امللك سنة 485هـ/1092 م وقد زاد 

طه، 1996  24
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انتشار املدارس يف العص األيويب وشهدت بيت املقدس قفزة هائلة يف بناء املدارس يف 

العص اململويك، حيث تّم تخطيطها عىل نظام التخطيط املتعامد. 

وكانت تتألّف من أربعة أواوين يتوّسطها فناء، وأوسعها اإليوان الجنويب الذي يُوجد 

فيه املحراب. وقد قُّدر عدد املدارس يف نهاية الفرتة اململوكية والجزء األّول من الفرتة 

العثامنية يف القدس بحوايل 50 مدرسة25. 

وتتميّز هذه األبنية بطراز معامري بارز، ال يزال ظاهرا للعيان، ساهم بشكل واضح 

الواجهات  التميّز يف  املقّدسة. ويتمثّل هذا  للمدينة  العريب اإلسالمي  الطّابع  إظهار  يف 

املزخرفة ذات األحجار امللّونة كاألحمر واألبيض واألسود، ويف تزيينها بصفوف متبادلة، 

ومن  الكتابية،  واألرشطة  البيانية  والزّخارف  الهندسية  املقرنصات  استخدام  يف  وكذلك 

أشهر هذه املدارس: املدرسة التنكزية واملدرسة األرشفية.

مدينة  يف  األقىص  املسجد  أبواب  أحد  الّسلسلة  بباب  التنكزية  املدرسة  تقع 

القدس. عّمر هذه املدرسة األمري تنكز نائب الشام )712-740هـ/1312-1339م( سنة 

729هـ/1328م وفق النقش املحفور عىل مدخل املدرسة. وكان تنكز من كبار العمرانيني 

العسل، 1981: 53-51  25

املدر�سة التنكزية: جزء من الواجهة الأمامية
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ومن أشهر نواب السالطني الذين حكموا الشام يف عص املامليك. وكان البناء يشتمل عىل 

مدرسة وخانقاه للصوفية، ودار للحديث، ورباط للعجائز من النساء.

حيث   ،)Cruciform(املتعامد التخطيط  نظام  عىل  قائم  املدرسة  هذه  وتخطيط 

فيه  يوجد  الذي  الجنويب  اإليوان  وأوسعها  فناء،  يتوّسطها  أواوين  أربعة  من  يتألّف 

املحراب. وواجهة املدرسة غنية بالزّخارف، وهي تعكس الطراز املعامري اململويك من 

خالل استخدام الحجارة املشهرة واملقرنصات والصنج املعشقة واألرشطة الكتابية. وقد 

سوق  يف  املوجودين  الحاّممني  وقفيتها،  يف  جاء  كام  مدرسته،  عىل  تنكز  األمري  أوقف 

القطانني وهام: حامم العني، والّشفاء، وكذلك جميع الّضيعة املعروفة بعني قينيا املوجودة 

اليوم بقضاء رام الله بكّل ما فيها من أشجار وكروم ومروج وبيادر وطواحني ومزارع26.

وتحتوي وقفية املدرسة عىل معلومات كثرية قيّمة عن أهداف املدرسة وأقسامها 

العلمية وصفة العاملني بها ورُشوطهم، 

إضافة إىل عدد الفقهاء والقرّاء وشيوخ 

الحديث واملدرّسني والطّلبة.

الحرم  ملنطقة  الغريب  الّرواق  ويف 

الّسلسلة  بايب  بني  الرّشيف  القديس 

حيث  األرشفية،  املدرسة  تقع  واملطهرة 

الرّئيس  مدخلها  من  إليها  الّدخول  يتّم 

تتقّدمه  الذي  الجنويب  طرفها  يف  الواقع 

قورصة أو سقيفة ما زالت تبهر الزّائرين 

وقد  املعامرية،  وزخارفها  بعنارصها 

وصفت املدرسة بأنّها الجوهرة الثالثة يف 

منطقة الحرم القديس الرّشيف بعد قبّة 

الّصخرة املرشّفة واملسجد األقىص املبارك.

Burgoyne 1987: 223، 118:1981،العسل  26

مدخل املدر�سة الأ�سرفية يف القد�س
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يتألّف مبنى املدرسة األرشفية من طابقني : أريض وأّول. أّما الطّابق األريض، فيتكّون 

من املدخل الرّئيس والّسقيفة التي تتقّدمه والّدركاه املؤّدية إىل الُسلّم الحجري الذي 

يوصل إىل الطّابق األّول والقاعة الرّئيسية.

وأّما الطّابق األّول، فيوصل إليه من خالل الُسلّم الحجري املؤدي إىل ساحة مستطيلة 

الّشكل، وال نشاهد منه إالّ بقايا معامرية بقيت بعد تهدم املدرسة جرّاء هزّة أرضية 

عنيفة حدثت يف فرتة الحقة، حيث نستطيع من خالل هذه البقايا التعرّف عىل تخطيط 

هذا الطّابق بأنّه كان يتألّف من أربعة أواوين يتوّسطها فناء.

أّما تاريخ عامرة املدرسة فيعود للمرّة األوىل إىل عهد السلطان امللك الظاهر خشقدم 

يف عام 865-872هـ/ 1460-1467م ولكن مل يكتمل بناؤها بسبب وفاة السلطان خشقدم 

872هـ/1467م ثّم أعاد بناءها امللك األرشف قايتباي  872-901هـ/1465-1496م وتّم 

الفراغ من بنائها سنة 887هـ/1482 كام جاء يف الرّشيط الكتايب املوجود يف الّداخل.

وقد امتازت املدرسة األرشفية بغناها بالعنارص املعامرية والزّخرفية، حيث اشتملت 

املعشقة  والّصنج  الركنية  واملقرنصات  واألبيض،  األحمر  باللّونني  املشهرة  الحجارة  عىل 

واللّوحات الرخامية املزخرفة بالزّخارف الهندسية والكتابية27.

لدى  خاّصا  اهتامما  نالت  التي  اإلسالمية  الدينية  األبنية  من  آخر  نوع  وهناك 

السالطني يف العصين األيويب واململويك وهي الخانقاوات، حيث أّن تيّار التصوف اشتد 

خالل هذين العصين يف فلسطني بشكل عام والقدس بشكل خاّص وبلغ أقىص انتشار 

يف العص اململويك.

والخانقاة، حسب املوسوعة اإلسالمية، كلمة فارسية مكونة من لفظني: خوان، ويعني 

األكل، وقاة وتعني املكان. وكان يُطلق عىل الذي يأكل فيه امللك، ثّم أطلقت عىل األمكنة 

التي أعدت للمتصّوفة. وقد ذكر املقديس عن وجود خانقاوات يف القدس، وقال إنّها تابعة 

بشكل خاّص للمزهرين من فرق الكرامية التي انترشت يف خراسان حيث أّن مجموعة 

يحيط  بناء  عن  عبارة  املعامرية  الّناحية  من  والخانقاة  القدس.  يف  تعيش  كانت  منها 

:Burgoyne,1987 589; 157:1981 ،العسل  27
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بساحة وسطى مكشوفة، وتتألّف من طابقني: األّول ُخّصص للمرافق األساسية كاملطبخ 

والفرن والحاّمم، والثّاين: لإلقامة والخلوات، حيث أّن كّل خلوة ُخّصصت ألحد الّصوفيني. 

ولكّل خانقاه شيخ أو ناظر يرُشف عىل شؤون الخانقاه مثل األوقاف وما يتبُعها.

وللخانقاه مهّمتها التعليميّة إىل جانب مهّمتها التعبّدية. فاملتصوفة هم طالب علم 

أيضا، لذا كان يعنيَّ يف الخانقاه عدد من الّشيوخ والعلامء والفقهاء ليقوموا مبهّمة التعليم 

فيها. ومن أهّم هذه الخانقاوات يف مدينة القدس، الخانقاه الصالحية 585هـ/1189م 

والخانقاه الروادارية 695هـ/1295م والخانقاه الفخرية 730هـ/1330م28.

القيامة،  كنيسة  من  بالقرب  الخانقاه،  بطريق  الّنصارى  حارة  طرق  ملتقى  وعند 

صالح  أسسها  املقدسة.  املدينة  يف  الخوانق  أقدم  من  وهي  الصالحية،  الخانقاه  تقع 

الدين األيويب، وترجع وقفيتها إىل سنة 585هـ/ 1189م، وهي مكونة من طابقني حيث 

مدرسًة  صغرية(،  )غرف  الصوفية  وخلوات  الحايل  مسجدها  إىل  باإلضافة  تضم  كانت 

وكانت  ويقيمون.  الطالب  فيها  يدرس 

مشيخة الخانقاه الّصالحية من الوظائف 

شيخها  فكان  القدس،  مدينة  يف  املهّمة 

يعنّي مبرسوم من السلطان يُتىل يف حفل 

السلطان  ونائب  الحرمني  ناظر  يحرضه 

من  كانوا  مشايخها  ومعظم  والقضاة. 

استقرت  عربية  عائلة  وهي  غانم،  بني 

يف القدس بعد الفتح الّصالحي، وسكنت 

قرب  الرّشيف  القديس  الحرم  بجوار 

اسم  من  اسمه  أخذ  الذي  الغوامنة  باب 

العائلة29.

غالب، 157:1988  28

أبو خلف، 2001: 89  29

مدخل اخلانقاة ال�سالحية
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الحرم  ملنطقة  الّشاميل  الجدار  عىل  العتم  باب  لطريق  الرّشقية  الجهة  وعىل 

القديس الرّشيف تقع الخانقاه الدوادارية، أنشأها علم الدين سنجز الدواداري يف عام 

695هـ/1295م مدخلها الرّئييس والوحيد عن طريق باب العتم، وهو ذو واجهة تعكس 

الطراز اململويك بالزّخرفة، حيث اشتملت عىل الحجارة املشهرة باللّونني األحمر واألبيض، 

وكذلك املقرنصات والصنج املعشقة والّنقوش الكتابية، يؤّدي املدخل إىل ساحة مربّعة 

مكشوفة تحيط بها غرف من الجهات الثالث، ويوجد درج يف الزّاوية الجنوبية الرّشقية 

يؤّدي إىل الطّابق الثّاين الذي تّم تحديثه مؤّخرا، ويعتقد أنّه كان يحتوي أيضا عىل غرف 

لإلقامة أو عىل عدد من الُخلوات، كّل خلوة ُخّصصت ألحد الّصوفيني30.

بناء  عن  عبارة  كانت  وقد  الزّوايا،  القدس  مدينة  يف  انترشت  التي  العامئر  ومن 

مخّصص الستقبال املتصّوفة املنتقلني عرب البالد من زاوية إىل أخرى سعيا وراء املعرفة 

ورغبة يف العطاء. وكانت صغرية الحجم 

املتصّوفة  من  قليل  لعدد  إالّ  تتّسع  ال 

والزّهاد، ومن وظائفها: أنّها استخدمت 

أو مكان وخلوة خاّصة  كمصىّل صغري 

ألحد الزّهاد واملتصّوفة ومريديه، وقد 

الّشيوخ  هؤالء  باسم  بعضها  عرف 

الطّرق  إحدى  بأسامء  عرف  وبعضها 

الّصوفية.

مدينة  يف  الزّوايا  أشهر  ومن   

القدس ”الزّاوية املولوية” تقع يف حارة 

املعروفة  الطّريق  نهاية  عند  الّسعدية 

أسفل  الجراح  ابن  طريق  باسم  اليوم 

بائكة املولوية.

العسل،1981: 338  30

الّزاوية املولوية
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يعود تاريخ إنشاء هذه الزّاوية إىل العام 995هـ/1586م حيث أمر بإنشائها خداوند كاد 

بك أمري لواء القدس الّشهري بأيب سيفني يف زمن السلطان مراد الثالث بن سلطان سليم األّول31.

وأنشئت هذه الزّاوية ألتباع الّصوفية املولوية التي كان سالطني بني عثامن يؤيّدونها 

فانترشت برسعة. وتتكّون الزّاويا من طابقني: األّول، مسجد، ثّم بنوا فوقها بناًء ال يزال 

قامئا حتى اليوم، وهو بناء جميل متواضع له مدخل ضيّق وُجدره بيضاء. وصف هذا البناء 

كّل من: عبد الغني النابليس يف العام 1101هـ/1689م والشيخ مصطفى البكري الصديقي 

سنة 1222هـ/1807م. وللزّاوية مئذنة طولها 12م مبنية من الحجر عىل الطرّاز العثامين.

وكان ملدينة القدس دورها التجاري الهاّم عىل املستويني املحل والخارجي، حيث 

إلجراء  املنطقة  سّكان  عليها  ويتوافد  بها،  املحيطة  للمنطقة  التجاري  املركز  كانت 

مبادالتهم التّجارية يف األسواق املحلّية. وكان لها اتصاالت مع الخارج، حيث تأيت إليها 

القوافل التّجارية محّملة بالبضائع من مص وبالد الّشام وتعود محّملة ببضائع أخرى. 

وماّم جعلها عىل اتّصال باألسواق الخارجية اشتاملها، كغريها من املدن اإلسالمية، عىل 

منشآت خاّصة باألمور التّجارية كالخانات واألسواق.

والخان كلمة فارسية تعني الفندق باملفهوم الحديث، وهو أحد طُرز العامرة العربية 

ع رقعة الدولة اإلسالمية. وهي عبارة عن أماكن  اإلسالمية التي لعبت دورا مهاّم بعد توسُّ

داخل  والتجار يف  والحّجاج  املسافرين  الرّئيسية إليواء  األسواق  بجانب  بُنيت خّصيصا 

الّناحية  والخان من  الخانات.  إقامتهم يف  يدفعون مثن  أو خارجها، وكان هؤالء  املدن 

مكشوفة  وسطى  بساحة  يحيط  الّشكل  مربع  أو  مستطيل  بناء  عن  عبارة  املعامرية 

والخيول  لإلبل  إسطبالت  عن  عبارة  األّول،  الطّابق  طابقني:  من  ويتألّف  عام،  بشكل 

وأحيانا  للّسكن،  غرف  عن  عبارة  والثّاين:  وتخزينها.  البضائع  لعرض  تجارية  ومحالت 

يلحق به ديوان أو مسجد. وقد ذكر الرّحالة أوليا جلبي يف كتابه سياحتنا أّن يف القدس 

ستة خانات من أهّمها خان السلطان 788هـ/1388م وخان تنكز 737هـ/ 1336م32.

أبو خلف، 2001: 76  31

غالب، AbuKhalaf, 1983:178:1988-180;156، العسل، 1982 :39   32
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 ويُعدُّ خان السلطان أحَد أبرز الخانات ، ويقع قرب باب الّسلسلة، وهو قريب من 

سوق الخواجات )التجار( وسوق الباشورة، وهو من أشهر خانات القدس، وعرف فيام 

بعد بدار الوكالة، وقد بناه حسب النقش املحفور عىل لوحة رخامية موضوعة يف الجهة 

برقوق 788هـ/1386م،  اململويك  السلطان  الخان-  إىل  يؤّدي  الذي  الزقاق  الغربية من 

والخان  /1763م.  1177هـ  الثالث  العثامين  مصطفى  العثامين  السلطان  زمن  وُجّدد 

يتكّون من طابقني: األّول، تتوّسطه ساحة كبرية محاطة بالحواصل والّدكاكني والعنابر 

)أي اإلسطبالت( إضافة إىل قاعات كبرية تقوم عىل دعامات مربّعة.

املختلفة.  التّجارية  املعامالت  وإجراء  البضائع  لخزن  يستعمل  الطّابق  هذا  وكان 

والثّاين، يصعد إليه من خالل ثالثة سالمل حيث يوجد يف هذا الطّابق املسجد ثّم غرف 

الغرف،  أمام  ميتّد  أو ممّر مكشوف  وله ممىش  والرشق.  والغرب  الشامل  عىل جهات 

وجميعها يُطل عىل ساحة الخان.

يليها دهليز عليه قنطرة ذات أقواس، وعىل  الخان فهي كبرية وواسعة،  بّوابة  أّما 

جانبيه غرف رمّبا كانت دكاكني، ويف الجانب األيرس يوجد إسطبل ُمقبّب. وبعد الدهليز 

خان ال�ّسلطان
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اآلثار  دائرة  قبل  من  الخان  ترميم  مؤخرا  وتّم  الخان(.  )صحن  توجد ساحة مكشوفة 

التابعة لألوقاف اإلسالمية، لكّن معظم مرافقه بقيت مهجورة، وبعض الغرف تستخدم 

ورشات خاّصة لصانعي األحذية. وقد شهد هذا الخان يف املايض ازدهارا كبريا، حيث كان 

املركز التجاري الرّئيس لبيع القامش والبضائع املختلفة غالية الثّمن، وبعد هذا االزدهار 

الذي شهده الخان بدأت أحواله ترتّدى مع بداية القرن الحادي عرش الهجري/ السابع 

عرش امليالدي، وذلك نتيجة طبيعية للركود االقتصادي واالجتامعي والثقايف الذي ساد يف 

القرون األخرية من العص العثامين33.

ويقع بداخل سوق القطانني خان تنكز، حيث يكون مدخله عىل الجانب الجنويب 

منه. أنشأه األمري تنكز نائب الشام يف سنة 737هـ/ 1336م. وتحمل البّوابة الرّئيس رنك 

األمري تنكز املعروف، وهو عبارة عن كأس بداخل دائرة. ومخطّط خان تنكز، كام هو 

واضح من بعض البقايا املعامرية كالساحة الرّئيسية التي يطّل عليها املدخل الرّئييس 

وكذلك بعض الغرف املوجودة يف الطّابق العلوي التي كانت تستخدم للنزالء، مخطٌّط 

يتشابه مع مخطّطات سائر الخانات املتعارف عليها واملذكورة سابقا34.

أبو خلف 93:2001  33

Burgoyne, 1987: 479 العسل، 1982: 44؛  34

خان تنكز من الداخل
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ومن أمناط التكوين املعامري التجاري، األسواق التي جاءت نتيجة منّو املدينة سكنيا 

أو تطّور تجارتها وازدياد حاجات سّكانها، وكان ذلك منذ بداية الفرتة اإلسالمية. واألسواق 

وجدت عىل هيئة بناء مجموعة من الّدكاكني الّصغرية عىل جانبي الّشارع الرّئييس املفتوح 

بعيدة  وليست  املدينة  األسواق يف مركز  تركّزت هذه  نفسه. وقد  الّشارع  بينهام ساحة 

وقد  ألسواقها.  املكّونة  الرّئيسية  العامئر  من  وغريها  والوكاالت  والخانات  املساجد  عن 

انترشت وازدهرت هذه األسواق يف العص اململويك، وذلك استجابة طبيعية للّدور التجاري 

املرموق للمنطقة. وعّزز انتعاشها وازدهارها نظام )الوقف( يف تلك الفرتة، ماّم أّدى إىل 

كرثة املنشآت التّجارية مثل األسواق لكونها مرافق موقوفة مُتثّل جانبا مهاّم يف االستثامر.

وقد اتّخذت األسواق عّدة أمناط معامرية راعى فيها بانيها كّل املتطلّبات املناخية 

من حرارة ورياح، واتخذ فيها أسلوب التخّصص يف الّصنعة وحّدد مواقعها لكّل غاية يف 

الّسكن املدين.

ويف مدينة القدس هناك العديد من األسواق املتخّصصة واملنترشة يف أماكن متعّددة 

من املدينة بجانب الخانات أو الوكاالت من أهّمها سوق القطّانني، وسوق العطّارين، 

وسوق التّجار وغريها35.

غالب، 1988: 230-231  35

�سوق القّطانني من الّداخل مدخل �سوق القّطانني
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ويقع عىل الجهة الغربية ملنطقة الحرم القديس الرّشيف سوُق القطانني، وهو من 

أبرز اآلثار اإلسالمية اململوكية يف مدينة القدس. أنشأه مع الباب الذي يطل عىل ساحة 

النارص  السلطان  )712-740هـ/1312-1339م( يف عهد  الشام  نائب  تنكز  األمري  الحرم 

محمد بن قالوون، وعمره العامرة املتقنة التي ال تزال ظاهرة إىل اآلن. 

وسمي السوق بهذا االسم لكونه سوقا متخصصا باملنسوجات القطنية، وطوله من 

أمتار، وعىل جانبية حوانيت  الغرب مائة مرت وتعلوه قناطر، وعرضه عرشة  الرشق إىل 

كانت معدة لبيع األقمشة القطنية والحريرية التي كانت تحملها القوافل إىل القدس من 

الهند عن طريق البصة وبغداد واملوصل. والحوانيت متشابهة شكال وحجام، ويف السقف 

السوق من  التّجارية. وكان هذا  والحوانيت  الشارع  إىل  والهواء  الضوء  فتحات إلدخال 

أحسن األسواق زمن املامليك. ولكن يف القرون األخرية من العهد العثامين تضاءلت أهمية 

السوق بسبب تحول طريق التجارة، إثر اكتشاف رأس الرجاء الصالح، إىل أوروبا. ويضم 

الغادرية،  القطانني كثريا من اآلثار اإلسالمية من بينها ثالث خانات وهي : خان  سوق 

وخان تنكز، وخان القطانني. وحاّممان هام: حامم العني، والشفاء، وقد تم إعادة تعمري 

هذا السوق عام 1974م من قبل دائرة أوقاف القدس فعادت إليه الحياة من جديد36.

املائية. ويعترب  املنشئات  الحكام والخلفاء عىل توفريها  التي حرص  املنشآت  ومن 

موضوع توفر املياه يف مدينة القدس من املواضيع الهامة التي كانت الشغل الشاغل 

للحكام والوالة املسلمني الذين تقلبوا عىل حكم هذه املدينة، سواء كان ذلك من حيث 

مصادرها أو آلية استخدامها، وقد تجسد ذلك يف وضع بنية تحتية من خالل وضع نظام  

مايئ من اآلبار والقنوات والينابيع أو منشآت عمرانية مثل األسبلة والحاّممات.

اإلسالمية  الفرتة  بداية  منذ  عامرته  تبلورت  هام،  إسالمي  معامري  طراز  واألسبلة 

نتيجة لالهتامم بالسقاية وتوفري املياه عىل أطراف املدن وداخلها. والسبيل هو عبارة 

عن مكان أو بناء لرشب املاء يقام يف األماكن العاّمة واألحياء وأركان املساجد واملدارس 

والخانقاوات أو بالقرب منها.

Burgoyne, 1987: 273 أبو خلف 2001: 110؛  36
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وقد انترشت األسبلة يف العصين اململويك والعثامين، وكان يتّم بناؤها بشكل أنيق 

وتزخرف بالخزف والرخام والفسيفساء، وكان ينقش عىل أحد اللّوحات الحجرية اسم 

البناء مع عبارات شعرية ودينية تطلب الدعوة الصالحة  القائم عىل املرشوع وتاريخ 

للذين أقاموا البناء.

الّسبب األساس يف بناء هذه األسبلة ديني، حيث يعترب أحسن األعامل كام  وكان 

قال الرسول صىل الله عليه وسلم عندما سئل عن أي األعامل أفضل؟ فقال: ”سقي املاء” 

قايتباي  سبيل  منها  نذكر  القدس،  مدينة  أنحاء  يف  املنترشة  األسبلة  من  الكثري  وهناك 

وسيبل باب الّسلسلة37.

املسجد  منطقة  ساحة  ويف 

وباب  سسل  باب  بني  األقىص 

قايتباي، عىل  يقع سبيل  القطانني 

بعد خمسني مرت من جدار الحرم 

الّصخرة  صحن  درج  بني  الغريب 

الغريب األوسط واملدرسة العثامنية. 

القدس  أسبلة  أشهر  من  ويعترب 

وأجملها، ويعود تاريخ البناء األّول 

السلطان  عهد  إىل  السبيل  لهذا 

اينال)857- الدين  سيف  األرشف 

وذلك  865هـ/1453-1460م(، 

حسب ما ورد يف  الرشيط الكتايب 

للسبيل، وكام ورد يف كتاب األنس 

الجليل ملجري الدين. ثّم أعاد بناءه السلطان اململويك األرشف قايتباي، وقد أعيد تجديد 

وذلك  1300هـ/1882م  سنة  الحميد  عبد  السلطان  عهد  يف  العثامنية،  الفرتة  يف  بنائه 

غالب، 1988: 218-219، أبو خلف، 2001: 131، العسل، 1982: 2018  37

�سبيل قايتباي
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حسب ما جاء يف الرشيط الكتايب للسبيل والذي من املحتمل أنّه استبدل بالرشيط الذي 

كان عليه يف عهد قايتباي.

ويتألف مبنى السبيل من غرفة قوامها أربع واجهات معامرية تعلوها قبّة حجرية 

كروية أقيمت عىل مثلثات كروية شّكلت رقبة حجرية مضلعة، وقد فتح يف واجهاته 

الثالث شبابيك مستطيلة الّشكل، أّما الواجهة الرّشقية فقد فتح فيها باب السبيل. وقد 

زخرفت القبّة من الداخل والخارج بزخارف نباتية نافرة.

اشتملت عىل  وفنية  معامرية  بعنارص  زخرفت  فقد  للسبيل  األربع  الواجهات  أّما 

املزخرفة  الركنية  واألعمدة  واألبيض،  األحمر  باللّونني  املشهرة  الحجارة  من  صفوف 

واإلطارات امليمية التي أحاطت بالشبابيك والرشيط الكتايب الذي يقوم أعىل الواجهات 

األربع للسبيل38.

ومن األسبلة التي أنشاها السلطان سليامن القانوين يف القدس سنة 943هـ/1536م 

سبيل باب الّسلسلة، وهو يقع يف امليدان الصغري املعروف بساحة باب الّسلسلة، تُشبه 

جانبي   وعىل  متعّرج،  إفريز  عليه  قوس  ويعلوها  املستطيلة،  البوابة  السبيل  واجهة 

القوس خمس وردات  الواجهة تحت  رفيعة جدا، ويف وسط  أعمدة مجدولة  الواجهة 

متفتحة لها تسعة أوراق بارزة، وعىل الجانبني يف أعىل الواجهة تاجان بارزان، ويلتف 

حول الواجهة كورنيش ينتهي بثنية حلزونية من األسفل، وتحت الوردات املفتحة لوحة 

رخامية عليها ثالثة أسطر من الخط النسخي الرتيك بحروف كبرية نصها:

أمر بإنشاء هذا السبيل املبارك موالنا السلطان امللك األعظم والخاقان املكرم، مالك 

رقاب األمم سلطان الروم والعرب والعجم، عز اإلسالم واملسلمني، ظل الله يف العاملني، 

ملكة،  الله  خلد  سليم خان  السلطان  بن  سليامن  السلطان  الرّشيفني،  الحرمني  حامي 

املرجب من شهور  ثاين وعرشين شهر رجب  بتاريخ  وسلطانه، وأدام عدله، وإحسانه 

وسنة ثالث وأربعني وتسعامئة39.

Burgoyne, 1987: 606العسل 1982: 248 ؛  38

Hillenbrand, 2000: 685العسل،267:1982 ؛  39
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اإلسالمية  العامرة  طرز  ومن 

املتميزة أيضا الحاّممات، وهي من 

األبنية العاّمة التي أقيمت يف مدينة 

للفتح  األوىل  األيام  منذ  القدس 

وقد  املقدسة.  للمدينة  اإلسالمي 

ذكر املؤرخون والرحالة واملسافرون 

الحاّممات، ففي  أسامء بعض هذه 

القدس مثال كان هناك ما يزيد عن 

أوليا  منها  ذكر  حامما،  عرش  ثالثة 

ستة  للقدس  زيارته  أثناء  جلبي 

وحامم  مريم  السيدة  حامم  منها: 

وحامم  الشفاء  وحامم  السلطان 

العني وحامم الّصخرة40.

يُقّسم  املعامرية  الّناحية  ومن 

متالصقني  قسمني  إىل  الحاّمم 

ومنفصلني من حيث االستعامل، ولكّل منهام مدخله الخاّص، األّول:

وهو املكان الذي يؤّمه املستحّمون، والثّاين: للخدمات التقنية والتّشغيل، ويسمى 

الخزانة أو القميم حيث يوجد املوقد أو املرجل وكذلك خزانات املياه الباردة والحارّة. 

وتندفع منه لتتوزّع داخل الحاّمم بواسطة سواق أو أقنية فخارية أو رخامية، ومن هذا 

القسم يتّم تهوية الحاّمم عديم الّنوافذ، وعىل الجدار الفاصل بني القسمني يوجد فتحات 

تسمح بدخول البخار إىل قاعة االستحامم.

أّما مكان االستحامم فيدخله الّزبائن من باب ضيّق حفاظا عىل حرارة املكان، وهو 

يقّسم بدورة إىل أربعة أقسام: القاعة األوىل الباردة، وهي لخلع املالبس، والقاعة الثّانية 

Celebi, 1972, Vol. 13: 250العسل، 1982 :171 ؛  40

�سبيل ال�سلطان �سليمان القانوين يف الفرتة العثمانية
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أكرث دفئا، وتخلع فيها املالبس شتاًء، والقاعة الثالثة وهي املدفأة األوىل والقاعة الرابعة 

وهي املدفأة الثّانية، أو الغرفة الحارّة، وهي مكان االستحامم الحقيقي حيث يوجد فيها 

مخادع وخلوات ومغاطس وأجران من حجر أو رخام41. ومن أهّم هذه الحاّممات التي 

ال تزال ماثلة يف املدينة حاّمم العني وحاّمم الّشفاء.

وعند ملتقى طريق الواد يف سوق القطّانني بالقدس يقع حاّمم العني، وهو من أشهر 

حاّمماتها، بقي يعمل حتى عام 1982م. أنشأه األمري تنكز سنة 730هـ/ 1329م وأوقفه 

عىل مدرسة الخانقاه التنكزية. وسّمي بحاّمم العني نسبة إىل عني العروب التي ترفده 

مبائها بواسطة قناة الّسبيل التي كانت تحمل مياه عني العروب إىل القدس. ويتّضح ماّم 

ورد يف وقفية هذا الحاّمم أّن جميع مداخله وأرضه مرخمة بالرّخام امللّون.

:91Dow, 1996-90أبو خلف، 2001: 117 ؛ العسل، 169:1982؛  41

حّمام العني
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ويدخل إىل الحاّمم اليوم من باب عن طريق الواد، وحسب مخطّطه يتّم الّنزول عّدة 

املشلح،  الرّئيسية وهي  االستقبال  قاعة  إىل  إليه  الّداخل  يصل  الباب حيث  بعد  درجات 

وفيها كراس ومصاطب، ويف وسط القاعة بركة فيها نافورة، واألرضية ُمبلّطة ببالط حجري. 

ومن هذه القاعة هناك ننتقل إىل باقي أجزاء الحاّمم من خالل باب يف جدارها الجنويب 

يؤّدي إىل ممّر ضيّق، وعىل جانبيه غرفتان يطلق عليهام اسم املشلح الّساخن، واملمّر نفسه 

يؤّدي إىل غرفتني أخريني كّل منهام تسّمى حاّمم، ويف الّنهاية يأيت بيت الّنار أو القميم الذي 

يعمل عىل تسخني املاء، ويف هذه الغرف عّدة أجران ومغاسل تستخدم لالستحامم42.

ويف وسط سوق القطّانني عىل الّسور الغريب من الحرم القديس الرّشيف يقع حاّمم 

الّشفاء. أنشأه األمري سيف الدين تنكز سنة 730هـ/ 1329م وأوقفه عىل مدرسة الخانقاه 

التنكزية التي أنشاها بباب الّسلسلة يف القدس.

وقد ورد ذكر هذا الحاّمم يف كثري من املصادر التاريخية منها: كتاب الّنجوم الزّاهرة 

البن تغري بردي.

ويتكّون مخطّط الحاّمم -حسب ما جاء يف وقفيته- من: املدخل ثّم املشلح حيث 

كان فيه بركة مرخمة وأرضية مفروشة بالرّخام. وبعد املشلح يتّم االنتقال إىل الحاّمم 

مقاصري  وفيها  الزجاج  من  بجامات  معقودة  قبّة  فوقه  توجد  كانت  حيث  الّساخن 

وأجران، وقد وصف هذا الحاّمم  L.Golvin عندما زار القدس عام 1967م حيث كان 

ال يزال يعمل فقال: أنّه كان فيه غرفة استقبال ثّم غرفة املشلح، وهي مغطاة بقبّة، ويف 

وسطها منور مُثاين األضالع يتوّسطها بركة ُمثّمنة األضالع، وفيها جرن مزخرف بالزّخارف 

الهندسية وثالثة مقاعد من الحجر يف الجوانب الثالثة: الرشقي، والغريب، والشامل. ثّم 

املشلح  املمر نفسه يصل إىل  املراحيض، ومن  الداخل إىل ممر ضيق يؤدي إىل  ينتقل 

الثالثة  نجمة، وعىل جوانبها  بشكل  فتحات مستديرة مصفوفة  ذات  قبّة  وفيه  الثّاين، 

مقاعد مبنية من الحجر، ثّم ينتقل إىل غرف أخرى مشابهة للسابقة يف جهتها الجنوبية، 

كسابقتها  مغطاة  البارد وهي  الحاّمم  قاعة  إىل  فتأيت  الغرب  باتجاه  املمر  تسري يف  ثّم 

:90Dow, 1996-87العسل،190:1982 ؛  42
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ولها مقاعد حجرية، أما الغرفة األخرية فتدخل إليها باتجاه الشامل وهي تدعى الحاّمم 

بعض  فيها  يوجد  كام  السابقة،  الغرف  قباب  تشبه  قبّة  عليها  النار،  بيت  أو  الساخن 

الخلوات واملغاطس. وكان هذا الحاّمم من حاممات القدس الكبرية، ويتّم الشفاء فيه 

من جميع األمراض، وقد زاره أوليا جلبي وقال عنه: أّن كّل مريض يدخله يشفى بأمر 

اللّه. وكان الحاّمم يف العهد العثامين ضمن وقف قبّة الّصخرة، وكان ريعه السنوي- كام 

هو موثق يف الدفاتر- حوايل 4000 درهم43.

وقد أفرزت األهمية الدينية أيضا مظاهر اجتامعية شجعت كثريا من الناس لإلقامة 

يف بيت املقدس منها: فضل زيارة األماكن املقدسة فيها أو فضل السكن واإلقامة، هذا 

إضافة إىل فضائل كثرية تتمتع بها املدينة ساهمت جميعها يف جعل هذا املكان يف قلوب 

املسلمني مام أدى إىل إنشاء بعض املؤسسات االجتامعية الهامة فيها كاألربطة والتكايا. 

واألربطة عبارة عن أبنية عسكرية ودينية شيدت لتكون للمتعبدين واملجاهدين 

ثّم تطورت وظيفتها فيام بعد  الدولة اإلسالمية.  الذين كانوا يدافعون عن حدود  من 

مأوى  وكذلك  والزهاد  للمتصوفة  أماكن  مُتثّل  فأصبحت  الديني  الطّابع  عليها  وغلب 

للصوفيني والرحالة والحجاج44. 

وعىل الجهة الّشاملية لباب املطهرة مقابل مدخل املدرسة العثامنية، فوق اإليوان 

الذي بباب القطانني بالقدس، يقع الرباط الزماين. أنشأه شمس الدين بن الزمني أحد 

خدام السلطان األرشيف قايتباي سنة 881هـ/1447م كام هو وارد عىل النقش املوجود 

امللونة  بالحجارة  ثاليث وشبابيك مستطيلة جميعها مزخرفة  ذو عقد  يف مدخله. وهو 

املعشق  والصنج  كاملقرنصات  األشكال،  متعددة  زخارف  ذات  واألبيض، وهي  باألحمر 

واللّوحات الرخامية املزخرفة بالزّخارف الهندسية والكتابية.

ويتكّون البناء من طابقني: الطّابق األّول، يوصل إليه عن طريق املدخل إىل الدركا ثم 

إىل غرف أخرى جميعها مسقوفة بالعقود املتقاطعة. أما العلوي، فنتوصل إليه عن طريق 

Golvin, 1967, xx: 112 90؛-Dow, 1996: 87العسل، 1982: 175 ؛  43

العسل،1981:322  44
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بعض  بها  تحيط  ساحة  إىل  يؤدي  درج 

الغرف ما عدا الجهة الغربية45.

ويف الفرتة العثامنية ظهرت التكايا، 

الدراويش  إيواء  منها  الغاية  وكانت 

واملساكني  والفقراء  السبيل  وأبناء 

لهم.  حبست  ميزانية  من  وإطعامهم 

اثنني  أقسام  عدة  من  التكيّة  وتتألف 

ال بد منهام لتصح التسمية، األّول: هو 

والثّاين،  البناء،  مستقل  وهو  املسجد 

املتكامل  السكاين  املجمع  يف  يتمثل 

قد  التي  األخرى  العنارص  أّما  املرافق. 

وترب  الرضيح،  فهي:  بالتكيّة  تلحق 

عاّمة،  ومكتبة  واألمراء،  األّولياء  بعض 

القرآن الكريم والخط، وأحسن مثال لها  واملدرسة املعدة الستقبال األوالد وتدريسهم 

هي تكيّة خاصيك سلطان بالقدس، وهي تقع يف عقبة التكيّة رشقي دار األيتام اإلسالمية 

يف مدينة القدس، أنشأتها خاصيك سلطان زوجة السلطان سليامن القانوين وهي روسية 

األصل واسمها األصل روكسيالنة يف عام 959هـ/1551م، وتعترب هذه التكيّة من أهم 

وقد  القدس.  مدينة  يف  واملساكني  الفقراء  ملساعدة  العثامنيون  أقامها  التي  املنشآت 

أوقفت عليها منشئتها عقارات عديدة يف مختلف أنحاء فلسطني. منها أراض يف أريحا 

وقرية شويكة يف قضاء طولكرم وقرية كفر حبش التابعة للرملة.

تتألّف التكيّة من أربع وحدات معامرية: الوحدة األوىل وهي مسجد للّصالة، ومبنى 

يتألّف من مطبخ فيه مخبز وملحقات كمخابز وأحواض مياه، ونافورة ماء ورباط للّصوفية 

يحتوي عىل ما ال يزيد عن 55 غرفة، والرابع عبارة عن خان منيف للمسافرين46. 

العسل، 1981: 322  ؛ ايو خلف، 2001: 79  45

العسل، 1982: 9-32 ؛ أبو خلف، 2001: 77  46

الرباط الزماين
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ماّم سبق نستطيع القول أنّه بعد االطالع عىل مناذج البقايا املعامرية التي بُنيت يف 

املدينة املقّدسة خالل الفرتات التاريخية املختلفة، بدا واضحا أّن التطّور املعامري بدأ 

منذ اللّحظة األوىل التي استوطنت فيها املدينة من قبل العرب الكنعانيني، وذلك بإنشاء 

املباين والقصور. وبقيت املدينة محافظة عىل طابع تطّورها العمراين العريب يف الفرتات 

الالّحقة منذ العص الحديدي وحتى الفرتة البيزنطية التي أدخلت فيها عنارص معامرية 

مزجت ما بني العامرة املحلّية والعامرة التي تأثّرت بالّصبغة الدينية. وبدا واضحا كيف 

استطاع العرب املسلمون تطوير مناذج معامرية تعترب من أروع العامئر التي ما زالت 

ماثلة يف املدينة. ويعترب بناء املسجد األقىص من قبل الخليفة الراشدي الثّاين عمر بن 

العربية، واستمّر هذا  للعامرة  املعامري  الطّابع  مُتثّل  التي  الّنامذج  أهّم  الخطاب أحد 

التطّور حتى نهاية الفرتة العثامنية من خالل البقايا املعامرية التي أنشئت وتوزّعت يف 

أماكن متعّددة ال يزال البعض منها قامئا ُممثّلة بكافّة القطاعات املعامرية من منشآت 

ثقافية وتجارية ومائية واجتامعية، ماّم ساعد وبشكل مبارش يف صبغ املدينة بالطّابع 

العريب اإلسالمي وهو الطّابع الذي تتمتّع به املدينة حتى يومنا هذا.

تكّية خا�سكي �سلطان
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االأوقاف يف القد�س: ح�سارة وهوية
اأ. عزيز حمم�د الع�سا1

مقدمــــة
مدينة القدس من أقدم املدن يف التاريخ، ويُقّدر ُعمرها الحضاري بنحو اثني عرش 

عابرًا  رسيًعا  مروًرا  كان  ما  منها  الحضارات؛  من  كثري  عليها  تعاقبت  وقد  سنة.  ألف 

ماثال  وبقي  األرض  ما مكث يف  ومنها  والّصاعات،  الحروب  أتون  ذاب يف  أن  لبث  ما 

للعيان رغم عوادي الزّمن وتقلّباته. فالحضارات العربية الكنعانية والّرومانية والبيزنطية 

والعربية اإلسالمية كانت من الّنوع الذي مل متحه األيام، وبقيت تشهد عىل أّن أقواًما 

قطنوا القدس، فعّمروها ومنحوها مالمحهم الحضارية الخاّصة بهم، والتي متيّز كّل قوم 

بينها  امتلكوه من علم ومعرفة وثقافة. وهناك كثري من املصادر، من  عن غريهم، مبا 

الّنصوص العربية القدمية، تؤكّد عىل أّن القدس تنتمي إىل العرب منذ فجر التاريخ، وأّن 

الفلسطينيني العرب هم أقدم الّسالالت التي سكنت كنعان ال قبل الغزو اإلرسائيل، بل 

إبّان وجودهم الطارئ هناك، وأّن الكنعانيني أنشأوا فيها حضارة كان لها بالغ األثر يف 

مختلف الحضارات التي أعقبتها2. 

بعد الحضارتني الرومانية والبيزنطية جاءت الحضارة العربية اإلسالمية التي مل تسَع 

مالمحها  الزّمن،  مبرور  حملت،  أن  إىل  عليه،  وطّورت  عّززته  بل  سبقها،  من  محو  إىل 

الخاّصة بها. وماّم يدلّل عىل هذا التّصالح بني الحضارات عىل أرض القدس أّن املسلمني مل 

ينشؤوا حضارتهم عىل حساب الحضارات األخرى؛ بل ركّزوا جهدهم يف املناطق الفارغة 

الدينية  الّرومان والبيزنطيني، كام يسّجل لهم احرتامهم لألماكن  و/أو املهملة من قبل 

منّسق الثقافة واإلعالم يف الهيئة اإلسالمية العليا-القدس.  1

السلوادي، حسن. القدس: الهوية واالنتامء التاريخي. دار الشيامء للنرش والتوزيع. رام الله. فلسطني، 2009. ص 10.  2
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املسيحية وللعمران القائم، وحرصهم عليه وحاميته. وماّم يؤكّد ذلك أّن الخليفة عمر 

بن الخطاب، عندما استلم مفاتيح املدينة من صفرونويس يف العام )15هـ/637م(، رفض 

الّصالة يف كنيسة القيامة؛ حرًصا منه عىل اإلبقاء عليها نصانية امللكية، وقطع الطّريق 

عىل أّي قائد مسلم قادم قد يفّكر يف املساس مبكانها ومكانتها.

للمالمح  والرتاكمي  املطّرد  الّنمو  عىل  شاهدة  القدس  ومدينة  الحني،  ذلك  منذ 

الحضارية العربية واإلسالمية الواضحة، التي تزاوجت مع الحضارات األخرى املوروثة. ويف 

العام 1948م جاءت الّنكبة التي شّكلت زلزاال عنيًفا يف فلسطني، فسيطرت الّدولة العربية 

الّناشئة عىل نحو )%84( من القدس وسارعت إىل العبث يف الهوية الحضارية والدينية 

ملا سيطرت عليه. وبعد نحو عرشين عاًما من الّنكبة، وعىل أثر نكسة حزيران، دخلت 

قوات االحتالل القدس يف 7 حزيران )يونيو( 1967م، وتعاملت معها بشكل مختلف عن 

باقي أنحاء الضّفة الغربية وقطاع غزة؛ واعتربتها مدينة ”محّررة”، وأّن اليهود يعودون إىل 

مدينتهم التي حلموا بها منذ ألفي عام، وأّن أّي وجود آخر مجرّد وجود عابر وال يُحسب 

والتاريخية، وفق  والدميغرافية  الجغرافية  تغيري مالمحها  بالعمل عىل  حسابه3، فرشعت 

عملية ”تهويد” مربمجة. وهكذا، أخذت مدينة القدس تشهد رصاًعا متواصال، منذ خمسني 

نحو  مساحتها  تبلغ  التي  املدينة  القدمية،  البلدة  يف  ذروته  الّصاع  ووصل  ونيّف،  عاًما 

التاريخية  الدينية، للمسلمني واملسيحيني، وباملباين  باألماكن  )871( دومنًا؛ والتي تزدحم 

واألسواق واملدارس واألسوار واألبواب... إلخ، وما تحمله من ميزات لحضارة تراكمت عرب 

آالف الّسنني. علاًم بأّن اإلسالمية منها هي مثرة تراكم أربعة عرش قرنًا، بال توقُّف.

الحضارية  املّكونات  القدس كمكّون مهّم من  أوقاف  تناول  البحث  سيتّم يف هذا 

للمدينة املقّدسة، والتي متنح املدينة هوية متعّددة األبعاد، علاًم بأّن الحديث سوف 

يتعّمق يف مجال األوقاف اإلسالمية، مع األخذ باالعتبار حالة ”التّوأمة” التي نشأت عرب 

التاريخ بينها وبني األوقاف املسيحية، لتشّكال مًعا املالمح الرّئيسة لعروبة القدس. 

غانم، هنيدة. ”السياسة الحيوية لالستعامر االستيطاين انتاج املقدسيني كامرقني”. مجلة قضايا إرسائيلية. عدد )47(. املركز   3

الفلسطيني للدراسات اإلرسائيلية )مدار(. رام الله. فلسطني، 2012. ص ص 108-94.
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الوقف- المفهوم والتّأصيــل 
مل يبدأ الوقف عند اإلسالم، وإمّنا ُعرف قبله؛ حيث إنّه نوع من أنواع الّصدقة وفعل 

الخري الذي مل يخل منه مجتمع، وقد جاءت األديان الساموية كلّها تَُرغِّب يف بذل املعروف، 

وفعل القربات وإن اختلفت الترشيعات وانحرف الّناس يف أخذهم وتطبيقهم لتعاليم 

الّسنني.  باألوقاف عرب آالف  تزخر  القدس  أّن مدينة  إىل  إشارة  الرّشائع4. ويف ذلك  تلك 

منحت  إذ  ُمميّزة؛  مكانة  بعاّمة،  وفلسطني  خاّصة،  للقدس  جعل  اإلسالم  جاء  فعندما 

حادثة اإلرساء واملعراج املكان مستوى عاليًا من الُقدسية، لقوله تعاىل: ”ُسبَْحاَن الَِّذي أرَْسَ

َن الَْمْسِجِد الَْحرَاِم إِىَل الَْمْسِجِد األقىَْص الَِّذي بَاَركَْنا َحْولَُه لرُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا،  ٰى ِبَعبِْدِه لَياْل مِّ

أّن  الكرمية، نجد  اآلية  توقّفنا عند هذه  ما  )اإلرساء: 1(. وإذا  الْبَِصرُي”  ِميُع  السَّ ُهَو  إِنَُّه 

تسمية ”املسجد األقىص” هي تسمية ربّانية أُطلقت عىل هذا املكان ألّول مرّة، كام تؤكّد 

عىل أّن ما يتمتّع به بيت املقدس من خري وبركة من لدن الخالق سبحانه وتعاىل. وأّما 

قبل ذلك فكان يعرف بـ ”بيت املقدس” ويشمل كّل ما هو داخل سور الحرم القديس5.

نظر اإلسالم إىل الوقف عىل أنّه أفضل أشكال الّصدقات أو الرّب أو اإلحسان، التي يبقى 

أثرها ويدوم وينتقل عرب األجيال املتعاقبة. واستمّد الوقف مرشوعيته من: القرآن الكريم، 

والسّنة الّنبوية6، والّصحابة7. وقد اجتهد العلامء يف ضبط مفهوم الوقف مبعنييه اللغوي 

املصدر وقفت وقًفا،  ”الحبس واملنع. وهو  للوقف:  اللغوية  املعاين  واالصطالحي، فمن 

ومنه قولك: وقفت الدابة وقًفا، وهذا ُمتعّد، فإذا كان الزًما قلت: وقفت وقوفًا، فهو أحد 

ما جاء عىل فعلته ففعل، يتعّدى وال يتعّدى”8. وأّما يف بيان املعنى االصطالحي الرّشعي 

صربي، عكرمة. الوقف اإلسالمي بني النظرية والتطبيق. دار النفائس. عامن، األردن. ط2. 2011. ص 15.  4

عياش، حسن. ”املسجد األقىص وقبة الصخرة: قيمتهام الدينية، ومكانتهام يف نفوس املسلمني”. مجلة جامعة القدس املفتوحة. مجلد   5
)1(. العدد )18(، 2010. ص: 65-92، ص 72.

مختص صحيح مسلم/ كتا	 الوقف/ باب: ما يلحق اإلنسان ثوابع بعده. انظر الرابط التايل )شوهد بتاريخ: 2019/09/05(:   6
https://ar.wikisource.org/wiki/ مختص_صحيح_مسلم/كتاب_الوقف.  

العايص، أمل شفيق. مباين األوقاف اإلسالمية وأثرها يف استدامة األنسجة الحرضية للمدن التاريخية/ حالة دراسية: البلدة القدمية من   7
مدينة نابلس. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطني. ص ص 21-22؛ الخصاف، أحمد بن عمرو الشيباين 

)1999(. أحكام األوقاف. ضبطه وصححه محمد عبد السالم شاهني. دار الكتب العلمية. بريوت. لبنان. ط1. ص ص 17-8.

العثامن، عبد الرحمن بن إبراهيم. أموال الوقف ومرصفه. وكالة املطبوعات والبحث العلمي/ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف   8
والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية، 1427ه/2007م ص 27. 
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للوقف فقد اختلف فيه الفقهاء –رحمهم اللّه- تبًعا الختالفهم يف بعض أحكامه، وأخذ 

العثامن )1427هـ/2007م( التّعريف التّايل للوقف يف جملته من الّشافعية والحنابلة مع 

إدخال تعديل يسري عليه: ”تحبيس مالك مطلق التصّف، عني ماله املنتفع به أو منفعته، 

ورصف ريعها إىل جهات الرّب”9. وأّما سبب اختيار العثامن لهذا التّعريف، فهو10: 

نه لقول الرّسول صىّل الله عليه وسلّم لعمر ريض اللّه عنه: ”إن شئت حبستها . 1 تضمُّ

وتصّدقت بها”.

اشتامله عىل أركان الوقف: الواقف، واملوقوف، واملوقوف عليه، والّصيغة.. 2

سالمته من االعرتاضات الواردة عىل التعريفات األخرى للوقف.. 3

أنواع الوقف: 

استمد الوقف يف اإلسالم مرشوعيته وأدلّته القاطعة من القرآن والسّنة، ومن إجامع العديد 

من الصحابة واتفاقهم، رجاال ونساًء، وبخاّصة نساء الّنبي صىّل اللّه عليه وسلّم، قوال وفعال؛ 

باعتباره صدقة تتّصف بالدميومة والثّبات وضامن ريعها للموقوف عليهم. فتنّوع إىل ما يل: 

أوال- الوقف الخريي: ينقسم إىل؛ وقف ديني محض: هو الوقف الذي يتمثل يف حبس 

املساجد، ووقف ديني دنيوي: يشمل هذا الوقف الوقوف الخرييّة ما عدا وقف املساجد11.

ثانيًا- الوقف الذّري12: وهو ما جعل استحقاق الّريع فيه للواقف نفسه أو لغريه من 

األشخاص املعنيني بالّذات أو بالوصف سواء كانوا من األقارب أو غريهم13.

ثالًثا- وقف اإلرصاد: هو حبس يشء من بيت مال املسلمني بأمر من السلطان )الحاكم( 

ليصف ريعه عىل مصلحة من املصالح العاّمة14.

9  العثامن، مرجع سابق. ص 39. 

10  العثامن، مرجع سابق. ص 40. 

11  صربي، مرجع سابق. ص ض 94، 105.

12  يطلق عليه عدة مسميات، منها: الوقف األهل، والوقف الخاص، والوقف العائل. 

13  صربي، مرجع سابق. ص 99.

صربي، مرجع سابق. ص ص 125-124.  14
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رابًعا- وقف األعشار15: هو ما يؤخذ من زكاة األرض التي أسلم عليها أهلها، أو األرض التي 

أحياها املسلمون باملاء والّنبات، ونقول: أرض عرشية أو أرض معرشة، أي يؤخذ ُعرش ريعها16.

لقد كان من أعظم الّصدقات األوقاف الخرييّة بأنواعها املتعّددة وأشكالها املتنّوعة، 

من مباٍن وعقارات وسالح ودرهم ودينار ومصحف وكتب علمية وبساتني وأنهار ومياه 

ّرّي فهو ابتكاٌر إسالمٌي محٌض، عّززه صحابة الرّسول، صىّل  لّذة للّشاربني17. وأّما الوقف الذُّ

الله عليه وعليهم وسلّم، بعد أن سّجل الخليفة الثاين عمر بن الخطاب ريض الله عنه 

وقفه يف خيرب وأشهد عليه، فقام كثري من الّصحابة بإنشاء أوقاف من أمالكهم وحوائطهم، 

وكتب بعضهم فيها أّن خرياتها لذّرياتهم أّوال، ثّم لوجوه الخري العاّمة من بعد ذلك18.  

إّن يف ذلك كلّه ما يفرّس االنتشار الواسع للوقف يف أقطار العامل اإلسالمي؛ فحيثام 

حياة  مناحي  شتّى  عىل  وموقوفة  األنواع،  مختلف  من  أوقافًا  تجد  مسلمون  هناك 

املجتمع. ويف فلسطني أصبح املسجد األقىص املبارك وما حوله، منذ الفتح الُعَمري، قبلة 

العلامء. كام تعّززت فيه املنافسة بني الّسالطني والحّكام واألمراء املسلمني واألثرياء من 

املسلمني، الذين أوقفوا فيه وأوقفوا عليه، واتّسع نطاق ذلك ليشمل القدس وفلسطني 

بأكملها، ما أّدى إىل انتشار املؤّسسات العاّمة، كاملدارس والُربُط والزّوايا واألنزال والّسبل 

واملستشفيات والحاّممات، وغريها من أنواع األوقاف التي نشأت وتطّورت يف القدس. 

وسوف نتطرّق إليها فيام يأيت من هذا البحث. 

األوقاف اإلسالمية يف القدس- الّنشأة والتطّور:

لقد أنعم اللّه عىل القدس بنعمتي اإلرساء واملعراج، والفتح الُعَمري؛ فرشع الخليفة 

الذي مل يكن  القدس،  اإلسالمي يف  الوقفي  بالعمران  الخطاب )15هـ/636م(  بن  عمر 

نشأ هذا النوع من األوقاف إبّان الدولة العثامنية الرتكية، ومن املتوقّع أن يكون ذلك منذ عام 1840م.   15

صربي، مرجع سابق. ص 130.  16

الحجيل، عبد اللّه. األوقاف النبوية وأوقاف الخلفاء الراشدين. دار الكتب العلمية. بريوت. لبنان،2011. ص 6.   17

قحف، منذر. ”الدور االقتصادي لنظام الوقف اإلسالمي يف تنمية املجتمع املدين”. يف ندوة نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن   18

العريب، بريوت خالل الفرتة: 12-2001/10/20م. انظر الرابط التايل )أمكن الوصول إليه بتاريخ: 2019/09/11م(:

2001_BEIRUT.pdf-01-http://monzer.kahf.com/papers/arabic/ECONOMIC_ROLE_OF_WAQF_REVISED_12  

وهذا النّوع من الوقف مل تعرفه املجتمعات الغربية، حتى ببعض صور ال تخلو من الغبش، إالّ يف العقود القليلة األخرية.  
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الّساحة  يف  ُمصىّل  للمسلمني  عمر  الخليفة  بنى  إذ  اآلخرين؛  حساب  حال-عىل  –بأّي 

19؛ وهو مبثابة وقف خريّي، وتبعه  لـ )1,000( مصلٍّ الجنوبية للمسجد األقىص، يتّسع 

الخليفة عثامن بن عفان )644م656-م( بوقفه بركة سلوان عىل فقراء مدينة القدس. 

ثّم دخلت القدس يف عهد الخالفة األموية، فعندما استقّر الحال ملعاوية بن أيب سفيان، 

استهّل عهده بالّذهاب إىل بيت املقدس، حيث أعلن نفسه خليفة عىل املسلمني وبايعه 

الّناس فيام بعد20. ونالت القدس اهتامًما خاّصا من سائر الخلفاء األمويني ألسباب دينية 

امللك بن مروان، وسليامن  املقدس كعبد  البيعة يف بيت  فتلّقى عدد منهم  وسياسية؛ 

األمراء  من  فلسطني  والّة  وكان  له،  عاصمة  القدس  التخاذ  هّم  –الذي  امللك  عبد  بن 

األمويني21. كام أّن مدينة بيت املقدس ظلّت عاصمة لفلسطني منذ الفتح الُعَمري وحتّى 

أواخر العهد األموّي22. وأّما بشأن العمران، أو األوقاف الخرييّة، فقد شاد األمويون يف 

املدينة رصوًحا عظيمة، نختصها فيام يأيت:

ملّا جاء زمن معاوية )41هـ/ 661م60-هـ/ 680م( أعاد معاوية بناء املسجد، الذي . 1

بناه عمر بن الخطاب، عىل هيئة أوسع، فبناه من الحجارة، وصار يف زمانه يتّسع لـ 

، وكان هو البناء الوحيد املوجود يف ساحات املسجد األقىص املبارك23.  )3,000( مصلٍّ

وعندما تسلّم عبد امللك بن مروان الحكم )65هـ/684م86-هـ/704م(، حّقق عدًدا . 2

عىل  الُقّبة  ببناء  تتلّخص  والتي  املقدس،  بيت  يف  املهّمة  العمرانيّة  اإلنجازات  من 

الّصخرة املشّفة، وأمر أن يفرغ املال عليها إفراًغا دون أن ينفق إنفاقًا24. واستغرق 

العمل يف هذا البناء العمالق طيلة الفرتة )66هـ/685م72-هـ/691م(، وأنفق خراج 

معروف، عبد الله. املدخل إىل دراسات بيت املقدس. مؤسسة الفرسان للنرش والتوزيع. عاّمن. األردن، 2018. ص 95.  19

املوسوعة الفلسطينية. انظر الرابط التايل )شوهد يف 2019/05/22(:   20

https://www.palestinapedia.net/معاوية-بن-أيب-سفيان-20-ق-هـ60-هـ603--680م/  

لقد قّوى معاوية صلته بالقبائل يف فلسطني من خالل زواجه من ميسون بن بحدل الكلبي التي ولدت له ويّل عهده يزيد فغدت   

هذه القبائل سند حكمه وحامة ابنه وويّل عهده من بعده.

الدوري، عبد العزيز. القدس يف الفرتة اإلسالمية األوىل )من القرن السابع حتى القرن الحادي عرش(. يف ”القدس يف التاريخ. تحرير   21

كامل جميل العسل. الجامعة األردنيّة. عامن. األردن”، 1992. ص ص 157-129.

عثامنة، خليل. القدس عاصمة فلسطني يف صدر اإلسالم. مجلة الكرمل. العدد )65(، 2000. ص ص 198-172.  22

معروف، عبد اللّه، مرجع سابق. ص 99.  23

الحنبل، مجري الدين. األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل. مكتبة املحتسب. عامن. األردن. ج1. 1973. ص ص 273-272.  24
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أربعة  فيها  الّشكل،  املثّمنة  املرشّفة  الّصخرة  قُبّة  كانت  بالكامل عليه، حتى  مص 

أبواب وقد بنيت عىل مثانية مداميك –أعمدة كبرية-تحمل الُقبّة، ماّم يذكّرنا بقوله 

تعاىل: ”َويَْحِمُل َعرَْش َربَِّك فَْوقَُهْم يَْوَمِئٍذ مَثَانِيٌَة” )الحاقة: 17(25. 

ُقّبة ال�ّسخرة امل�سّرفة وما يحيط بها من قبب وبوائك26

تُذكّر . 3 متجاورة  محاريب  ثالثة  الّصخرة  قُبّة  من  الغريب  الجانب  يف  األمويّون  بنى 

باألماكن الثالثة املقّدسة يف اإلسالم: مّكة واملدينة وبيت املقدس، وسبعة محاريب 

إّن  ثّم  الّسبع.  واألراضني  الّسبع  بالّساموات  تُذكّرنا  الّشاميل  الجانب  يف  متجاورة 

ترتيب األعمدة من الّداخل يُذكّرنا بأركان اإلسالم الخمس وبالّصلوات الخمس التي 

فرضت علينا يف هذا املكان27.

معروف، عبد الله، مرجع سابق. ص ص 104-102.  25

املصدر: أخوات من أجل األقىص. انظر الرابط التايل )شوهد بتاريخ: 2019/09/12(:   26

http://www.foraqsa.com/index.php/aqsa-character/aqsa-guide/aqsa-domes/158-sakhra  

معروف، عبد الله، مرجع سابق. ص ص 104-102.  27
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تّم يف الفرتة نفسها، تنفيذ أمر عبد امللك بإعامر املسجد، فتّم البناء والعامرة من . 4

بجامع  اآلن  املعروف  املكان  عند  يقع  الذي  الّسور  من  غربيّه  إىل  املسجد  رشقي 

املغاربة28. وشمل ذلك بناء التّسوية الجنوبية –متتّد من الرّشق إىل الغرب-، فكان 

ذلك املسجد بحجم )15( رواقًا؛ أي ضعف حجم املسجد الحايّل29. 

وأّما بشأن الّسور، فتذكر املصادر التاريخية أّن عبد امللك بن مروان أعاد بناء جدار . 5

منطقة املسجد، وبشكل أسايس الجدار الرّشقي املوجود عليه الباب الّذهبي )باب 

بابان:  فيه  فتح  الذي  الغريب  الجنويب  الجدار  الّنبي(، وكذلك  باب  والرّحمة  التّوبة 

الباب الثاليث والباب املزدوج، وكالهام يُشّكالن جزًءا من سور املدينة الكبري30.

مل يتوقّف األمر عند أبنية عبد امللك وابنه الوليد وإعامرهام، بل استمّر ذلك من ِقبَل . 6

من خلفه؛ فلاّم ويل سليامن بن عبد امللك بعد أخيه ”الوليد” سنة )96هـ/715م( كان 

يجلس يف قُبّة يف صحن مسجد بيت املقدس ماّم يل الّصخرة، ولعلّها الُقبّة املعروفة 

بـ ”قُبّة سليامن”31. ويذكر مجري الدين الحنبل يف القرن الخامس عرش امليالدي: ”يف 

املسجد من جهة الرّشق بني الّصخرة والّسور الرّشقي أشجار زيتون كثرية قدمية من 

عهد الّروم وآثار أروقة مستهدمة عند مهد عيىس لعلّها من آثار البناء األموي”32.  

املقدس، حتى بدت وكأنّها  بيت  اإلقامة يف  األمويّون  الخلفاء  اعتاد  لقد  األمويّة:  الُقصور 

عاصمة الخالفة، األمر الذي يتطلّب تشييد األبنية القادرة عىل استيعاب أنشطتهم السياسية 

والعمرانية يف هذه املدينة املقّدسة. فكانت تلك الُقصور التي تربض جنوب غرب املسجد 

األقىص املبارك، وتحديًدا أسفل سوره، تقوم عىل مساحة تبلغ نحو )15( دومنًا شّكلت ما 

يُعرف يف تاريخ صدر اإلسالم بدار اإلمارة، عند الزّاوية الجنوبية الغربيّة للحرم الرّشيف33، 

الحنبل، مرجع سابق. ص 273.  28

معروف، عبد الله، مرجع سابق. ص ص 105-104.  29

أبو خلف، مروان. ”التطّور املعامري ملدينة القدس يف الفرتة اإلسالمية”. مجلة جامعة القدس املفتوحة. العدد )18(، 2010. ص ص 40-11.   30

الحنبل، مرجع سابق. ص ص 282-281.  31

الحنبل، مجري الدين. األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل. مكتبة املحتسب. عامن. األردن. ج2. 1973. ص 22.  32

 http://alqudsgateway.ps/wp/?p=3760  :)2019/09/02 منظمة التحرير الفلسطينية: دائرة شؤون القدس. انظر الرابط التايل )شوهد يف  33

أنظر أيًضا: عنبتاوي، رىب )2013(. مجلة مًعا االلكرتونية. العدد )53(. انظر الرابط التايل )شوهد يف 2019/09/02(:  

http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue53/topic3.php  
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املجال  يتّسع  ال  التي  الحضارية  والخصائص  الّسامت  من  األبنية مبجموعة  هذه  ومتتّعت 

لذكرها. أنظُر الّشكل )1(.

ال�ّسكل 1: امل�سجد الأق�سى املبارك، وبجواره الُق�سور الأموّية 
التي قام الحتالل بتحويلها اإىل حديقة، وتخ�سع للحفريات يومّيا34

التعديل بتصف عن: دليل املسجد األقىص املبارك. الجمعية الفلسطينية األكادميية للشؤون الدولية. القدس، 2013. ص ص 35-34.  34
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يالحظ ماّم سبق أّن الخليفة الثاين عمر بن الخطاب أرىس دعائم البناء الحضاري 

اإلسالمي يف القدس، وذلك يف منطقة َخِربَة غري مأهولة بالعمران واملباين، واستمر من 

جاء بعده من الخلفاء والحكام والسالطني؛ يبنون ويشيدون وميتدون يف البناء واإلعامر 

الغرب واستخدموا سلطتهم  تّوجهوا إىل  أنّهم  يرد  املدينة، ومل  الرّشقي من  الجانب  يف 

غريب  تُعّمر  كانت  التي  املسيحية  الدينية  واألماكن  املنشآت  عىل  لالعتداء  وسطوتهم 

املدينة؛ حيث كنيسة القيامة التي رفض الخليفة عمر بن الخطاب الّصالة فيها. 

الحكم  باكورة  )132هـ/750م(،  العام  استمرّت حتى  التي  األموية،  الحقبة  وتُعترب 

اإلسالمي للمدينة، وخاللها رشع املسلمون يف إنشاء املباين بأشكالها املختلفة؛ الدينية 

)كاملسجد القبل ومسجد قُبّة الّصخرة املرشّفة(، والدنيوية )كالُقصور األموية والّسور 

إعامرهم  يف  األمويون  واحتكم  املبارك(.  األقىص  باملسجد  املحيطة  املباين  من  وغريها 

ملسجد قُبّة الّصخرة املرشّفة إىل بعض اآليات القرآنية، التي تّم بناًء عليها تصميم الّشكل 

الهنديس واملعامري للُقبّة واألضالع والجدران الخارجية والداخلية. 

أرايض  وأّن هناك  أوقاف خريية،  العاّمة هي  واملباين  العّقارات  بأّن  علمنا  ما  وإذا 

وأمواال تّم وقفها عليها من الحّكام والّسالطني واألثرياء، فإنّنا نكون أمام بدايات نشأة 

الهوياتية  لألبعاد  أّسسوا  قد  األمويني  وأّن  القدس.  يف  وترعرعها  اإلسالمية  األوقاف 

والحضارية لهذه األوقاف، باعتبارها حضارة جديدة أصبحت تأخذ مكانها ومكانتها بني 

الحضارات األخرى التي بقيت آثارها يف هذه املدينة املقّدسة. 

األوقاف اإلسالمية يف القدس- مثانية قرون من التوّسع واالنتشار:

”أبو جعفر  الثاين  الخليفة  زارها  فقد  املقّدسة؛  باملدينة  اهتامًما  العبّاسيون  أظهر 

من  املمتّدة  الفرتة  وخالل  )140هـ/758م(35.  سنة  الحّج  من  عودته  عند  املنصور” 

الّصليبي يف  الغزو  الفاطمي وبداية  الحكم  نهاية  الثامن امليالدي حتّى  القرن  منتصف 

العام )1099م(، مرّت مدينة القدس بزالزل وأحداث كربى كان يتّم، يف كّل مرّة، الّسيطرة 

عند  بتقويته  الفاطميون  قام  الذي  املدينة،  وبُسور  بالحرم  يتعلّق  ما  بخاّصة  عليها، 

الدوري، عبد العزيز. القدس يف الفرتة اإلسالمية األوىل )من القرن السابع حتى القرن الحادي عش(. يف ”القدس يف التاريخ. تحرير   35

كامل جميل العسل. الجامعة األردنيّة. عامن. األردن”، 1992. ص 139.
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اقرتاب الغزو الّصليبي36. وعندما زار الرّحالة الفاريس نارص خرسو املسجد األقىص سنة 

)438هـ/1047م(؛ وصف بيت املقدس بالقول: ”هي مدينة ُمشيّدة عىل قّمة الجبل، 

ليس بها ماء غري األمطار، وهي مدينة كبرية كان بها، يف ذلك الوقت، عرشون ألف رجل، 

وا الجهات الجبليّة  وبها أسواق جميلة وأبنية عالية، وكّل أرضها مبلّطة بالحجارة، وقد سوُّ
واملرتفعات وجعلوها مسطّحة، بحيث تُغسل األرض كلّها وتُنظّف حني تنزل األمطار.”37

يشري هذا الوصف إىل الهوية الحضارية املتميّزة التي متكَّن املسلمون من تحقيقها 

امتّدت من عام  التي  الّصليبي  الحكم  نحو خمسة قرون. وألّن حقبة  بعد  القدس  يف 

)1099م - 1187م( شهدت عىل توقّف امتداد األوقاف اإلسالمية وانتشارها، وقابل ذلك 

انتشار العمران الّصليبي، وتغيري مالمح ما بناه املسلمون. لهذا كلّه ميكننا تجاوز هذه 

الحقبة، وتجميد التاريخ عندها، وصوال إىل الحقب اإلسالمية اآلتية: األيّوبية )1187م- 

1250م( واململوكية )1250م - 1517م( والعثامنية التي امتّدت عىل مدى )400( عام 

)1517م - 1917م(. وأّما آخر مائة عام )1918م - 2018م(، فقد توزّعت بني االنتداب 

الربيطاين واالحتالل اإلرسائيل والحكم األردين واالحتالل اإلرسائيل مرّة أخرى. وفيام يأيت، 

استعراض لهذه الحقب املتتابعة باختصار: 

أّوال: الحقبة األيّوبية )1187م - 1250م(

مع فتح صالح الدين للقدس وطرد الّصليبيني منها عام )583هـ/1187م(، حدثت 

تغرّيات جذرية يف بعض مظاهرها العمرانية والسّكانية واالجتامعية، فأنشأ مؤسسات 

أنشأ  كام  الّصليبي.  البيامرستان  أنقاض  أقامه عىل  الذي  الطبّي38  كالبيامرستان  وقفيّة 

الخانقاة الّصالحية للّصوفيني، ومدرسة لتدريس الفقه الشافعي، وأوقف عليهام كثريًا من 

العّقارات داخل القدس وخارجها39. 

الخشاب، يحيى. {مرتجم}. نارص خرسو وعلوى سفرنامه. الهيئة املصية العامة للكتاب. القاهرة. مص. ط2 )ط1 سنة 1943(،   36

1993. ص 66؛ الحنبل. ج1. مرجع سابق. ص ص 304-210؛

 Burgoyne, M. H. )2000(. The east wall of the haram al-sharif: A note on its archaeological potential.  

 Edited by: Sylvia Auld  and  Robert Hillenbrand. .1917-In ”Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517

.92-Architectural survey by: Yusuf Natsheh. Altajir World of Islam Trust. London. Part I.pp 479

37  الخشاب، يحيى مرجع سابق. ص 67. 

أوقف صالح الدين عرشات العقارات داخل حارات القدس، ليصف عليها، شملت: دكاكني، وأسواق، وأرايض زراعية، باإلضافة إىل   38

ثالثة أرباع حارة بني سعد وجميع مزرعة حارة اإلفرنج.  

رسور، موىس. ”دور االوقاف االسالمية يف التنمية العمرانية يف القدس”. مجلة حوليات القدس. العدد )14(، 2012. ص ص 70-64.  39



الأوقاف يف القد�س: ح�ضارة وهوية  158 —

وقف اخلانقاة ال�ّسالحية: اأوقفه ال�ّسلطان �سالح الدين الأّيوبي يف العام )585هـ/1189م(40

يف عام )587هـ/1191م(، وعندما تنّفس الّسلطان صالح الّدين الّصعداء عاد إىل القدس 

ورشع يف إصالح ّسور املدينة وتأهيله41؛ فبنيت من جديد أقسام كاملة من الّسور وُحّصنت 

باألبراج؛ وقد جّدد أبراًجا حربية من باب العمود إىل باب الخليل42، وحفر خندقًا عميًقا يف 

الّصخر، واستُعملت الحجارة املستخرجة يف البناء، وأرشف صالح الدين بنفسه عىل العمل، 

يت  حتّى إنّه ساعد يف حمل الحجارة. ثّم وقف امللك األفضل منطقة كاملة عىل املغاربة ُسمِّ

”حارة املغاربة”. واستمر العهد األيّويب يف القدس حتّى عام 1250م، أنشئ خاللها كثري من 

http://www.enjoyjerusalem.com/ar/explore/where-to-go  40/الخانقاة-الصالحية.

الحيارى، مصطفى. القدس تحت حكم الصليبيني )1099م1187-م(. يف ”القدس يف التاريخ. تحرير كامل جميل العسل. الجامعة   41

األردنيّة. عامن. األردن، 1992. ص ص 202-167”.

العارف، عارف. املفصل يف تاريخ القدس. مكتبة األندلس. القدس، 1999. ص 180.  42
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محمود  الباحث  قام  2007م  العام  ويف  املذكورة.  الوقفيات  جانب  إىل  الخرييّة،  الوقفيات 

الهواري بحص )37( منشأة ومبنى أنجزه األيّوبيون، أثبت لكّل منها: االِسم، وتاريخ اإلنشاء، 

واملوقع، والوصف املعامري، وتاريخ املبنى. وكّل ذلك مرفق بالرّسومات والّصور الفوتوغرافية 

الّنساء،  الزّوايا كالزّاوية الختنية، واملساجد كجامع األفضل، وجامع  التّعزيزية. ونذكر منها: 

كاملدرسة  واملدارس  املطهرة،  وباب  الّناظر  وباب  الّسكينة  وباب  الّسلسلة  كباب  واألبواب 

الّصالحية واألفضلية... إلخ43. وقد أوقف عىل معظمها أوقافًا كثرية، هنا وهناك من فلسطني.

اهتامًما  نفسه،  األيّويب  الدين  صالح  وبخاّصة  األيوبيون،  أبدى  آخر  جانب  من 

منه مظهرًا  إذ جعلوا  فيه-44،  الواقعة  املرشّفة  الّصخرة  -وقُبّة  املبارك  األقىص  باملسجد 

حضاريّا وفكريّا، باحتوائه عىل عدد من املؤّسسات التّعليمية التي قامت بداخله ومن 

حوله. وأوقفوا عليه األوقاف املختلفة من أراٍض وأموال وغريها، كان لها دور كبري يف 

استمرار الحياة العلمية والفكرية وتواصلها يف تلك املؤّسسات –بخاّصة مدارس املسجد 

األقىص املبارك-45. ويشري الباحث محمد غوشة يف دراسته إىل أّن الحقبة األيّوبية شهدت 

إقامة )28( وقًفا خرييّا يف القدس إىل جانب )6( أوقاف ذرية46.

ثانًيا: الحقبة اململوكية: 

– كرقيق  األطفال  رشاء  من  واأليّوبيني  والفاطميني  العبّاس  بني  سالطني  استكرث 

أطلق عليهم املامليك- وتدّرج هؤالء األطفال يف الّسلطة املفتوحة أمامهم حتى وصلوا 

إىل قّمتها. وبدأ نفوذ املامليك بازدياد مع تعاظم ضعف األيّوبيني47. وبعد وفاة امللك 

 An architectural and archaeological study. Bar .)1250-Hawari, M.K. )2007(. Ayyubid Jerusalem )1187  43

.182-International Series 1628.Oxford. England. P: 35

املراد باملسجد األقىص: هو جميع ما دار عليه الّسور، وأبعاده: طوله قبلة بشامل )660( ذراًعا–من محراب داود عليه الّسالم إىل   44

صدر الّرواق الّشاميل عند باب األسباط- وعرضه رشقا بغرب من الّسور املطّل عىل مقابر باب الرّحمة إىل صدر الّرواق الغريب الذي 

هو أسفل مجّمع املدرسة التنكزية )406( أذرع غري عرض الّسوريْن. وأّما صحن قُبّة الّصخرة املرشّفة فطوله قبلة بشام )235( ذراًعا، 

وعرضه رشقًا بغرب )189( ذراًعا. والّذراع هنا قد يكون بذراع الحديد أو بذراع اليد )عن: الحنبل، ج2، ص ص 25-24(.

املاّل، حنان عبد الرحمن. أوقاف بالد الشام يف العرص األيّويب. صفحات للدراسات والنرش والتوزيع. دمشق. سورية. ط1، 2019. ص ص 51-48.   45

46  غوشة، محمد. األوقاف اإلسالمية يف القدس -دراسة تاريخية موثقة – املجلد األول. مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

اإلسالمية )إرسيكا(. إستانبول، ]تركيا[. ط1، 2009. ص ص 52-48.

العلمي، أحمد. املدارس اململوكية يف القدس. مركز القدس لألبحاث. القدس الرشيف. فلسطني. ط1، 1999. ص ص 3-1.   47

اتخذ امللك الّصالح من املامليك األمراء ورجال بطانته وخاّصته وحراسه.  
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يف  للامليك  الحكم  استقّر  حتّى  األحداث  تسارعت  )647هـ/1249م(  عام  يف  الّصالح 

أو  كعاصمة  ليس  بالقدس،  كبريًا  اهتامًما  املامليك  أوىل  ولقد  )648هـ/1250م(.  العام 

مركز حكم، وإمّنا الرتباطها بالعقيدة اإلسالمية؛ فأكرثوا من زيارتها والترّبك بها، وقّدموا 

العون واملساعدة لها، وكانت مبستوى نيابة تسّمى ”نيابة بيت املقدس”. وقد شهدت 

الحقبة اململوكية استقراًرا سياسيّا، ما أّدى إىل أن يشهد بيت املقدس حياة هادئة جعلت 

العلامء ينصفون إىل االشتغال بالعلم آمنني مطمئّنني48. وكان األمراء والّسالطني املامليك 

يتباهون ببناء املؤّسسات الخرييّة والوقف عليها، وازدهرت األوقاف لتتمّكن من الّصف 

عىل املساجد واملدارس وغريها من املؤّسسات التي عّمرت القدس49. ويف عام 1987م 

بعنوان  نرش ”مايكل هاميلتون بورغون” )Michael Hamilton Burgoyne( دراسة 

”القدس اململوكيّة” باللغة اإلنجليزية )Mamluk Jerusalem(50، وقد استغرق إعداد 

هذه الّدراسة نحو عرشين عاًما51. اشتملت الّدراسة عىل قسمني رئيسيني: تناول القسم 

األول تاريخ القدس وسامتها الجيوغرافية، باإلضافة إىل مختص حول تطّورها العمراين 

وشامال  دقيًقا  تحليليّا  وصًفا  فشمل  الثاين،  القسم  أّما  اململوكيّة.  الحقبة  وأثناء  قبل 

لخصائصها املعامرية والتاريخية52. وركّز الباحث يف دراسته عىل )64( معلاًم من املعامل 

اململوكية، ووصف كّل معلم من حيث: تاريخ اإلنشاء، واملوقع، والبناء، وتاريخ البناء، 

والجانب املعامري. 

الجدار  طول  عىل  الواقع  املبارك،  األقىص  للمسجد  الّشاميل  بالّرواق  الّدراسة  تبدأ 

الّشاميل للحرم، بارتفاع 8.9م عن مستوى الحرم، والذي كان قد أنشئ يف العهد األيّويب يف 

يحيى، مها )1998(. املكتبات اإلسالمية يف بيت املقدس -العرص اململويك-. جامعة القدس. القدس. فلسطني. رسالة ماجستري غري   48

منشورة. منشورة. فلسطني. ط1، 1998. ص ص 14-11. 

يحيى، مرجع سابق. ص ص 22-21.  49

 Mamluk Jerusalem: An Architectural Study, by M. H. Burgoyne and D. S. Richards. 623 pages, many plates  50

 )32 in color(, line drawings. For the British School of Archaeology in Jerusalem; the World of Islam Festival

.Trust, London1987

يقول املؤلّف: ما كانت هذه الّدراسة لرتى الّنور كمجلّد، لوال الّدعم واإلسناد من كّل من: امللك حسني، وامللكة نور، والشيخ زايد   51

بن سلطان آل نهيان، ومؤسسة الصباغ، وأمري قطر، والقص املليك بعامن، والبنك العريب، والسيد عبد املحسن القطان، والسفارة 

السعودية يف لندن، والبنك السعودي يف باريس، ومؤسسة التعاون يف جنيف.

.Burgoyne and  Richards )1987(. PP: XI  52
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عام )610هـ/1213-1214م(، واستُكمل من قبل املامليك يف العام )836هـ/1432م(53. 

ثّم تتسلسل املعامل اململوكية –بحسب بورغون وريتشارد-زمنيّا عىل امتداد قرنني ونيف، 

الّدراسة  اململوكية قيد  املعامل  )663هـ/1265م( حتّى عام )887هـ/1482م(. وتوزّعت 

عىل رواقي املسجد األقىص –الّشاميل والغريب-والرّتب –مبعنى املقابر-واألربطة، والزّوايا، 

واملآذن، والخانقاوات، والقناطر، واملدارس، واألسواق54. ويشري الباحث محمد غوشة إىل 

أّن الحقبة اململوكية شهدت )82( وقًفا خرييّا يف القدس إىل جانب )29( وقًفا ذريّا55. 

جانب من املدر�سة التنكزية )مدر�سة مملوكية، مّت بناوؤها يف العام 729هـ/1328-29م(
ولكن مّت ال�ّسيطرة عليها بالقّوة من قبل الحتالل الإ�سرائيلي حالّيا56

.108-Burgoyne and  Richards )1987(. pp 104  53

.606-Burgoyne and  Richards )1987(. pp 104  54

غوشة. املجلد األول. مرجع سابق. ص ص 169-151.  55

تقع بني باب السلسلة شامال وحائط الرباق املحتّل جنوبا، جزء منها داخل الّرواق الغريب، وجزء خارجه )املصدر: أرشيف املسجد   56

http://alaqsa-archive. :)2019/09/13 :األقىص املبارك. إرشاف جمعيّة برج اللّقلق، القدس، انظر الرّابط التّايل )شوهد بتاريخ

com/ar/?page_id=331
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ثالًثا - الحقبة العثامنية: 

أرىس  الذي  أرطغرل”،  بن  ”عثامن  يد  عىل  تأّسست  قد  العثامنية  الّدولة  كانت 

وحفدته.  عثامن  أبناء  من  عليها،  الّسالطني  تواىل  ثّم  700هـ/1300م57.  عام  يف  دعامئها 

وعندما انتابت دولة املامليك الخالفات العميقة التي استفحلت بني األمراء والقادة، وما 

رافقها من مؤامرات، وصل األمر إىل أّن الّسلطان سليم األّول زحف تجاه الّشام يف العام 

)922هـ/1516م( فانتص عىل املامليك وأرس آخر الخلفاء العبّاسيني58، ودخل القدس يف 

4 من ذي القعدة 922هـ/26 كانون األول 1516م(59. واستمّر الحكم العثامين يف القدس 

عىل مدى أربعة قرون حتى عام 1917م، أقيمت فيها مئات الوقفيات الخرييّة والذريّة. 

وصدرت يف عام 2000 دراسة بعنوان القدس العثامنية، من مجلّدين: يشمل القسم األول 

عىل )36( ورقة علميّة، شّكلت كّل منها فصال يف الكتاب.  وقد توزّعت عىل مواضيع وعناين 

مختلفة، تركّزت عىل الحقبة العثامنية، باإلضافة إىل مواضيع تاريخية وفّنية أخرى. وينتهي 

هذا القسم بورقة علمية للباحث يوسف النتشة -كان رئيًسا لقسم اآلثار-يف دائرة األوقاف 

اإلسالمية بعنوان ”العامرة يف القدس العثامنية”؛ وهي مبثابة تقديم للقسم الثاين الذي هو 

يف األصل دكتوراه للباحث النتشة، تخّصصت يف دراسة أهّم اآلثار يف الحقبة العثامنية60.

واالسم  اإلنشاء،  وتاريخ  االسم،  من حيث:  مبنى  كّل  الّدراسة وصف  وتّم يف هذه 

املعارص، واملوقع، والوصف املعامري، وتاريخ املبنى. وذلك كلّه مرفق بالرّسومات والّصور 

الفوتوغرافية التّعزيزية. وتوزّعت املنشآت العثامنية عىل ستّة مجاالت، هي: الخلوات، 

واألسبلة، واملباين الدينية، والزّوايا الّصوفية، ومباٍن أخرى مختلفة(، كام هو مبنّي يف الجدول 

رقم )1(. وتبدأ تواريخها يف العام 930هـ/1524م وتنتهي يف العام 1222هـ/1807م61.

جبارة، تيسري. تاريخ الدولة العثامنية )1280م1924-م(. جامعة القدس املفتوحة. رام الله. فلسطني، 2015. ص 32.  57

غوشة، محمد. املجلد االول. مرجع سابق. ص ص 333-330.  58

59  غوشة. املجلد األول. مرجع سابق. ص 336.

 Architectural survey by: Yusuf .1917-Auld, S and Hillenbrand, R. Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517  60

.Natsheh. Part II. Altajir World of Islam Trust. London, 2000.p 630

 Architectural survey by: Yusuf .1917-Auld, S and Hillenbrand, R. Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517  61

.Natsheh. Part II. Altajir World of Islam Trust. London
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الجدول )1(: أنواع املباين يف القدس يف الحقبة العثامنية وأعدادها62

العددنوع املبنى

15الخلوات )تشمل املدرسة األحمدية(

13األسبلة

8مبان مختلفة

7مبان دينية

5زوايا صوفية

7أخرى

55املجموع

من  أقّل  أي  منشأة؛   )55( الّدراسة  هذه  يف  العثامنية  واملنشآت  املباين  عدد  كان 

اململوكية، رغم أّن حقبتهم الزّمنية ضعفا حقبة املامليك. ويف ذلك إشارة إىل ضعف اهتامم 

العثامنيني بالقدس مقارنة مع املامليك. ولعّل ما يلفت الّنظر أّن العثامنيني مل يهتموا 

بإنشاء املدارس كام فعل األيّوبيون واملامليك. ومن الّناحية االجتامعية، اهتّم العثامنيون 

بفقراء املدينة وبالطّبقات املعدمة واملهّمشة مجتمعيّا، من خالل وقفية-تكيّة ”خاصيك 

سلطان” التي أنشأتها زوجة الّسلطان سليامن القانوين يف عام 959هـ/1552م63. وهذه 

القدمية من مدينة القدس،  البلدة  التي توجد يف قلب  العامرة”،  هي وقفيّة ”العامرة 

الرّشيف64،  الحرم  أبواب  الّناظر، أحد  الغرب من باب  حيث تبعد نحو 150 مرتا إىل 

وميكن منها مشاهدة قُبّة الّصخرة املرشّفة بوضوح. انظر الّصورتني أدناه.

.Auld and Hillenbrand, 2000. Part I.p 630  62

محيبش، غسان. تكية خاصيك سلطان ودورها يف القضاء عىل الفقر يف مدينة القدس وتوفري الحياة الكرمية املستدامة للطبقات   63

املعدمة واملهمشة مجتمعيا. يف ”وقائع املؤمتر األكادميي الرابع ”الوقف اإلسالمي يف القدس”. الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس 

وجمعية املحافظة عىل الوقف والرتاث املقديس. تحرير: عزيز العصا وآخرون. 14-15 متوز 2018. ص ص 390-374”.

النتشة، يوسف. ذكريايت مع مجمع خاصيك سلطان ”العامرة العامرة”.  مجلة الدراسات الفلسطينية، املجلد )14(، العدد )55(،   64

2003. ص ص 129-120”.
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عمارة العامرة ”خا�سكي �سلطان”65

املوقع االلكرتوين لـ ”دليل الزائر للقدس”. انظر الرابط التايل )شوهد بتاريخ: 2019/09/13(:  65

http://www.enjoyjerusalem.com/ar/explore/where-to-go/العامرة-العامرة  
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مبتابعة أعداد األوقاف الخرييّة والذريّة يف الجداول الظّاهرة يف دراسة غوشة، تّم 

التوّصل إىل الّنتائج الظّاهرة يف الجدول )2(.

جدول )2(: إحصائية بأعداد األوقاف الخرييّة والذريّة يف القدس يف العرص العثامين 
)1516م1908-م(66

نسبة الذريّة %األوقاف الذريّةاألوقاف الخرييّةالعدد الكّلالحقبة الزمنية

15162929419868م1590-م

159131416814646م1686-م

16882721525794م1782-م

17863503731389م1908-م

%122831491474املجموع

ياُلحظ من هذا الجدول أّن عدد األوقاف اإلسالمية يف القدس وخارجها خالل العص 

األوقاف  أّن حجم  يالحظ  كام  ذّرية.  أوقاف  منها   74% وقفية؛   )1228( بلغ  العثامين 

الذريّة قد تزايد يف الحقبة العثامنية، حتّى طغى عىل األوقاف يف القدس يف القرن الثاين 

للميالد(.  عرش  الثّامن  القرن  أواخر  إىل  عرش  الّسابع  القرن  أواخر  )من  الهجري  عرش 

وميكن تفسري ذلك بأّن املجتمع، بخاّصة يف آخر مائتي سنة، أصبح يف حالة من العوز 

والحاجة عىل املستوى االقتصادي؛ ما دفع بامليسورين وأصحاب الرّثوات وامللكيّات إىل 

الوقف عىل ذّرياتهم بهدف توفري مصادر للعيش الكريم للموقوف عليهم.   

رابًعا - حقبة االنتدا	 الربيطاين حّتى تاريخه: 

فأضحت  اإلسالمية،  الّشؤون  لتنظيم  جديدة  صيغة  هناك  أصبح  االنتداب  مبجيء 

املحاكم الرّشعية واألوقاف تحت إرشاف اليهودي الّصهيوين بنتويش )Bentwich(، فانتبه 

اإلسالمي  املجلس  تشكيل  فتّم  أوقافهم،  عىل  بالّسيطرة  وطالبوا  فلسطني  يف  املسلمون 

األعىل عام 1922م67 الذي قام باإلرشاف عىل األوقاف اإلسالمية وتكريسها لخدمة املسلمني 

قام الباحث باستنباط هذا الجدول من خالل تحليل الجداول الواردة يف: غوشة، محمد. األوقاف اإلسالمية يف القدس -دراسة   66

تاريخية موثقة – املجلدان: األول والثاين. إستانبول، ]تركيا[: مركز األبحاث للتاريخ والفنون. ط1، 2009.

رايب، ازدهار. املجلس اإلسالمي الرشعي األعىل يف فلسطني ودوره الديني واالجتامعي والوطني من 1922م إىل 1948م. رسالة دكتوراه   67

غري منشورة. جامعة عني شمس، 2015. ص 33.
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يف القدس بشكل خاّص، وفلسطني عىل وجه العموم. فقد أورد ”رايرت” أنّه خالل الثالثني 

سنة من االنتداب عىل فلسطني، قام املجلس املذكور بتحويل )121( من املمتلكات يف 

املجلس-مبلًغا ضخاًم  –رئيس  الحسيني  أمني  الحاج  استلم  وعندما  أوقاف.  إىل  القدس 

من متربّع، قام باستخدامه لرشاء )1,000( دونم من األرايض الّزراعية يف كفر زيّات يف 

طولكرم؛ وذلك يف خضّم الّصاع مع الحركة الّصهيونية عىل امتالك األرايض يف فلسطني، 

وضمن خطّة لتكريس هذه الوقفية لصالح مرشوع إنشاء جامعة إسالمية يف القدس68. أّما 

خالل الفرتة األردنية، فتّم تسجيل )16( وقفية ذّرية. وبعد االحتالل اإلرسائيل يف العام 

لت )90( وقفية؛ ثُلثها وقفيات خرييّة69. وقد شهدت  1967م وحتّى العام 1990م، ُسجِّ

فرتة ما بعد االحتالل 1967-م حتّى تاريخه-اهتامًما بالوقف كأحد الطّرق لدعم صمود 

الذين شّجعوا تحويل جمعيّات ومؤسسات خرييّة إىل  الّداعمني  املقدسيني؛ بطلب من 

وقفيّات، مثل: دار الطّفل العريب، ومؤّسسة جيل األمل، وجمعية االتّحاد الّنسايئ العريب، 

والكلّية اإلبراهيمية70. أّما بشأن حجم هذه األوقاف وطبيعة عملها، فإّن هناك عجزًا من 

املتعلّقة مبدى وطبيعة  الّدقيقة  األرقام  يؤكّد دمرب غياب  إذ  الباحثني يف معرفتها.  قبل 

أرايض وأمالك األوقاف يف القدس وفلسطني بشكل عاّم، ويُعزي ذلك إىل األسباب اآلتية71:

مل يكن املوروث من الجهاز اإلداري العثامين متطّوًرا مبا يكفي للحفاظ عىل سجالّت  –

شاملة لجميع األرايض املسّجلة واملعامالت املتعلقة بها.

إىل معلومات غري  – استنتاجات وحسابات تستند  الواردة يف اإلحصاءات هي  األرقام 

كافية. كام أّن املعلومات املتوافرة ليست متناسقة دوًما؛ فبعض األرقام يرد بالدومنات، 

ويشري بعضها اآلخر إىل نسب مائوية.

مل  – الرّضائب،  جباية  ألغراض  األرايض  لتسجيل  برنامج  يف  رشعوا  الذين  الربيطانيون 

يكونوا قد أنجزوا هذا الربنامج قبل انتهاء فرتة االنتداب.

    .Reiter, Yitzhak )1996(. Islamic endowments in Jerusalem under British mandate. Frank Cass. London. p69  68

فخر الدين، منري، ومتاري، سليم. األوقاف وامللكيات املقدسية. مؤسسة التعاون، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية. بريوت. لبنان،   69

2018. ص 37.

نفس املرجع.  70

دمرب، مايكل. سياسة إرسائيل تجاه األوقاف اإلسالمية يف فلسطني 1948-1988. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بريوت، لبنان. طبعة   71

2، 1992. ص 185.
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إذا كان ذلك هو وضع األرقام واإلحصاءات يف فلسطني، ومن ضمنها القدس، فإّن 

موىس رسور يعزو التبعرث يف تلك األرقام وعدم دقّتها بشأن األوقاف املقدسيّة إىل سببنْي 

رئيسني، هام72:

األّول: صعوبة الفصل بني األمالك الوقفية داخل القدس القدمية وخارجها؛ وذلك للرّتابط 

املؤّسسات  يغّذي  الذي  الرّئيس  املورد  األطراف  تعدُّ  إذ  واألطراف،  املركز  بني  الوثيق 

الوقفيّة يف املركز.

الّثاين: غياب إحصاءات دقيقة تتناول األمالك الوقفية يف القدس وفلسطني بشكل عام. 

واإلحصاءات املتوافرة تعتمد عىل التّقدير والتّخمني.

يؤكّد الباحث املقديس محمد غوشة أنّه ال توجد ”حتّى اآلن” إحصائية شاملة لعدد 

الوقفيات الخاّصة مبدينة القدس، مبيًّنا املحاوالت اإلحصائية التّالية73:

أعّد مجهول يف سنة 1338هـ/1919م فهرسًة لعدد من الوقفيات املسّجلة يف املحكمة  –

الرّشعية يف القدس.

يوجد لدى عائلة األنصاري يف القدس دفرت بخّط يد ”محمد أمني الدنف األنصاري”  –

يشتمل عىل فهرسة لعدد من الوقفيات املسّجلة يف املحكمة الرّشعية يف القدس.

هناك فهارس أعّدها الّشيخ ”أسعد اإلمام الحسيني” ألوائل سجالّت املحكمة الرّشعية  –

يف القدس –وهناك من يشري إىل أنّها نحو 150 سجالّ-، والتي تكشف عن عدد غري 

قليل من الحجج الوقفية، أّن هذه الفهرسة توقّفت عند منتصف القرن 11هـ/16م؛ 

وهي مرحلة ُمبّكرة من سجالّت العهد العثامين.  

 أّما غوشة )2009(، فريى أّن املحكمة الرّشعية يف القدس مل تقم بإجراء مسح شامل 

لجميع الوقفيّات املسّجلة، التي تتضّمن كثريًا من الحجج الوقفيّة التي تغطّي مختلف 

مراحل العص العثامين، فضال عن سجالّت لوقفيات يف العصين األيّويب واململويك أعيد 

رسور، موىس، املرجع السابق. ص ص 70-64.  72

غوشة، محمد هاشم. الوقف اإلسالمي يف مدينة القدس وأكنافها. يف ”األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس –األبعاد التاريخّية،   73

مصادر التوثيق والرتاث املقديس املهدد. منتدى الفكر العريب. سلسلة ”القدس يف الضمري العريب”. تحرير: هند غّسان أبو الشعر. 

ج2، 2014. ص ص 70-53”.



الأوقاف يف القد�س: ح�ضارة وهوية  168 —

ورد  كام  اإلسالمية،  القدس  ألوقاف  إحصاءات  آخر  العثامين74.ويف  العص  يف  تسجيلها 

يف منتدى الفكر العريب عام 2014م، وبحسب سجالّت دائرة األوقاف يف القدس، فإّن 

األوقاف اإلسالمية يف القدس تتوزّع كام يأيت75:

وقفيّات خرييّة مؤّجرة وعددها )854( وقفيّة. تدار من قبل دائرة مختّصة بذلك . 1

تتبع الحكومة األردنيّة تصف عىل موظّفيها نحو سبعة ماليني دينار سنويًا76.

وقفيّات ذّرية مؤّجرة تقع تحت والية الّدائرة، وعددها )446( وقفيّة77، تضّم زهاء . 2

)1200( عائلة، يقع معظمها يف البلدة القدمية وتحتاج إىل الرّتميم والّصيانة، وهي 

مؤّجرة بأسعار زهيدة –قبل عام 1967م78. 

وقفيّات ذّرية لها متولّون خاّصون.. 3

وقفيات ال تسمح طبيعة وقفها بتأجريها.. 4

وقفيّات معتدى عليها من سلطات االحتالل اإلرسائيل.. 5

األوقاف املقدسية والّتبعيات الدينية:

ركّزت الّدراسات عىل األوقاف والوقفيات اإلسالمية دون غريها. وهذا ال يعني باملطلق 

تجاهل األوقاف األخرى؛ بخاّصة املسيحية. إذ أّن اإلسالم دخل إىل مدينة القدس وهي آهلة 

بالديانة املسيحية وعامرة بالحضارتنْي الرومانية والبيزنطية، يف حني مل يكن لليهود وجود 

يذكر؛ إذ كانوا مرفوضني من البيزنطيني ملئات الّسنني، ومن قبل أهل القدس يف ذلك الحني، 

ثّم أخذ وجودهم يتأرجح بني العدم والّندرة، ويؤكّد ذلك الباحث ”أمنون كوهن” بقوله: 

”قام الّنصارى بتحويل كّل ما هو يهودي يف القدس إىل نصاين، وحرم الّنصارى اليهود من 

غوشة. املجلد األول. مرجع سابق. ص 20.  74

العبادي، عبد السالم. ”األوقاف اإلسالمية يف القدس: األبعاد اإلنسانيّة”. يف ”األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس. منتدى الفكر   75

العريب. مراجعة وتحرير: نادية سعد الدين”، 2014. ص ص 101-100.

76  أضف إىل ذلك ما يخّصص من املوازنة العاّمة للدولة إىل لجنة إعامر املسجد األقىص املبارك وقُبّة الّصخرة املرّشفة )أنظر: العبادي، 

2014. ص 102(.

77  تتلّقى دائرة أوقاف القدس %10 من ريع الوقف الذّري مقابل إدارته، والباقي للمستحّقني من هذه األوقاف )أنظر: العبادي، 

2014. ص 102(.

78  غوشة، مرجع سابق. ص 105.
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دخول املدينة ملّدة )500( عام، إىل أن جاء املسلمون وسمحوا لهم بدخولها”79. وبالتّايل، ال 

ميكن عزل الحضارة اإلسالمية عن محيطها من الحضارات األخرى. وقد رشع املسلمون يف 

إنشاء مؤّسساتهم يف املناطق الفارغة واملهجورة رشقي مدينة القدس منذ زمن طويل، دون 

العالقة  الُعُمريّة كانت  العهدة  الدينية والخاّصة. ووفق  املساس باملسيحيني وممتلكاتهم 

اإلسالمية املسيحية يف أفضل حاالتها، يف ظّل ندرة الوجود اليهودي.      

لقد قام األمويّون باالتّكاء عىل ما هو متوافر من فّن العامرة، فهناك من املؤرّخني 

من يرى أّن الخليفة عبد امللك بن مروان بنى قُبّة الّصخرة كمنافس لكنيسة القيامة، 

وأّن الخليفة الوليد بن عبد امللك )86هـ/705م 96-هـ/715م( كان ميّاال إىل نسخ بعض 

خصائص الكنائس املسيحية80.

كني�سة القيامة يف القد�س81

نسيبة، زيك حسن. اليهود يف القدس العربية اإلسالمية بعد الفتح العمري وحتى القرن التاسع عش. ]اسم النارش غري معروف[، 1995. ص 130.  79

كريزويل، أرشيبالد كامريون. اآلثار اإلسالمية األوىل. ترجمة: عبد الهادي عبله. دار قتيبة. دمشق. سوريا. الطبعة الثانية، 2000. ص 57.  80

81  انظر: دليل الزائر للقدس. املوقع االلكرتوين عىل الرابط التايل )شوهد بتاريخ: 2019/09/18(:

http://www.enjoyjerusalem.com/ar/explore/paths-and-trails/stops/كنيسة-القيامة  
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وعىل مستوى العالقة بني قاطني القدس، فبعد الفتح الصالحي، سكن معظم أهايل 

القدس من املسلمني، الذين شّكلوا أكرث قليال من نصف سّكان املدينة، يف حاراتهم، مثل: 

باب العمود، وباب حطّة، وحارة الّسعدية وحارة املغاربة. أّما أغلبيّة املسيحيني فسكنت 

يف حاريت الّنصارى واألرمن، بينام سكن اليهود يف املنطقة التي سّميت الحًقا باِسمهم 

”حارة اليهود”82. وكان يُطلق عىل غري املسلمني يف الّدولة العثامنية ”أهل الذّمة”. ويف 

بيت املقدس وأكنافه كان هناك ثالثة ضوابط ضمنت سالمتهم وحّرية عبادتهم وصون 

مقّدساتهم، هي: حاميتهم من قبل الّدولة العثامنية، وتطبيق أحكام الرّشيعة بالتّساوي 

عىل الجميع من املسلمني وغريهم، وقبول األهايل املسلمني ألهل الذّمة والعيش معهم83.

فيها  اليهود  ملكية  بأّن  ”بنزميان”  اإلرسائيل  الباحث  يورد  اليهود”  ”حارة  وحول 

قليلة؛ ومعظم املنطقة تابعة ألوقاف إسالمية، ولكن خالل أجيال طويلة سكن اليهود يف 

الحّي وأصبح لتصّفهم يف املباين وضع ”قانوين!” خاّص، ووفق هذه القناعة قام جيش 

 )1500( يقطنون  املسلمني  من  نسمة   )5300( بطرد  1967م  عام  اإلرسائيل  االحتالل 

بيت84. وتّم تهويد الحارة بأكملها، وأضيفت إليها حارة املغاربة التي قامت تلك القّوات 

مبحوها وتهويدها أيًضا، علاًم بأنّها وقف أوقفه صالح الدين األيّويب عىل املغاربة.    

تجدر اإلشارة إىل أّن زيك نسيبة خالل مراجعته لسجالّت املحكمة الرّشعية، حول 

عّقارات  تناولت  السجالّت،  من  مالحظات  بتسجيل  قام  القدس،  يف  اليهود  موضوع 

وقفية للمسلمني )أوقاف ذّرية وخرييّة( يف حارة اليهود، وفق العّقار ورقم السجل ورقم 

الصفحة، للفت نظر الباحثني إىل هذا املوضوع وسرب غوره، ملا فيه مصلحة املقدسيني 

أصحاب تلك املمتلكات، للمطالبة بحقوقهم الرّشعية والقانونية فيها85.

82  مناع، عادل. لواء القدس يف أواسط العهد العثامين. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بريوت. الطبعة األوىل، 2008. ص 15.

كانت حارة اليهود أصغر بكثري ماّم هي عليه اآلن؛ إذ بعد احتالل القدس يف العام 1967م ضّم االحتالل إليها العديد من الحارات   

املجاورة )انظر: العلمي، 2019. حاشية. ص 33(. 

العلمي، ”محمد عل”. قضاة القدس الشيف ومجالس حكمهم )1517م1917-م(. الرعاة للدراسات والنرش. رام الله فلسطني.   83

جسور للنرش والتوزيع. عامن. األردن، 2019. ص ص 18-17.

84  بنزميان، عوزي. القدس مدينة بال أسوار. ترجمة محمد مايض. أبو عرفة للصحافة. القدس. ط1، 1976. ص 47.

نسيبة، حسن زيك، املرجع الّسابق. ص ص119-116.  85
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لقد تّم توثيق األوقاف والوقفيات املسيحية بأشكال مختلفة، ووجد الباحثون يف 

الباحث  وجد  فقد  املسيحية.  الوقفيات  من  كثريًا  بالقدس  الرّشعية  املحكمة  سجالّت 

امليالدي،  عرش  السابع  القرن  يف  مسّجلة  مسيحية  وقفية   )17( هناك  أّن  املدين  زياد 

األرقام:  ذات  السجالّت  عىل  موزّعة  )1009هـ/1600م1109-هـ/1697م(  الفرتة  خالل 

82، 147، 150، 152، 173، 174، 178، 179، 185، 194، و19886. وأشار إىل أّن ما أسامه 

”أوقاف أهل الذّمة” كانت قليلة مقارنة مع أوقاف املسلمني، وذلك يف أواخر الحقبة 

تشمل:  املسيحيني  وأوقاف  الطّور.  يف  ومقربة  الّدور،  تشمل  اليهود  أوقاف  العثامنية: 

الّدور يف محالّت الّزراعنة والّنصارى وأراٍض تابعة لألديرة87. ثّم يعرض الباحث األماكن 

واملؤّسسات الدينية للمسيحيني يف القدس كالكنائس، واألديرة التي تتوزّع عىل الطّوائف 

أديرة-  10 لهم  –يذكر  وجوارها-والالّتني  القدس  يف  ديرًا   27 لهم  –يذكر  كاألرثودكس 

واألرمن –ديران-وديْر واحد لكّل من: الرّسيان، والقبط والحبش، وكنيستان لألملان و)6( 

تتوزّع  الرّشعية، ثالث كنس  الحجج  اليهود فيذكر لهم، وفق  كنائس بروتستينية. وأّما 

عىل املناطق التّالية: حارة الرّشف، وعقبة الكاّمج، وخّط داود88. ويف دراسة أخرى للمدين 

والتاسع عرش  الثامن عرش  القرنني  القدس وجوارها يف  املسيحية يف  ”األوقاف  بعنوان 

الخرييّة  وجوارها،  القدس  يف  املسيحية  األوقاف  توزيع  الباحث  يستعرض  امليالديني”، 

والذريّة، خالل الفرتة )1700م- 1918م(، وفق سجالّت محكمة القدس الرّشعية، فوجد 

نوع  املحيطة. وبحسب  القرى  والباقي يف  القدس  منها داخل   )45( )78( وقفية؛  أنّها 

يل:  كام  الطّوائف  عىل  وتتوزّع  ذريّة،  و)32(  خريية  منها  وقفية   )46( فإّن  الوقف، 

لألحباش، وواحدة  و)4(  لالّتني،  و)16(  لألرمن،  و)28(  األرثوذكس،  للّروم  وقفية   )28(

أّن  بنّي   ،2010 سنة  املدين  زياد  أنجزها  دراسة  ويف  والربوتستانت89.  القبط  من  لكّل 

إنسانية  لغايات  أو  األديرة،  كأوقاف  دينية  لغايات  كانت  املسيحية  الخرييّة  األوقاف 

املدين، زياد. أوقاف القدس يف القرن السابع عش امليالدي 1009هـ/1600م1112-هـ/1700م. منشورات وزارة الثقافة األردنيّة.   86

عاّمن. األردن،. ط1، 2018. ص ص 758-729.

املدين، زياد. مدينة القدس وجوارها يف أواخر العهد العثامين )1246هـ/1831م1336-هـ/1918م. عاّمن. األردن. ط1، 2004. ص 118.  87

املدين، زياد، املرجع الّسابق. ص ص 291-285.  88

املدين، زياد. األوقاف املسيحية يف القدس...، مرجع سابق. ص 17.  89
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للفقراء –بخاّصة الرّهبان-أو لغايات اجتامعية كأوقاف املدارس واملستشفيات. وبالّنسبة 

ملكان توثيق الحجج الوقفية، فكان إّما يف سجالّت محكمة القدس الرّشعية، أو يف دير 

الطّائفة نفسها إن كانت رغبة الواقف كذلك90. وباالطاّلع عىل تفاصيل الحجج الوقفية، 

وفق نفس الّدراسة، نجُد أنّها ال تختلف عن الوقفيات اإلسالمية ال يف رشوطها وال يف 

نّصها، وأّن الحجج الوقفية املسيحية تُدّون يف سجالّت املحكمة الرّشعية حسب األصول 

املتّبعة يف توثيق الحجج الوقفية اإلسالمية. وكان لليهود يف القدس جهاز قضايئ خاّص 

معامالتهم  تسجيل  عىل  حرصوا  أنّهم  يف حني  اإلسالمية.  املدن  يف  اليهود  كباقي  بهم؛ 

الرّشعية. كام تزخر هذه  الرّسمية –مبا فيها األوقاف والوقفيات- يف سجالّت املحكمة 

السجالّت بقضايا األحوال الّشخصية لليهود كالطاّلق، والزّواج، والّنفقة... إلخ، مع علمهم 

بأّن األحكام تصدر بحسب الرّشيعة اإلسالمية، ويف القرن الثامن عرش عيّنت املحكمة 

الرّشعية شاويًشا خاّصا بطائفة اليهود؛ مبثابة ضابط ارتباط بني املحكمة والطّائفة91.

ويف محاولة لسرب غور األوقاف يف البلدة القدمية من القدس قبيل احتاللها، صدرت 

منري  إعداد:  من  الفلسطينية،  والّدراسات  التّعاون  مؤّسستي  عن  2018م،  عام  دراسة 

القدمية  البلدة  يف  العمراين  الحيّز  الّضوء عىل سامت  تلقي  متاري،  وسليم  الدين  فخر 

امللكية،  أمناط  أوضاع  معالجة  خالل  من  واالجتامعية،  التاريخية  ودالالته  القدس،  يف 

األردنية  الرّسمية  الرّضيبة  تخمني  بيانات  عىل  باالعتامد  والخرييّة،  الذريّة  والوقفيات 

الحرم  العام 1966م، باستثناء  القدمية يف  البلدة  العام 1966م92. وكام كانت عليه  يف 

حارة  إىل   اإلرسائيل  االحتالل  سلطات  ضمتها  التي  الحارات  ومجموعة  الرّشيف93، 

اليهود، تظهر منطقة الّدراسة يف الجزء امللّون )املظلل( من الخريطة اآلتية:

املدين، زياد. األوقاف املسيحية يف القدس...، مرجع سابق. ص ص 11-12.  90

نسيبة، حسن زيك، مرجع سابق.  ص ص125-123، 27.  91

92  انظر ملخص الدراسة )الكتاب( كام نرش عىل موقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية وفق الرابط التايل )أمكن الوصول إليه بتاريخ: 

http://www.palestine-studies.org/ar/books :)2018/09/21/األوقاف-وامللكيات-املقدسية-دراسة-لعقارات-البلدة-القدمية-يف-

product-details#القرن-العرشين

الحرم الرشيف: مساحته )144( دومًنا يشمل املصىل القبل ومسجد قبة الصخرة املرشفة وأسواره وجميع مبانيه الدينية والثقافية   93

والتعليمية وساحاته املتعددة، تحت الوصاية األردنية وبإدارة دائرة األوقاف األردنية )انظر: فخر الدين ومتاري، 2018. ص 9(.  
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اخلريطة امل�ستخدمة يف درا�سة فخر الدين ومتاري )2018(: 1( املظلل بالأزرق يعني ”الوقف”. 2( 

املظّلل بالّلون الأ�سفر يعني ”غري ذلك”. 3( غري املظّلل ي�سمل منطقة احلرم )اأوقاف اإ�سالمية( 

والباقي حارات كانت اإ�سالمية وم�سيحية مّت �سّمها اإىل حارة اليهود.

تبنّي من هذه الّدراسة أّن القدس تتفرد عن باقي املدن يف بالد الّشام بتقارب الّنسب 

يف الحيّز الوقفي اإلسالمي واملسيحي، ففي منطقة الّدراسة بلغ عدد العّقارات من مختلف 

الفئات الوقفية )1,781( عقاًرا؛ تُشّكل %54 من عقارات منطقة الّدراسة –ربعها عقارات 

ذريّة-والباقي ملكيات خاّصة، ومبساحة )348( دومنًا؛ تُشّكل %66 من منطقة الّدراسة. 

ومتثّل نسبة امللكيات الخاّصة )%45( يف القدس، وهي الّنسبة األدىن بالّنسبة ملثيالتها يف 

العامل العريب94. وأّما بشأن األمالك اليهودية يف القدس، فريى الباحثان أنّه يصعب التّفريق 

بني األمالك الوقفية واألمالك الخاّصة؛ إذ إّن أصحاب امللكيات اليهود هم من غري العرب، 

أو  –عربًا  األهايل  من  أنفسهم  يعّدون  فكانوا  القدمية،  البلدة  يف  املحلّيني  اليهود  وأّما 

فلسطينيني-وليسوا جزًءا من املجتمع االستيطاين اليهودي ”األليشوف”95.     

فخر الدين ومتاري، مرجع سابق. ص 47.  94

فخر الدين ومتاري. مرجع سابق. ص 44.  95
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األوقاف تراكم حضارّي:

يف جميع تلك املراحل كان لألوقاف أهّمية كربى يف بناء الحضارة اإلسالمية، فالحضارة 

اإلسالمية قامت، يف معظمها، عىل األوقاف؛ وأكسبها ذلك خصائص ميّزتها عن الحضارات 

األخرى، فهي حضارة شعبيّة-عىل عكس الحضارات األخرى التي قامت عىل أيدي الفراعنة 

بل  لألوقاف  الّدافع  إذ  إنسانية،  حضارة  والعسكرية-وهي  السياسية  والقوى  واألباطرة 

رشطها الذي ال تصّح إالّ به قصد الرّب ومصلحة اإلنسان، وهي حضارة متجّددة ومستمرّة، 

قاومت كّل العوامل التي أبادت بها الحضارات األخرى كالحروب والّنظام الطّبقي والكوارث 

إدارته  أنظمة متميّزة يف  استحداث  القطاع رسالته وتأثريه  لهذا  الطّبيعية96. وماّم يحفظ 

وتسيريه والرّقابة عليه، وصيانة ملكيّته عن التاّلعب ومنافذ الفساد التي قد تعوق وظيفته 

التّنموية والحضارية97. وهذا ما جرى يف القدس، إذ تشري الّدراسات إىل أنّها تتميّز عن باقي 

امللكيات  الوقفيّة ضمن  للعّقارات  الكبري  بالحجم  العامل،  التاريخية يف  نظرياتها من املدن 

بصورة عاّمة. ويالحظ هيمنة امللكيات الوقفيّة-خرييّة وعائليّة إذ إّن نحو ُخمس امللكيات 

)21%( تنتمي إىل الوقف العائل. وهي يف الغالب أعىل نسبة يف العامل العريب واإلسالمي98. 

توثيق األوقاف مينحها هويتها:

ال شك يف أّن التوثيق هو جزء ال يتجزّأ من الحضارة والهوية؛ فال ميكن ألّي حضارة 

الهوية  تُشّكل  فإنّها  ودقّتها  التّوثيق  طريقة  وأّما  بالتّوثيق.  إالّ  األجيال،  بني  االنتقال 

املميّزة لتلك الحضارة. وكام الحظنا سابًقا، فإّن ضياع التّوثيق وتبعرثه يف العصور األمويّة 

الخاّصة  واإلحصاءات  املعلومات  تكون  أن  إىل  أّدى  واململوكيّة  واأليّوبية  والعبّاسية 

باألوقاف املقدسية يف حالة من االرتباك وعدم الدقّة. إالّ أّن الحقبة العثامنية شهدت 

منهجيّة أفضل للتّوثيق جعلت من املعلومات والبيانات أكرث دقّة ومتطابقة مع الواقع. 

تتوزع مصادر املعلومات حول األوقاف املقدسيّة من وثائق )حجج( الوقفيّات، عرب 

التاريخ، يف أكرث من مكان، أهّمها:

مركز استثامر املستقبل لألوقاف والوصايا ودراساتها واستثامراته )د. ت(. نبذة عن الوقف. تقريظ: صالح بن عبد الرحمن الحصنّي.   96
الرياض. ص 3.

السنويس، عبد الرحمن. ”رقابة الدولة عىل الوقف: ماضيها وحارضها وآفاقها”. مجلة حوليات جامعة الجزائر1. العدد -33الجزء   97
الثاين، 2019. ص ص 476-446.

فخر الدين ومتاري )2018(. مرجع سابق. ص 47.  98
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أّوال- كتا	 ”األنس الجليل يف تاريخ القدس والخليل” ملؤلّفه مجري الدين الحنبل 

)860هـ/1455-1456م928-هـ/1521-1522م(:

يُعّد هذا الكتاب مصدًرا مهاّم وموثوقًا حول األوقاف املقدسية يف العصين األيّويب 

هذا  عن  يخرج  ومل  ”القدس”،  نفسه  املوضوع  يف  كرّس  قد  ”بجزئيه”  ألنّه  واململويك؛ 

الّسياق، وأنّه جاء حصيلة مجموعة قيّمة من املصادر التي سبقته التي تناولت تاريخ 

املسجد  يف  عاش  قد  ”الحنبل”  املؤلف  أّن  إليها  مضافًا  جوانبه99،  جميع  من  القدس 

األقىص املبارك ومحيطه. كام أنّه اعتمد يف كتابه هذا عىل السجالّت الرّشعية األيّوبية 

واململوكيّة التي اطّلع عليها مستفيًدا من وظيفته كقاٍض للقضاة يف القدس100. 

ويؤكّد الحنبل أنّه ذكر أغلب ما يف بيت املقدس من املدارس واملشاهد ماّم هو 

مجاور لُسور املسجد األقىص املبارك وغريه، وأسامء من عرفه من الواقفني وما اطّلع عليه 

من تواريخ أوقافهم101.

ثانًيا- دفاتر األرشيف العثامين: 

هي مجموعة من الّدفاتر العثامنية املعروفة بـ ”طابو تحرير دفرت لري”؛ أي دفاتر تسجيل 

الوزراء  الخاقاين” املحفوظة يف أرشيف رئاسة  أيًضا ”الدفرت  التي تسّمى  العثامنية،  األرايض 

يف اسطنبول. إذ كان يحرض إىل الواليات العثامنية ما يطلق عليهم ”كتّاب التّحرير”؛ يعيّنون 

يتّم تصنيف األرايض  التّسجيل  أثناء  الّنواحي، ويف  املناطق من مختلف  أوضاع سّكان تلك 

إىل كّل من: خاّص، زعامت، تيامر، أوقاف وأمالك. ويتّم تدوين ذلك يف دفاتر منتظمة حني 

عودتهم إىل عاصمة الّدولة، وكانت السجالّت تنظّم كّل ثالثني سنة لحص املرىض واملوىت102. 

وجرت العادة لدى العثامنيني عند تحرير أّي سنجق )لواء(، ذكر اسم ذلك الّسنجق وموضوع 

99  انظر: مقدمة: الحنبل. ج1، ج2. مرجع سابق.

100  غوشة. املجلد األول. مرجع سابق. ص 19.

101  الحنبل. ج1. مرجع سابق. ص 3.

ابرشيل، محمد، والتميمي، محمد. أوقاف وأمالك املسلمني يف فلسطني يف ألوية غزة، القدس الرشيف، صفد، نابلس، عجلون حسب   102
الدفرت رقم )522( من دفاتر التحرير العثامنية املدّونة يف القرن العارش الهجري –السادس عرش امليالدي-. مركز األبحاث للتاريخ 
والفنون والثقافة اإلسالمية بإسطنبول. إستانبول. تركيا، 1982. ص ط. ورد يف )الجبوري، أحمد. القدس يف العهد العثامين )1516-

1640(. الجزء األول. دار الحامد للنرش والتوزيع. عاّمن. األردن، 2010. ص ص 210-219( تفسري تلك األصناف من األرايض: خاّص: 

هي أرايض املريي التي اعتربت مبثابة خاّص للّسنجق بك؛ يك ينفق عىل نفسه وأتباعه بدالً من تزويده بالرّاتب من خزينة الّدولة. 

زعامت: هي ما خّصصت لكبار ضبّاط الجيش وبعض كبار املوظّفني. تيامر: إقطاعات عسكريّة.  
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الّدفرت.  التّحرير يف عهده، واسم األمني والكاتب وتاريخ  تّم  الذي  الّسلطان  التّحرير، واسم 

ويتصّدر دفاتر التّحرير عادة قانون نامة الوالية أو الّسنجق الذي يتّم تحريره103.

واستمّر هذا الحال منذ تأسيس الّدولة العثامنية عام )700هـ/1300م( ملا يزيد عن 

إليها أواخر عام )922هـ/1516م(، فشملتها  مائتي عام ونيف، قبل أن تضّم فلسطني 

الّدولة  رشعت  إذ  1528م؛  العام  حتى  التّحرير،  دفاتر  يف  والتّوثيق  اإلحصاء  منهجية 

العثامنية بتنظيم سجالّت للتّوثيق يف املحكمة الرّشعية بالقدس، إىل جانب االستمرار يف 

استخدام دفاتر التّحرير. 

ثالًثا- سجالّت املحكمة الّشعية يف القدس: 

القدس  محكمة  يف  خاّصة  سجالّت  بتنظيم  1528م،  عام  العثامنية  الّدولة  رشعت 

الرّشعية، ويف كّل صفحة من الّسجل هناك حجة أو أكرث، من بينها الحجج الوقفية. وكانت 

محكمة القدس الرّشعية تتألّف من: القايض، نواب القايض، الكتبة، شهود الحال واملحرضيّة، 

والرّتجامن، وأحيانًا يحرضها واحد أو أكرث من: الّصوبايش –رئيس الرّشطة-، املعامري بايش، 

محتسب املدينة، حاكم املدينة املدين. وكان تدوين الحّجة ميّر باملراحل اآلتية104: 

األوىل، تكتب عىل هيئة مسوّدة وتكون مقتضبة.

الّثانية، كتابة حجة أصلية تُسلّم لصاحب العالقة يف حال طلبه ذلك.

الّثالثة، تدوين الواقعة يف سجالّت املحكمة.

الّرابعة، تدوين نسخة عن الواقعة وإصدارها بعد مرور زمن عليها، وذلك بناًء عىل طلب 

من أحد األهايل. 

وقد متيّزت هذه السجالّت مبجموعة من الخصائص والّسامت، ميكن حص أهميتها كالتّايل:

103  البخيت، محمد، والسوارية، نوفان. لواء القدس الرشيف حسب دفرت طابو رقم )T. D 427(. مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي. 

لندن، 2005. ص 13.

يقع القانون نامة ىف 92 قلاًم )مادة(، وهي متثّل املفاتيح لفهم أسلوب الدولة العثامنية يف جمع ريع املقاطعات ومختلف الرسوم   

والعوارض. كان لكّل سلطان قانون نامة ينظم أموره، ويبنّي حّصة الّدولة، أو من ميثّلها، من كّل مقاطعة.

104  العلمي، ”محمد عل”. قضاة القدس الرشيف ومجالس حكمهم )1517م1917-م(. الرعاة للدراسات والنرش. رام الله فلسطني. 

جسور للنرش والتوزيع. عامن، 2019. ص 210.
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تعد سجالّت محكمة القدس الرّشعية من أقدم السجالّت املخطوطة يف العص العثامين  –

التي تكشف عن جوانب عّدة من الحياة اليومية لسّكان القدس؛ فقد سبقت جميع 

املدن الكربى األخرى الواقعة تحت الحكم العثامين يف الحقبة نفسها105.

إنّها مصونة وموقّعة أو مختومة من القضاة يف العهود املختلفة106.  –

مل تكن هذه السجالّت قارصة عىل تسجيل شؤون املسلمني يف األحوال الّشخصية، بل  –

كانت تشمل شؤون اآلخرين من املواطنني107. 

يحتّل الوقف يف تلك السجالّت، وما يتّصل به من قضايا مكانًا بارزًا يف تلك السجالّت،  –

ويتّضح من مطالعة ما يتعلّق باألوقاف ما يأيت: 1( هناك كثافة عالية لألمالك املوقوفة 

يف القدس. 2( توفّر السجالّت صورة مفّصلة لتطّور مؤّسسات الوقف108. 3( وهناك 

نسخها  أعيد  للوقفيّات-  –وبخاّصة  واململويك  األيّويب  العصين  من  رشعيّة  حجج 

وتفعيلها يف هذه السجالّت، وألقت الّضوء عىل أوضاع املدينة وجوارها من الّنواحي 

االجتامعية والدينية والعمرانية... الخ109.

ترصد هذه السجالّت التّغيريات التي جرت يف املدينة بدقّة، إذ ندر أن نجد مبنى من  –

املباين جرى تشييده دون وجود وثيقة حوله، وبهذا تتحّول هذه الوثائق إىل مصدر 

الحرضي  والتّخطيط  العمراين  الّنسيج  التي طرأت عىل  التغرّيات  لتتبّع  عنه  ال غنى 

والعائالت،  العرقي،  التنّوع  السجالّت:  هذه  ترسمها  التي  الخرائط  وأهّم  للمدينة. 

والخارطة الدينية والطّائفية، وخارطة الطّرق واألزقة، وخارطة االستعامالت، واألسواق، 

واملسّميات، واملحالّت، واألوقاف الخرييّة والذريّة، والقناطر واملباين الّسكنية110.

عالونة وآخرون. سجالت محكمة القدس الرشعية العثامنية )سجل ”172” 1081--1083هـ/1670-1672م-(. جامعة القدس   105
املفتوحة. عامدة البحث العلمي والدراسات العليا. رام الله. فلسطني، 2014. ص 9.

السائح، عبد الحميد. فلسطني: ال صالة تحت الحراب. مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بريوت. لبنان. ط1، 1994. ص 20.  106

السائح، املرجع الّسابق. ص 20.  107

رسور، موىس. أرشيفات القدس العثامنيّة: مصادر ملسألة الوقف يف الفرتة العثامنيّة. مجلة الدراسات الفلسطينيّة. العدد )63(،   108
2005. ص ص 120-115.

عالونة وآخرون، مرجع سابق. ص 9.  109

الجعبة، نظمي. دور الوثائق الوقفية يف استجالء الرتكيبة الحرضية واملعامرية ملدينة القدس، املدرسة التنكزية كحالة. يف ”وقائع   110
املؤمتر األكادميي الرابع ”الوقف اإلسالمي يف القدس”. مجموعة باحثني. تحرير: عزيز العصا وآخرون. الهيئة اإلسالمية العليا-القدس، 

2018. ص ص 392-430”؛ أنظر أيًضا: ربايعة، إبراهيم . سجل محكمة القدس الرشعية. جامعة القدس املفتوحة. عامدة البحث 
العلمي. رام الله. فلسطني، 2013. ص ص 12-8.
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القدس وجوارها، وإمّنا  – القدس عىل  الرّشعية يف  ال تتوقّف أهّمية سجالّت املحكمة 

متتّد إىل مدن أخرى يف مختلف أنحاء بالد الّشام ومص ومكة املكرمة واملدينة املنورة 

تاريًخا شامال ألكرث من  إنّها أصبحت مصدرا ملعلومات هائلة تشّكل  وغريها، حتّى 

مدينة خالل العهد العثامين111.

املواضيع  – تتضّمن مئات  القدس  الرّشعية يف  املحكمة  فإّن سجالّت  من جانب آخر، 

والقضايا التي تصلح إلجراء دراسات وأبحاث علميّة رصينة، وحتّى مؤمترات متخّصصة 

عىل املستويني املحّل والدويل.

رابًعا- وثائق الحرم القديّس الّشيف:

اكتشفت هذه الوثائق يف شهر آب سنة 1974م يف إحدى الخزائن يف ساحة الحرم 

الرّشيف بالقدس قرب باب املغاربة. يرتاوح مجموعها ما بني 1300-1500 وثيقة تقع 

سنة  إىل  وأحدثها  )604هـ/1207م(،  سنة  إىل  أقدمها   يعود  ماّدة،  أو  ورقة   )883( يف 

ترجع  املؤرّخة  الوثائق  %80 من  أّن  وتبنّي كذلك  أحدثها،  تاريخ  866هـ/1461م وهو 

الخاّصة  الوثائق  من  عدد  وفيها  الهجري.  الثامن  القرن  من  األخرية  العرش  الّسنني  إىل 

بالوقفيّات؛ كالعقارات والّدور وأجزائها والطّرق واألبنية املجاورة112.    

خامًسا- وثائق )حجج( عائلّية: 

تحتفظ معظم عائالت القدس بوثائق رشعيّة تخّص األوقاف التي حبسها األجداد 

عىل الذريّة، وعىل املؤّسسات الدينية والخرييّة؛ كعائلة الحسيني التي أودعت أرشيًفا 

بوثائق أوقاف العائلة يف ”مركز إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون”، وعائلة الخالدي 

التي تحتفظ بوثائق وقفيّة مهّمة يف خزائن املكتبة الخالدية يف القدس113.

عالونة وآخرون، مرجع سابق. ص 9.  111

العسل، كامل. وثائق مقدسية تاريخية-املجلد األول. مطبعة التوفيق. عامن. ط1، 1983. ص ص 50-39.  112

113  أبو الخري، السيد مصطفى. ”الحامية القانونية لألوقاف اإلسالمية بالقدس يف القانون الدويل”. مجلة أوقاف. العدد )23(. األمانة 

العامة لألوقاف. الكويت، 2012. ص ص 52-15.
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االستنتاجات والنتائــج

أوقاف القدس- حضارة وهوية وحافظة لحقوق املقدسيني:

عكست وثائق األوقاف نظاما مركزيّا من نظم الحياة الفلسطينيّة، فأُنشئت األوقاف  –

والطبيّة  )االقتصادية(  والتجارية  الدينية  املختلفة،  وأهدافها  وأنواعها  بأشكالها 

والخرييّة. وأصبحت األوقاف يف فلسطني عامة ويف القدس بخاّصة-ذات أثر مبارش يف 

حياة الفرد واملجتمع، مثل: األماكن الدينية كاملساجد والزّوايا والكنائس، وما يتعلّق 

بالفقراء واملحتاجني وابن الّسبيل كالتّكايا، والخانات التي كانت تُبنى لراحة املسافرين، 

واملدارس واملعاهد التعليمية، إضافة إىل قنوات املياه وآبارها والّسبل املبنيّة يف املدن 

وعىل الطّرقات من أجل تأمني املياه للسّكان واملسافرين عىل حدٍّ سواء.  

يف  – حيوي  دور  القدس  يف  الخرييّة  لألوقاف  كان  أنّه  والبحوث  الّدراسات  من  تبنّي 

توفري الخدمات االقتصادية –بخاّصة اتّجاه الفقراء واملعوزين-والصحية والتعليمية. 

التي نشطت بشكل واضح  والثقافية،  الفكرية  الحركة  ازدهار  لها دور يف  كان  كام 

يف املدينة يف فرتات مختلفة، وأصبحت املؤّسسات التعليمية املختلفة عامرة بالعلم 

للعلامء  مقصًدا  املدينة  وغدت  العلوم،  وتنّوعت  واملتعلّمني،  العلامء  من  وأهله 

وطلبة العلم الذين وفدوا إليها من املرشق واملغرب114. فحتّى األوقاف ”السلطانية”، 

فقد اضطلعت الّدولة، منذ مطلع القرن العرشين، باملسؤولية عنها واملحافظة عىل 

فقد  القدس  يف  الذريّة  األوقاف  وأّما  أجلها.  من  أنشئت  التي  والوظائف  األهداف 

حافظت عىل امللكية العائلية من التّجزئة والّضياع، وكان لها األثر البالغ يف التّجاوب 

مع األزمات االقتصادية والسياسية التي عصفت بفلسطني منذ الحرب العاملية األوىل 

حتى تاريخه، مروًرا بالثّورة الكربى عام 1936م، والّنكبة يف العام 1948م، والّنكسة 

يف العام 1967م115.  

األسطل، محمد زارع. الحياة الفكرية والثقافية يف مدينة القدس يف العهد اململويك )642هـ922-هـ/ 1250م1516-م(. رسالة   114

ماجستري غري منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة. فلسطني، 2014. ص 12.

فخر الدين ومتاري، مرجع سابق. ص 47.  115
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كام ثبت من الّناحية العملية أّن تلك األوقاف، بنوعيها )الخرييّة والذريّة( قد حمت 

القدس من العبث بهويتها الدينية والحضارية والتاريخية. لذلك أصبح كّل جزء من أرايض 

القدس وقًفا محبًّسا عىل مصالح العرب واملسلمني وحّقا قانونيّا ال ميّحي مبرور الزّمن116، 

وكان لألوقاف اإلسالمية دور يف تجسيد الهوية العربية اإلسالمية ملدينة القدس. ومتيّزت 

البلدة القدمية من القدس عن جميع املدن العربية واإلسالمية بهيمنة العّقارات الوقفيّة –

الخرييّة والذريّة-عىل املشهد العّقاري فيها. وتأيت هذه األهّمية لألوقاف –بخاّصة اإلسالمية 

واملسيحية-يف أنّها تقف سّدا منيًعا يف مواجهة عمليّة التّهويد التي يقوم بها االحتالل عىل 

الّصفقات  أو  التّزوير  أو  باملصادرة  األرض  العمل عىل  الّساعة، سواء عىل مستوى  مدار 

املشبوهة. فعرب الخمسني عاًما األخرية، استمّر الّصاع عىل أرض القدس، بني االحتالل -مبا 

يتعلّق بشخصيّة هذه  ثقايف  العزّل، وهو رصاع  املقدسيني  وقّوة-وبني  ميتلك من سطوة 

املدينة وهويتها وطابعها؛ هل ستكون مدينة عربيّة إسالمية ومسيحيّة، أم مدينة يهودية. 

استطاع االحتالل بني عامّي 1967م و2018م الّسيطرة عىل )80( عقاًرا داخل البلدة 

القدمية، عن طريق التاّلعب، وبحجج أمالك الغائبني، األمر الذي رفع عدد املستوطنني 

يف البلدة القدمية من املدينة إىل )1700( فرد117. وما يزال االحتالل يوغل يف االعتداء 

عىل األوقاف، بأشكال وصور مختلفة تتكّرر يوميّا، منها: االستيالء عىل الوقفيّات تحت 

ذرائع مختلفة، بخاّصة األمنية منها! كاالستيالء عىل املحكمة الرّشعية يف عامرة املدرسة 

التنكزية املرشّفة عىل حائط الرباق، ومصادرة عدد من املنازل يف البلدة القدمية بحجج 

أيًضا،  مختلفة  بحجج  وعقارات  التجارية  واملحال  املنازل  أسطح  ومصادرة  مختلفة، 

واالستيالء عىل املساجد واملقامات، مثل: مقام الّنبي داود، ومبنى القلعة، ومقربة مأمن 

الله... إلخ، وتصنيف بعض األرايض الوقفيّة كأراٍض خرضاء إلقامة حدائق توراتيّة عليها، 

العربيّة اإلسالمية118.  بها، وطمس هويتها  االنتفاع  ما يعني حرمان أصحابها من سبل 

غوشة. املجلد األول. مرجع سابق. ص 19.  116

قدورة، محمود. ”جمعية املحافظة عىل الوقف والرتاث املقديس”. يف األوقاف الذريّة يف القدس الرشيف. منتدى الفكر العريب.    117

مراجعة وتحرير: نادية سعد الدين”. عامن، 2018. ص 50.

غوشة، صبحي )2014(. ”األوقاف يف القدس: البرش والحجر”. يف األوقاف اإلسالمية واملسيحية يف القدس. منتدى الفكر العريب.   118

مراجعة وتحرير: نادية سعد الدين ص: 103-112”. ص ص 106-105.
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ومن محاوالت ”التّهويد البحثيّة”، مقالة تتألّف من بعض فقرات –باللغة اإلنجليزية-

منشورة عىل موقع وزارة الخارجية لالحتالل، بعنوان119: 

 Archaeological Sites in Israel-Jerusalem- Umayyad Administration” 

”Center and Palaces

باّدعاء  بدًءا  التاريخية،  املغالطات  من  –القصرية-العديد  املقالة  هذه  يف  توجد 

االحتالل العسكري للقدس، دون اإلشارة إىل استالم الخليفة عمر بن الخطاب ملفاتيح 

استخدام  عمًدا  يتجّنب  الكاتب  أّن  كام  صفرونيوس.  البطريرك  من  ”سلميّا”  القدس 

مصطلح املسجد األقىص املبارك أو الحرم الرّشيف الذي يضعه بني قوسني عندما يضطّر 

إىل استخدامه. يف حني أنّه يتحّدث عن الهيكل وجبل الهيكل وحجارة الهيكل بطالقة، 

الّنتيجة  وتبقى  حينه.  يف  قائم”  ”هيكل  أنقاض  عىل  أو  بجانب  بُنيت  الُقصور  وكأّن 

املأساوية التي اقرتفت بحّق اآلثار والتاريخ، يف قيام االحتالل، مبنطق الّسطوة والقّوة، 

بتحويل منطقة هذه الُقصور إىل حدائق توراتيّة، ضاربًا بعرض الحائط أّي قيمة لتاريخ 

الوقت  املفتعلة. ويأيت ذلك يف نفس  األيديولوجية  توّجهاته  املدينة، تختلف مع  هذه 

الذي يرتبّص باملسجد األقىص املبارك –مبساحته الكلّية-، محاوال تهويده وتحويل ساحاته 

وباحاته إىل حدائق توراتيّة، وإقامة ”الهيكل” املزعوم بعد محو قُبّة الّصخرة املرشّفة 

واملسجد القبل وما يتبعهام من عمران ومالمح حضاريّة.

ختاما، نجد أّن مدينة القدس تشهد رصاًعا حقيقيّا عىل مالمحها الحضارية وهويتها 

الدينية والقومية؛ إذ إّن االحتالل يعمل جاهدا عىل جعلها ذات لون واحد؛ من خالل 

الّسعي إىل تهويدها، ولكن األوقاف والوقفيات لجميع الديانات تبقى الّسد املنيع أمام 

القدس عربية  أّن  الدينية وتنّوعها، والتي تعني  تبعيتها  تعّدد  التوّجه؛ من خالل  هذا 

حضارة وهويّة؛ بإسالميتها ومسيحيتها، وأّن ما هو يهودي هو أقّل القليل. 

انظر موقع وزارة الخارجية اإلرسائيلية. الرابط االلكرتوين للمقال )كام شوهد يف 2019/09/12(:    119

https://mfa.gov.il/mfa/israelexperience/history/pages/archaeological%20sites%20in%20israel%20-%20  

 jerusalem-%20umayya.aspx
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مدينة القد�س: ال�ّشاع حول االأر�س واالإن�سان 
د.حامت اجل�هري1

مقدمـــة
تأيت هذه الّدراسة لتنظر يف أزمة مدينة القدس الرّاهنة والّصاع املتفاقم حولها يف 

بعده اإلنساين والتّضييق عىل املواطن الفلسطيني املقديس، ويف بعده الواقعي والتغّول 

املدينة  يف  املقّدسة  والبقعة  العموم  يف  ومحيطها  القدس  مدينة  أرض  عىل  اإلرسائيل 

ذروة  الّصاع  وصل  أن  بعد  خاصة  الخصوص،  يف  األقىص”  ”املسجد  اقتحام  ودعاوى 

جديدة بإعالن أمريكا/ ترامب نقل الّسفارة األمريكية يف إرسائيل إىل القدس ضمن سياق 

ما عرف بـ ”صفقة القرن”. من هنا تسعى هذه الّدراسة إىل الوقوف عىل املحّددات 

التاريخية للّصاع وانعكاسها يف الحارض؛ بحثًا عن استرشاف مستقبل املدينة ومحّدداته، 

ويبدو منهج الّدراسة أقرب إىل ”التحليل الثقايف” يف بعده التاريخي والديني والّسيايس 

واالسترشايف. وإذا كان هناك من إشكالية لهذه الّدراسة فستكون البحث عن الكيفية 

لضبط مسار املستقبل العريب استناًدا إىل األمناط املمكن اكتشافها يف محّددات السلوك 

العرب  من  املطلوب  واملبادرات  والخطط  جهة،  من  والصهيونية  الغربية  والدوافع 

مواجهة  يف  القريب  اآلين  املستوى  عىل  وذلك  أخرى،  جهة  من  اتّباعها  والفلسطينيني 

صفقة القرن وعىل املستوى الزّمني الطّويل يف حسم الّصاع.

األّول  مبحثها  يف  للّصاع  الديني  البعد  محّددات  عىل  الوقوف  الّدراسة  وتحاول 

التّضييق واالتّساع وعالقته  البداية إىل تحديد مفهوم ”املسجد األقىص” بني  ساعية يف 

بالبقعة املقّدسة، ثّم تقف عىل محّددات موقف املسلمني من الّصاع عىل املقّدسات 

محّددات  عىل  تقف  وأخريًا  الّساموية،  الثالثة  لألديان  املقّدسة  البقعة  يف  املتجاورة 

الصهيونية الدينية وعقيدتها تجاه الّصاع. يف املبحث الثاين، تتناول الّدراسة محّددات 

1  شاعر ومرتجم وناقد أديب ومحارض جامعي منتدب.
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قبل  القدس  لتاريخ  الصهيونية  الّرواية  برصد محّددات  فتبدأ  للّصاع،  التاريخي  البعد 

بني إرسائيل، ثّم تصف رواية أو حّجة املظلومية للصهيونية من الّشتات وحتّى االحتالل 

الحايل لفلسطني، وكذلك تبحث يف محّددات املوقف املسيحي/الغريب من اليهود قبل 

الصهيونية وبعدها، وأخريًا ترصد مظاهرالتّوافق العلامين/ الديني األوريب وسامته حول 

الصهيونية، ومحّددات ذلك التّوافق ومرتكزاته بني التيّارات الدينية والعلامنية يف الغرب 

عىل تنّوعها. ويف املبحث الثالث، تَتَِّبُع الّدراسة محّددات الّسياسة الصهيونية الستعادة 

السيناريو  بداية  برصد  فتبدأ  ومراحلها،  لذلك  متّت  التي  واآلليات  القدس،  يف  الوجود 

التالية  املرحلة  ثم  1947م،  عام  األممي  التقسيم  قرار  مع  الغربية  القدس  باحتالل 

واحتالل القدس الرشقية وعمليات التهويد مع عدوان عام 1967م، وأخريًا تصف جملة 

ما جرى عىل القدس من تغريات منذ عدوان عام 1967 مروًرا باتفاقية أوسلو وحتى ما 

قبل وصول ترامب لسدة الحكم يف أمريكا. 

يف املبحث الرابع تنتقل الّدراسة إىل ما هو آين و مازال يجري عىل األرض من خالل 

رصد محّددات وضع القدس يف ”صفقة القرن” األمريكية، فتبدأ برسم شكل كل لرئاسة 

ترامب وسياق طرح صفقة القرن، ثم تنتقل إىل تتبع اآلليات واملحّددات الواقعية التي 

استخدمها ترامب بتفكيكه مجموعة من املؤّسسات األممية متهيًدا لتنفيذ الّصفقة ونقل 

الّسفارة إىل القدس واالعرتاف بها عاصمة إلرسائيل، و أخريًا ترصد الّدراسة عملية نقل 

وترية  لتهدئة  الّشعبي  الصمود  يف  املتمثل  األبرز  املحدد  وظهور  القدس  إىل  الّسفارة 

العدوان عىل ”املسجد األقىص” ودعاوى هدمه التي واكبت عملية نقل الّسفارة.

يف املبحث الخامس واألخري تنتقل الّدراسة إىل ما هو استرشايف بحثًا عن محّددات 

االستالب  تيار  ظهور   فرتصد  بعدها،  ما  واحتامالت  الّصفقة  لسيناريوهات  املواجهة 

العريب للصهيونية وتربيراته النظرية باعتبارها ظاهرة جديدة مختلفة عن دعاة التطبيع 

التقليديني قدميًا، ثم تقسم املستقبل الحتاملني رئيسني هام سيناريو مترير صفقة القرن 

وفرضياته عىل مستوى الداخل الفلسطيني من جهة وعىل مستوى دول الطوق يف مص 

واألردن وكذلك يف سوريا ولبنان من جهة أخرى، وتنتهي الّدراسة بسيناريو فشل الّصفقة 

وأثره عىل القدس وما املطلوب عمله يف هذه الحالة.
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أخريًا تأيت خامتة الّدراسة مقدمًة توصية أساسية تتعلق مبا هو آين وعاجل تجاه وضع 

العامة طويلة  التوصيات  أيًضا مجموعة من  إليها، ومقدمًة  الّسفارة  نقل  بعد  القدس 

األجل، نتيجة لدراسة األمناط السلوكية والّسياسية العامة من الغرب والصهيونية تجاه 

فلسطني واملنطقة العربية يف العموم، بوصفها إجابة عىل اإلشكالية التي طرحتها لنفسها 

العربية  واملبادرات  التاريخية،  الصهيوين  الغريب/  السلوك  أمناط  بني  الربط  كيفية  يف 

املطلوبة ملواجهتها يف املستقبل.

أوالً: محدّدات البعد الديني للصّراع

ما هو املسجد األقىص حقيقة ؟

املسجد األقىص يف صحيح الفهم عند املسلمني ال يشري إىل بناء بعينه يك تكون الصورة 

اللغة أصاًل  القداسة نفسها، ويف  والبقعة واألرض ذات  املكان  املعنى إىل  إمنا يشري  واضحة، 

املسجد هو موضع السجود، وليس رشطًا أن يكون مبنيًّا ومحوطًا بالجدران أو مسقوفًا من 

من  لياًل  بعبده  أرسى  الذي  ”سبحان  الكريم:  القرآن  يف  وتعاىل  سبحانه  يقول  فحني  أعىل، 

املسجد الحرام إىل املسجد األقىص الذي باركنا حوله”، ميكن فهم املعنى القرآين هنا من خالل 

املقارنة بني مفهوم ”املسجد الحرام” و ”املسجد األقىص” يف ذلك الوقت، ففي ذلك الحني مل 

يكن هناك بناء للمسجد الحرام يف مكة بالشكل الذي قد يتخيله املسلمون اآلن، ألن اآلية 

نزلت قبل التمكني لسيدنا محّمد صىّل الله عليه وسلّم، وحني كانت مكة ومنطقة الكعبة 

املرشفة خاضعة ألهل مكة قبل دخولهم يف اإلسالم ومحاطة بالتامثيل واألصنام، إذن فاملقصود 

لتكون  الله جل جالله  من  الزمن  قديم  منذ  املختارة  البقعة  تلك  الحرام هنا هو  باملسجد 

موضًعا مقدًسا، ثم بعد ذلك رشع املسلمون يف تطوير بناء بقعة املسجد الحرام وحاميتها 

وتطوير عمرانها عرب العصور، باملثل كذلك مفهوم ”املسجد األقىص” الذي أرسي بالّنبي صىّل 

اللّه عليه وسلّم إليه يف فلسطني حينها، حيث ”مل يكن بتلك الساحة ليلة اإلرساء بناء معروف 

باملسجد األقىص.. وال سائر األبنية املنترشة اآلن بساحة املسجد األقىص. إمنا بناها املسلمون 

الحًقا”2، فاملقصود أيًضا يف اآلية الكرمية هو املكان وليس املقصود بناًء بعينه؛ ألن البناء الذي 

عبد التواب مصطفى، قضية القدس: دراسة يف أبعادها التاريخية والدينية والسياسية والقانونية، ص45، سلسلة قضايا إسالمية،   2

املجلس األعىل للشئون اإلسالمية، القاهرة، العدد 139، سبتمرب 2006م
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كان سيدنا سليامن عليه الّسالم قد شيده يف البقعة املقّدسة كان قد تعرض للهدم عدة مرات 

ومل يعد له أثر منذ مّدة طويلة وال يستدل عليه، والبناء الذي يحمل اسم ”املسجد األقىص” 

عهد  الخشب(يف  )من  القديم  بشكله  مرة  أول  بناؤه  تم  املسلمني  معظم  مخيلة  يف  حاليا 

َع قليال يف عهد الخليفة معاوية بن  الخليفة عمر بن الخطاب ثم هدم وبني من الحجر َوُوسِّ

أيب سفيان، أما الشكل الحايل والتوسعة الحالية فكانت يف عهد الخليفة عبد امللك بن مروان 

وعهد ابنه الوليد بن عبد امللك، دون أن يكون هناك عالقة قاطعة -أشارت إليها الروايات 

التي وردت إلينا- بني البناء الجديد الخاص باملسلمني مبراحله والبناء القديم ببني إرسائيل..

إذن نحن هنا يف حاجة إىل ضبط مفهوم البقعة املقّدسة يف فلسطني أو يف مدينة 

إىل  الّسبل  أبسط  الناس؛ ولعل  أذهان  باسم ”املسجد األقىص” يف  إليها  املشار  القدس 

ذلك هو املقارنة بينها وبني مفهوم البقعة املقّدسة يف ”املسجد الحرام”، فهل املسجد 

الحرام هو ”الكعبة املرشفة” ذاتها التي كانت محاطة وقت اإلرساء بالتاّمثيل واألصنام 

بأّن  الله عليه وسلّم  الّنبي صىّل  الواردة عن  أم ماذا؟ هنا تخربنا األحاديث والّروايات 

البقعة املقّدسة املشار إليها بـ ”املسجد الحرام” متتّد مساحات كبرية حول الكعبة تصل 

إىل مئات األمتار أو بعض الكيلومرتات من كّل االتجاهات، بل إّن أهل مّكة كانوا يعرفون 

تلك الحدود قبل اإلسالم أيًضا، من هنا ننطلق للحديث عن مفهوم البقعة املقّدسة يف 

إليها، فهل هي  بالّنبي  التي أرسي  باسم ”املسجد األقىص”  إليها  املشار  القدس  مدينة 

ترتبط مبكان البناء القديم الذي شيده نبي الله سليامن يف البقعة املقّدسة والذي ضاع 

أثره؟ أم ترتبط بالّصخرة الّشهرية املعروفة هناك التي يُقال إن النبي ُعرج به إىل السامء 

الذي  باملوضع  ترتبط  أم  الّصخرة(؟  قبّة  مسجد  بعد  فيام  املسلمون  عليها  )بنى  منها 

بحائط  بعد  فيام  املسلمني  )ُعرف عند  الرّحلة  الّنبي يف  ركبها  التي  الدابّة  فيه  ربطت 

الرباق(؟ الحقيقة أّن البقعة املقّدسة املشار إليها بـ”املسجد األقىص” يف مدينة القدس 

حدودها أوسع من ذلك بكثري مثلها حدود ”املسجد الحرام” يف مدينة مّكة؛ إذ يف الواقع 

متتّد مساحتها ملئات األمتار أيًضا من كّل الجهات كام تشري إىل ذلك املصادر املتعّددة.
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داخل  والعرب  املسلمني  مواجهة  يف  اليهود  من  الصهاينة  يتصارع  ماذا  عىل  إذن 

محيط البقعة املقّدسة املعروفة بـ ”املسجد األقىص” يف مدينة القدس؟ وما هي طبيعة 

ذلك الّصاع؟ تبدو املشكلة أكرب يف طبيعة الّصاع، فاليهود3 ال يبحثون عن مجرّد وجود 

ديني لهم يف البقعة املقّدسة، إمّنا يبحثون عن إزاحة الوجود اإلسالمي بالبقعة املقّدسة 

وهذا هو لّب األزمة مع الصهيونية الدينية بتمثاّلتها الّسياسية والحزبية املختلفة اآلن 

وقبُل، ويتمثّل ذلك الّصاع يف بنائني بالتّحديد يف البقعة املقّدسة، األّول يقع يف املوضع 

الذي صىّل فيه الخليفة عمر بن الخطاب وأقام فيه مسجده الذي كان بسيطًا يف البداية 

ثّم طّوره املسلمون من بعده، وعرف يف البداية مبسجد عمر وبـ ”املسجد القبل” أيًضا، 

ويُطلق عليه الّناس ”املسجد األقىص” أيًضا، وهى تسمية رمزية بالطّبع ألنّه مل يَُقْم يف 

موضع صالة الّنبي صىّل اللّه عليه وسلّم باألنبياء عليهم الّسالم كام تُروى وقائع رحلة 

اإلرساء، فلم يرش الّنبي صىّل اللّه عليه وسلّم إىل ذلك املكان يف حياته، ومل يَُقْم أيًضا يف 

املوضع القديم لبناء سيدنا سليامن عليه الّسالم؛ حيث إنه قد زال أثره متاًما يف ذلك 

الزمن، كام أن الروايات التي وردت علينا عن اختيار موضعه مل ترش ال إىل هذا وال إىل 

ذاك. أما املوضع الثاين الذي يتصارع عليه يهود الصهيونية مع املسلمني فهو املكان الذي 

التي ركبها  الدابة  فيه  ُربطت  الذي  املوضع  أو هو  الرباق”  بـ”حائط  املسلمون  يعرفه 

وفق  به  الصهيونية  يهود  يطالب  اإلرساء، حيث  رحلة  وسلّم يف  عليه  الله  الّنبي صىّل 

االدعاء بأنه ما يسمى عندهم بـ”حائط املبىك” الذي يعتربه البعض عندهم األثر الوحيد 

الباقي من البناء القديم للهيكل يف آخر صوره والذي يشري إىل مكانه األصل، رغم أّن 

معظم املصادر تشري إىل أّن رمزية الحائط مل تأخذ مثل هذا املعنى الديني سوى مؤّخرًا 

يف القرن الخامس عرش، ومل تصل إىل ذروتها إالّ مع الصهيونية وبحثها عن رمز ديني يربر 

احتاللها لألرض العربية ويقّدمه يف صورة مقّدسة.  وال بّد من اإلشارة هنا إىل أّن العديد 

من املصادر أشارت إىل بناء اليبوسيني )وهم أّول من سكن القدس من القبائل العربية 

الكنعانية املهاجرة من شبه الجزيرة العربية( معبًدا إللههم يف البقعة املقّدسة.

انظر هنا تفريق القرآن الكريم يف خطابه بني مصطلح أو اسم ”بني إرسائيل” وبني ”اليهود”، ومواضع استخدام كل منهام، حيث عادة   3

تحمل مفردة ”بني إرسائيل” اإلشارة والخطاب إىل ألحداث التاريخية ومدة االصطفاء، يف حني ترتبط مفردة ”اليهود” بالخطاب الديني 

العام لجامعة الناس أو جامعات الناس التي ظلت عىل الديانة اليهودية بعد االختالط واالبتالء والشتات وتفكك السمة القومية.
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صحيح موقف املسلمني من الرّصاع عىل املقدسات

الخطاب اإلسالمي فيام يخّص مواجهة العدوان الصهيوين باسم اليهودية عىل البقعة 

يجب  إليه  اإلشارة  الّسابق  الواسع  مبفهومه  األقىص”  ”املسجد  أو  القدس  يف  املقّدسة 

املتخّصصني يف  العديد من  أن يفصل بني ما هو سيايس وما هو ديني، فكثريًا ما يقع 

التاريخ والعلوم اإلسالمية يف فّخ رّد الفعل تجاه اليهودية والخلط بينها وبني الصهيونية 

الّسياسية ومتثاّلتها املختلفة، فيامرس الخطاُب الديني هنا فكرة اإلقصاء املقّدس ذاتها 

التي تتبناها الصهيونية، يف حني أّن واقع حال املسلمني هو موقف دفاعي محرتم عن 

مقّدساتهم بالبقعة املقّدسة، مبا ال ينفي ما ورد يف صحيح عقيدتهم عن الوجود الّسابق 

لبني إرسائيل يف البقعة املقّدسة باعتبار أّن املسلمني يؤمنون مبا أُنزل عىل موىس عليه 

آمنت  الّسامء  كّل رشائع  بأّن  يؤمن  اإلسالم  الّسالم، فصحيح  عليه  الّسالم وعىل عيىس 

العموم والبقعة  القدس يف  القدس وأجلَّتها، وكانت مدينة  املقّدسة يف مدينة  بالبقعة 

املقّدسة يف الخصوص غري محظورة عىل اليهود يف ظّل معظم فرتات الحكم اإلسالمي 

ا يف البداية وعند تسلم املدينة باعتبارها  )مع احرتام اشرتاطات أهلها املسيحيني سياسيًّ

فعالية سياسية ظرفية(، لكن األزمة ظهرت مع الصهيونية عندما حاولت بسط سيادتها 

يف  حدث  كام  املسلمني  حوزة  يف  استقرت  التي  املقّدسة  األماكن  واحتالل  الّسياسية 

الصدام حول حائط ”املبىك” أو حائط ”الرباق” عام 1929 من القرن املايض، وأيًضا مع 

ادعاءات الصهيونية غري املثبتة بأن املسجد القبل أو مسجد عمر أو املعروف عند الناس 

بـ ”املسجد األقىص” أقيم يف موضع بناء الهيكل القديم، وتطالب بهدم ”املسجد األقىص” 

الستعادة أو إعادة بناء هيكل سيدنا سليامن عليه الّسالم..

موقف املسلمني صحيح مبا جاء يف الكتاب والسنة بأن بناء سيدنا سليامن أو هيكله 

البقعة املقّدسة يف العموم مبدينة القدس، لكن مكانه أصبح غري  الّسالم كان يف  عليه 

بالبناء يف موضعه ورفع  اللّه عليه وسلّم ومل يوِص  الّنبي صىّل  إليه  معروف، ومل يرش 

قواعده ليكون سنة للمسلمني؛ حيث مل يرد ذلك يف أحاديث عن الّنبي صىّل الله عليه 

َي باألرض متاًما  وسلّم ؛ ألن البقعة املقّدسة والهيكل يف صورته األخرية كان قد دمر وُسوِّ
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وضاعت معامله و ذلك حينام ”قام هادريان ببناء معبد جوبيرت كبري آلهة الرومان يف 

بعد”4،  القيامة فيام  به كنيسة  بنيت  الذي  املكان  أفروديت يف  الهيكل، ومعبد  موقع 

وحينام كانت البقعة املقّدسة قبلة للمسلمني مل يرد األمر اإللهي للّنبي صىّل اللّه عليه 

وسلّم برفع بناء سيدنا سليامن عليه الّسالم، إمنا كانت وجهة املسلمني للبقعة املقّدسة 

البقعة  ودخل  املدينة  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  دخل  وحني  وشيوعها،  عمومها  يف 

املقّدسة سن سنة دينية رغم أنه كان ميلك السلطة الّسياسية الحاكمة، وهو أنه احرتم 

املسيحية  تؤمن  حيث  القيامة؛  )كنيسة  املقّدسة  البقعة  يف  املسيحي  والبناء  املقدس 

آخر  موضًعا  وتخري  موضعه،  يف  الصالة  ورفض  وقيامته(،  الّسالم  عليه  املسيح  بصلب 

للصالة وإقامة مسجد للمسلمني فيه تنفيًذا لوصية الرّسول صىّل الله عليه وسلّم بفضل 

الصالة يف البقعة املقّدسة )املسجد األقىص(، ولو وجد الخليفة عمر لليهود أبنية هناك 

الحرتمها وأجلّها وأقرّها ألهلها، لكنه كام هو معروف مل يكن هناك أثر قائم لبناء هيكل 

سيدنا سليامن يف البقعة املقّدسة، وتحيك لنا الروايات عن تعدد اآلراء التي طُرحت عىل 

الخليفة عمر بن الخطاب ليختار منها موضع بناء املسجد، مبا يدل عىل عدم اليقني من 

املكان املحدد بالذات ملركز املسجد كام يف املسجد الحرام الذي مركزه الكعبة املرشفة 

مثاًل، فلو أن املكان كان معروفًا بالتحديد القاطع بالتواتر عن أهل مدينة القدس أو نقاًل 

عن الّنبي صىّل الله عليه وسلّم ألقام عليه عمر املسجد قطًعا، أخًذا بسنة رفع قواعد 

الكعبة مركز املسجد الحرام، لكن تفاصيل بناء مسجد عمر الذي عرفه الناس فيام بعد 

باملسجد القبل أو املسجد األقىص والروايات الواردة يف بنائه تيش بغري ذلك متاًما.

لذا فعقيدة املسلمني تعرتف بنص القرآن واألحاديث بوجود سابق لبناء هيكل سيدنا 

سليامن عليه الّسالم يف البقعة املقّدسة، لكن يف األمر الواقع ال يوجد أثر لهذا البناء حاليًّا 

أو حني دخول املسلمني القدس، ووفًقا لذلك ال يحق لليهود من الصهاينة االدعاء بأن 

مسجد عمر املعروف باملسجد األقىص هو حق لهم ألنه أقيم عىل بناء قديم مل تعرث له 

الحفائر عل دليل، وال يحق لهم املطالبة بهدمه، ويجب عىل املسلمني الدفاع عنه يف 

عبد الرحمن أبو عرفه، القدس: تشكيل جديد للمدينة، ص26، سلسلة دراسات صامد االقتصادي، األردن، ط1، 1986.  4
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مواجهتهم، أما حائط ”املبىك” أو ”الرباق” فالثابت يف معظم روايات اإلرساء أن الّنبي 

صىّل الله عليه وسلّم ربط عنده الدابة، وأشارت العديد من الروايات والوثائق فيام بعد 

إىل موضع الحائط الغريب ذاته املعروف عند اليهود باملبىك بأنه الرباق، هنا يُبحث األمر 

ا فملكية الحائط استقرت للمسلمني منذ زمن )ضمن ”الوقف” اإلسالمي  ا ودينيًّ سياسيًّ

لفرض  محاولة  دون  لكن  لليهود  فمتاح  والتعبد  الزيارة  حق  أما  املقّدسة(،  بالبقعة 

الهيمنة أو تغيري املعامل كام تسعى إىل ذلك الصهيونية الدينية، إذن فاملشكلة تتضح لنا 

اآلن يف التداخل الذي تحاول الصهيونية الدينية فرضه بني ما هو سيايس وما هو ديني 

بناء هيكل  إعادة  بادعاء  املقّدسة،  البقعة  للمسلمني واملسيحيني يف  مستقر منذ زمن 

سيدنا سليامن عليه الّسالم، حيث أنهم يعتربون أساسات حائط املبىك جزًءا من البناء 

القديم للهيكل. لكن تبقى اإلشارة املهمة لنقطة ما هنا يف التدافع الديني حول مركز 

البقعة املقّدسة الذي قد يكون مناظرًا للكعبة الرشيفة يف املسجد الحرام، فكام للكعبة 

بناء رَفَع قواعده وكشف عنها سيُدنا إبراهيم بتوجيه ساموي يف بقعة املسجد الحرام 

املقّدسة، فالبد كذلك - قياًسا- أن يكون للمسجد األقىص وبقعته املقّدسة بناء يتوسطه 

باملقارنة البديهية هنا، ولعّل اللّه سبحانه كشف لسيدنا سليامن عليه الّسالم عن مكان 

الله عليه  الّنبي صىّل  إشارة  الحكمة يف طمس معامله وعدم  ليقيمه، لكن  البناء  ذلك 

إىل ذلك املوضع وعدم أمر اللّه له بأن يبنيه ويكشف عنه أو يرفع قواعده، رمّبا ترتبط 

بأحداث نهاية الزّمان التي ترد يف األديان الّساموية الثاّلثة، فوفًقا للّرواية اإلسالمية يف 

بعض نسخها سيصّل املهدي املنتظر الذي من ساللة سيّدنا محّمد صىّل الله عليه وسلّم 

ويف  الّسامء،  من  نزوله  بعد  األقىص  املسجد  أو  القدس  يف  الّسالم  عليه  عيىس  بسيّدنا 

الّرواية اليهودية ينتظرون مسيًحا أيًضا لكن بتصّور مختلف عن التصّور اإلسالمي فهم ال 

يعرتفون بعيىس عليه الّسالم مسيًحا، وينتظرون مسيًحا آخر سيأيت يف آخر الزّمان لريفع 

املسيحية عندهم،  العقيدة  القدس وفق  الهيكل يف  بناء  إليهم ويعيد  ملكهم ويعيده 

حيث إنه وفًقا لها :”يكون االعتقاد يف مجيء مسيح يهودي.. تتحقق لهم فيه السيادة 

عىل سائر الشعوب”5، وهذه هي أحد مربرات ودعاوى الصهيونية الدينية فهي ترى أن 

منى ناظم، املسيح اليهودي: ومفهوم السيادة اإلرسائيلية، ص24 ، سلسلة ”نحن وهم” العدد )1(، مؤسسة االتحاد للصحافة والنرش، دون تاريخ، مص.  5
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ا يرسع بنزول املسيح اليهودي املنتظر،  الصهيونية واحتالل فلسطني ليس إال عمال دينيًّ

وبناء الهيكل، ومن هنا يكون ترسيعهم عملية الصدام مع املسلمني حول مسجد عمر 

أو املسجد األقىص، الذي يرون أنّه سيرسع نزول املسيح اليهودي.

الصهيونية الدينية وأثرها الّسيايس

يف حقيقة األمر الصهيونية يف املجمل نشأت داخل الحاضنة األوربية يف سياق أزمة 

الصورة الذهنية املسيحية الّسابقة عن اليهود هناك، باعتبارهم قتلة للمسيح وجامعات 

ذاتها  إثبات  وتحاول  املهن  أرفع  يف  فتتخّصص  اآلخرين،  عىل  والتّعايل  بالتفّوق  تشعر 

املتفّوقة باستمرار، مبا كان يدفع األمر إىل الّصدام معهم غالبًا هناك؛ يف ظّل هذه األجواء 

ظهرت الّدعاوى إلقامة وطن قومي للجامعات اليهودية املشتّتة واملوزّعة يف أوربا، وظهر 

معها التّدافع بني التصّور الديني للصهيونية والتصّور العلامين حيث املؤمنون بالصهيونية 

للموروثات  ومتكامل  مستمّر  تواصل  مبثابة  الصهيونية  ”الحركة  أّن  يرون  قد  الدينية 

اليهودية الزّاخرة بالحنني الديني إىل صهيون )فلسطني( وباألمل املسيحاين يف الخالص”6، ثم 

أخذت هذه الدعاوى تستحرض مربراتها التي استمدت من املاركسية والدينية والعلامنية 

)املاركسية( نسخة من  الصهيونية  مًعا. هناك من رأى يف  املتناقضات  واإلمربيالية وكل 

الشيوعية  )املنظمة  للكومينرتن  حربة  رأس  بوصفها  لينني  ساعدها  التقّدمي  االحتالل 

بيري  اليهودي  الرويس  املفّكر  أّسسه  الذي  التيّار  العريب، وهو  الرّشق  آنذاك( يف  الّدولية 

بريخوففكان، ”الّدور اإليديولوجي الذي ساهم به بريخوف يف الحركة العاملية الصهيونية 

يقوم عىل محاولته وضع نظريّة صهيونية عىل أساس املادية الديالكتيكية”7، وهناك من 

نظر إليها نظرة علامنية وكان ليقبل بأّي موضع من العامل ليقيم عليه ذلك الوطن، وهناك 

من اعتربها امتداًدا للمرشوع االستعامري الغريب )اإلمربيايل(، وهناك من اعتربها تحقيًقا 

لنبوءة دينية قدمية بعودة يهود الّشتات ألرض فلسطني يف نهاية العامل، ورغم معارضة 

أنيتا شايريا، الصهيونية الدينية: مدخل تاريخي، ص13، ترجمة محّمد أبو غدير، سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، العدد )3(،   6

مركز الدراسات الرشقية بجامعة القاهرة، 1998، مص.

لطفي العابد/ موىس عنز)ترجمة(، الفكرة الصهيونية: النصوص األساسية، ص239، سلسلة كتب فلسطينية العدد )21(، مركز األبحاث   7

مبنظمة التحرير الفلسطينية، 1970، بريوت.
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العديد من التيّارات الدينية اليهودية للصهيونية الدينية، واعتبارها مخالفة لرشيعة الرب 

بنزول املسيح اليهودي الذي –وفق عقيدتهم- سيعيد امللك ويعيد بناء الهيكل ويجمع 

يهود الّشتات، فإّن الصهيونية الدينية ظلت حارضة يف املشهد بقوة منذ البدايات، كام 

أرشنا إىل صدام عام 1929 حول حائط الرباق أو املبىك، وذلك يف عز السيطرة الّسياسية 

لليسار عىل االحتالل الصهيوين املبكر ألرض فلسطني.

ميكن القول إن الّصاع داخل الصهيونية وتياراتها هو رصاع عىل مساحة االحتالل 

وتوصيفه وليس عىل وجوده أبًدا، ويف هذا يقول أحد أبرز ما يسّمى بالتصحيحيني أو 

تيار ما بعد الصهيونية هناك وهو ”أيف شاليم” : ”الجدل األّول يدور حول عام 1948م، 

وأنا أعتقد أن نشأة دولة إرسائيل قد تضمن ظلاًم مروًعا للفلسطينيني، لكنني أقبل متاًما 

رشعية دولة إرسائيل داخل حدود ما قبل 1967”8، فكل تيارات الصهيونية مع االحتالل 

والشعار  الّسيايس  الشكل  حول  يختلفون  لكنهم  فلسطني،  يف  اليهود  توطني  ومرشوع 

املرفوع لهذا االحتالل ومساحته، الصهيونية املاركسية كانت تتصور أنها ستقدم منوذًجا 

لالحتالل التقدمي يجمع العرب واليهود يف دولة تشارك يف العمل الّسيايس إلقامة دولة 

الوطن  فلسطني  يف  ترى  القومية  والصهيونية  الكومينرتن،  خالل  من  العاملية  العامل 

القومي التاريخي لليهود، ومتارس عنصيتها عىل العرب وتعتربهم مواطنني من الدرجة 

الثّانية، أما الصهيونية الدينية فهي األخطر حيث تستعيد صفة االصطفاء والتعايل عىل 

من  اليهودي  املسيح  نزول  لترسيع  حثيثة  محاولة  االحتالل  يف  وترى  األغيار،  العرب/ 

السامء واستعادة امللك اليهودي القديم، وبناء هيكل سليامن.

لذا فإن الدافع نحو اقتحام مسجد عمر املعروف باملسجد األقىص ودعاوى هدمه 

ا ممهًدا لنزول  تأيت من ذلك التيار املتطرف اإلقصايئ، الذي يري يف االحتالل فعاًل دينيًّ

املسيح اليهودي، وهنا مصدر األزمة! هذا التيار ال ميكن تسكينه أو تحييده؛ بل تزداد 

مساحته باستمرار منذ حرب أكتوبرعام 1973م، فرغم أن اليمني هو الذي وقّع اتفاق 

انفراد  بعد  السبعينيات  يف  األوىل  للمرة  السلطة  إىل  وصل  أن  بعد  مص  مع  السالم 

آيف شاليم، إرسائيل وفلسطني: إعادة تقييم وتنقيح وتفنيد، ترجمة نارص عفيفي، ص 24، املركز القومي للرتجمة، مص، العدد 1969، ط1، 2013.  8
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السالم  يقبل  أن  إىل  باليمني  دفعت  التي  املعادلة  فإّن  الصهيوين،  اليسار  ملمثل  طويل 

ا  والتعايش، يبدو أنها مل تعد موجودة، فاليمني الصهيوين قبل مبعاهدة السالم ليس حبًّ

ومكنت  االتفاقية،  له  منحتها  التي  املستحيلة  الهائلة/  املكاسب  لحجم  إمنا  السالم،  يف 

الصهيونية من تطبيع وجودها يف معظم املحافل الّدولية خاصة عند دول العامل الثالث 

والّدول األفريقية واألسيوية، القصد أن اليمني الصهيوين يف السلطة ومن أجل االستمرار 

يف الحكم أخذ يعطي املزيد من املساحة لألحزاب الدينية املتطرفة، التي تؤمن مبرشوع 

إرسائيل بوصفه متهيًدا ألحداث نهاية العامل وقيام مملكة اليهود ونزول املسيح اليهودي 

أنه يف موقع مسجد عمر املعروف باملسجد األقىص،  الذي يظنون  الهيكل  بناء  وإعادة 

ومنذ التسعينيات وبعد سقوط االتحاد السوفيتي ومعادلة التوازان الّدولية القامئة منذ 

ونفوًذا  قوة  تزداد  املتطرفة  الدينية  الصهيونية  أخذت  الثّانية،  العاملية  الحرب  بعد  ما 

حتى اندلعت انتفاضة األقىص مع اقتحام شارون لباحات البقعة املقّدسة عام 2000م، 

ل قرار أمريكا القديم  واستمرت املناوشات حتى وصل ترامب إىل السطلة يف أمريكا وفعَّ

التابعة لألمم  اليونسكو  أمريكا من منظمة  انسحاب  القدس، وأعلن  إىل  بنقل سفارتها 

املتحدة التي كانت تقف ملحاوالت التهويد والعدوان اإلرسائيل عىل املقدسات اإلسالمية 

أكرب  أنه  اتضح  الذي  القرن”  ”صفقة  بـ  املسمى  أعلن عن مرشوعه  وأخريًا  القدس،  يف 

تصفية ملبادئ القضية الفلسطينية، حيث حوت حيثيات الّصفقة االعرتاف بالقدس كاملة 

عاصمة لدولة إرسائيل، وطرح بديل آخر عىل الفلسطينيني ليقيموا عليه عاصمة أخرى، 

ا، ورفض حق  دوليًّ عليها  متعارف  وعدم وجود سلطة سياسية واضحة ذات مؤسسات 

العودة، إال أن أبرز ما حوته صفقة القرن من تبجح كان مقاربتها تجاه القدس ونقل 

الّسفارة األمريكية إليها، وكأن ترامب ميثل ذروة االنقالب يف املوقف املسيحي الغريب من 

اليهودية، وتبدلها من العداء قدميًا باعتبار اليهود قتلة املسيح، إىل االحتضان باعتبار اليهود 

هم أصحاب العهد الديني األّول، وباعتبار يهود الصهيونية هم املمثل الجديد للحمالت 

الصليبية، التي جاءت قدميًا بدعوى تخليص البقعة املقّدسة واألماكن املقّدسة يف فلسطني 

من يد املسلمني؛ فكيف حدث ذلك وظهر ما ميكن متسيته باملسيحية الصهيونية؟
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ثانيًا: محدّدات البعد التاريخي للصّراع

الّرواية الصهيونية لتاريخ القدس قبل بني إرسائيل

عىل املستوى التاريخي، يتبنى الخطاب الصهيوين عملية تهميش واسعة للجامعات 

أو األعراق أو القبائل التي كانت موجودة يف منطقة كنعان التي عرفت فيام بعد باسم 

فلسطني، وهو خطاب ينعكس متاًما عىل خطاب الصهيونية الّسيايس املعارص الذي يصور 

أرض فلسطني وكأنها كانت أرًضا خالية من السكان قبل احتاللها، يف حني كانت فلسطني 

مسكونة قبل دخول بني إرسائيل إليها بوصفها جامعة سياسية/ دينية بعد الخروج مع 

التورايت نفسه يحدثنا عن  القصص  أن  الّسالم من مص، ذلك رغم  سيّدنا موىس عليه 

والغزو،  الدخول  مّدة  )فلسطني( يف  كنعان  أرض  مع سكان  إرسائيل  بني  قبائل  رصاع 

خطاب  حيث”يدعي  ذلك،  بعد  أخرى  أشكال  يف  التدافع  استمرار  عن  يحدثنا  وأيًضا 

الدراسات التوراتية يف العادة تكوين ماض يؤثر يف املواقف اإليجابية أو السلبية التي 

تُتخذ يف الحارض، أنه يظل خارج أو فوق مستوى الّصاعات الّسياسية”9.

إمنا عىل املستوى التاريخي ذاته أجمع العديد من علامء التاريخ أنفسهم، أن أرض 

كنعان )فلسطني( كانت مسكونة قبل دخول بني إرسائيل إليها من مص كجامعة برشية 

لها وزنها، بعد أن دخلوها كمجرد عشرية أو عائلة مع سيدنا يعقوب )إرسائيل( نفسه 

عليه الّسالم يف بداية األمر، كام تخربنا القصة املعروفة لسيدنا يوسف عليه الّسالم عندما 

أبيه وإخوته  أجمعني  أهله  أرسل يف طلب  ثم  القديم،  املصي  املليك  البالط  متكن يف 

تحولهم  وبعد  الخروج  عند  االثنتي عرشة  القبائل  بعد  فيام  مثلوا  الذين  عرش  األحد 

ا يف مص، املهم أن الصهيونية تحاول القول إن أرض كنعان  لجامعة برشية ضخمة نسبيًّ

و فلسطني كانت خاوية حني دخلتها قبائل بني إرسائيل مع سيدنا يوشع بن نون عليه 

الّسالم الذي خلف سيدنا موىس يف بني إرسائيل، يف حني أن معظم املصادر التاريخية 

واألثرية تخربنا عن وجود مستقر يف املكان لقبائل عربية هاجرت إىل املنطقة قبل بني 

إرسائيل أبرزهم القبائل الكنعانية التي يعود لها االسم القديم لفلسطني وهو كنعان.

كيث وايتالم، اختالق إرسائيل القدمية: إسكات التاريخ الفلسطيني، ص83، ترجمة سحر الهندي، سلسلة عامل املعرفة، املجلس   9

الوطني للثقافة، الكويت، العدد )249(، 1999؟
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وقائع  به  تخربنا  ما  الّسيايس  وخطابه  الصهيوين  التاريخ  يهمل  نفسه  السياق  ويف 

التاريخي املجرد من أن دخول بني إرسائيل إىل فلسطني وخروجهم من مص تواكب مع 

عملية هجرة أخرى قامت بها جامعة برشية من أصل مغاير جاءت عن طريق البحر، 

ْون بـ ”البلسط” أو ”الفلسط” الذين اشتق منه االسم األحدث للمكان  وهم َمن يُسمَّ

وهو فلسطني، وهم جامعة غري عربية جاءت عن طريق البحر من منطقة بحر إيجه، 

واملستقر عليه  أن منطقة الشام )سوريا ولبنان وفلسطني واألردن( ومنطقة بالد النهرين 

)العراق( شهدت عىل مر التاريخ عمليات هجرة متوالية من عرب شبه الجزيرة العربية، 

بسبب القحط وموجات الجفاف التي كانت ترضب شبه الجزيرة متسببة يف املجاعات، 

وألسباب سياسية ودينية واجتامعية أخرى مثل الهجرة التي قام بها نبي اللّه إبراهيم 

الخليل عليه الّسالم من بالد الرافدين إىل أرض الشام يف كنعان.

القصد هنا أن الصهيونية تريد أن تجعل من مّدة دخول بني إرسائيل إىل فلسطني 

بداية لتاريخ البلد وكأنها ولدت  للتو مع دخولهم، حتى القدس أو بيت املقدس )بالعربية 

بيت هاملقداش( الذي يرتبط باملعني الديني للمدينة تريد الصهيونية أن تجعله مركزًا 

ينسخ ما قبله، فبيت املقدس يرتبط بالكشف الديني من الله سبحانه جل شأنه لبني 

إرسائيل عن موضع املسجد األقىص والبقعة املقّدسة حيث بُني الهيكل أو املعبد األّول 

لله هناك، لكن التاريخ املجرد يقول بوجود املدينة قبل الكشف عن البقعة املقّدسة، 

حينام كانت تسمى ”يبوس” نسبة إىل القبائل اليبوسية العربية التي استقرت يف املنطقة 

قبل دخول بني إرسائيل إليها.

كذلك يريد التاريخ الصهيوين أن يتمفصل حول مّدة دخول ووجود بني إرسائيل يف 

البقعة املقّدسة، ويهمش وجوًدا أقدم يف القدس حينام ُدعيْت يف مّدة سابقة بـ” أور سامل”، 

اللغات العربية القدمية )يسمونها يف  حيث سامل اسم عريب و”أور” تعني مدينة بإحدى 

الغرب اللغات السامية وليست العربية نسبة إىل سام بن سيدنا نوح باعتبارها أثرًا سياسيًّا 

ا مسببًا أزمة للرواية الصهيونية(، ومن ثَمَّ ”أور سامل” هو  يك ال يصبح مركز التسمية عربيًّ

أحد أسامء مدينة البقعة املقّدسة العربية القدمية، ثم نطقته العربية ”أورشاليم” حيث من 

السامت الصوتية للغة العربية واللغات العربية القدمية عموًما حدوث اإلبدال يف النطق بني 
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بعض الحروف أحيانًا، منها ”السني” والشني” مع تقوية حركة املد إىل ياء رصيحة بعد حرف 

الالم، وهكذا يخربنا التاريخ إن يبوس وأورشاليم أقدم من التسمية الدينية التي ارتبطت 

بكشف الله لبني إرسائيل عن البقعة املقّدسة يف املكان، فال يصح هنا إزاحة ما هو تاريخي 

بحّجة ما هو ديني ارتبط مبرحلة اصطفاء خاصة لبني إرسائيل يك تستخدمه الصهيونية يف 

العموم وحديثًا، ألّن ”ما هو ديني” انتهى بتفكك مرحلة االصطفاء وسقوط بني إرسائيل 

يف االختبار واالبتالء الذي وضعهم فيه الرب بنص التوراة والقرآن، لكن الصهيونية تحاول أن 

تقدم الوجود التاريخي املؤقت يف القدس باعتباره سنًدا إلزاحة كل ما بعده، وهنا لحكمة 

إلهية ما مل تتمكن كل الكشوف األثرية من العثور عىل سند ملّدة وجود بني إرسائيل يف 

البقعة املقّدسة، وكأنه استمرار يف الخروج من فكرة االصطفاء.

باملثل أيًضا نضع يف السياق اختيار الصهيونية السم ”إرسائيل” عنوانًا لدولة االحتالل، 

يف حني حمل مرشوع هرتزل الداعية الّسيايس األّول لها اسم ”دولة اليهود”، لكنهم أرادوا 

االستناد إىل االسم األكرث قربًا من مّدة االصطفاء، ال االسم املتأخر الذي ارتبط بالّشتات 

وتفككهم القومي/ الديني.

رواية املظلومية للصهيونية من الّشتات وحتى االحتالل الحايل

يف  ودخولهم  إرسائيل  بني  وجود  مّدة  لحظة/  حول  الصهيونية  متركزت  أن  بعد 

فلسطني والقدس وبناء الهيكل، وكذلك تهميش الوجود العريب الكنعاين وتجاهله فيام 

بالتّمرتس  الحايل،  الوقت  الحني وحتى  منذ ذلك  الزمنية  املساحة  قبل ذلك ستقوم يف 

حول فكرة املظلومية والبكاء عىل األطالل، وهي يف الحقيقة مّدة الخروج من االصطفاء 

اصطفائها  مكان  يف  مستقرّة  غري  مشتّتة  دينية  جامعة  إىل  والتحّول  الديني،  القومي/ 

)القدس(  ”أورشليم”  أن  التاريخ  ذلك  متجاهاًل  القدس،  أورشاليم  يف  القديم  املقدس 

هزأت بحمالت مهاجميها العربيني بضع قرون”10 قبل أن يتمّكنوا منها.

وفاة  بعد  إرسائيل  بني  قبائل  وانقسام  األّول  الّشقاق  منذ  املظلومية  مرحلة  وتبدأ 

سيّدنا سليامن عليه الّسالم، حيث مترّدت قبائل إرسائيل األخرى عىل خليفة سيّدنا سليامن 

وقبيلته، لينقسم وجود بني إرسائيل يف فلسطني حينها إىل مملكتني هام يهودا أو يهوذا 

إسامعيل أحمد ياغي، البذور التاريخية للقضية الفلسطينية، ص6، دار املريخ، الرياض- السعودية، 1983.  10
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نسبة إىل قبيلة أو سبط سيّدنا سليامن وهو سبط يهوذا، ومن االسم هذا اشتّق فيم بعُد 

وصل  حتّى  بينهم  فيام  التّدافع  واستمّر  ”اليهود”،  وهو  عنهم  معرّبًا  أصبح  الذي  االسم 

التاريخ بهم إىل لحظة األزمة الكربى التي كانت بداية الّنهاية والّشتات، يف عام 587 ق.م، 

الهيكل، حيث كان  القدس ودّمر  الثاين” مدينة  نّص  البابل ”نبوخذ  امللك  احتّل  عندما 

من طبائع القبائل واملاملك املتحاربة قدميًا أن تحطّم الرّموز الدينية أو أن تصحبها معها 

عائدة إىل مدينتها لو كان من املمكن ذلك، وتعرّضت جموع اليهود يف فلسطني لألرْس وتّم 

اقتيادهم إىل بالد الرّافدين، وبعد خمسني عاًما عاد من عاد من اليهود إىل فلسطني عندما 

سيطر امللك الفاريس قورش عىل أرض الرّافدين حينها، ليعيدوا بناء الهيكل بعد تدمريه 

مرّة أخرى، ثّم دانت منطقة فلسطني بالّسيطرة لإلسكندر املقدوين وبعده البطاملة، حتّى 

فتحها الّرومان ليتعرّض الهيكل للّدمار الثاين وهو الذي مل يقم له بعدها قامئة، حيث غرّي 

الرومان معامل القدس وأطلقوا عليها اسام رومانيا ”إيليا كابوتيلينا” وحرّموها عىل اليهود، 

ومع تحّول الّرومان للمسيحية أقاموا يف البقعة املقّدسة كنيسة القيامة، ثّم حاول الفرس 

استعادة املدينة يف القرن الّسابع، غري أّن الّرومان استعادوها ثانية حتّى الفتح اإلسالمي.

الّروماين  الحكم  تحت  املسيحيني  مطالب  املسلمون  احرتم  اإلسالمي  الفتح  ومع 

للمدينة وأقّروا لهم مقّدساتهم بالبقعة املقّدسة، إالّ أنّهم رسعان ما تعاملوا مع اليهود 

باملعاملة نفسها وأقّروا لهم بدخول املدينة املقّدسة، حتى القرن الحادي عرش عندما 

سرّي الغرب املسيحي الحمالت العسكرية بشعار حامية الحّجاج واسرتداد بيت املقدس 

من املسلمني، وهو ما حدث بالفعل حتى استطاع صالح الدين استعادة القدس ثانية 

يف أواخر القرن الثاين عرش امليالدي، ثم اسرتّدها الصليبيون ثانية بعد وفاة صالح الدين، 

وعادت إىل املسلمني  يف منتصف القرن الثالث عرش عىل يد امللك الّصالح نجم الدين 

أيّوب، ثّم غزا املدينة التَتَار، واسرتّدها مامليك مص حتى دخلها العثامنيون عام 1517م.

العموم ملّدة 400 عام حتى  العثامنية يف  الّسلطة  القدس تحت  واستمرّت مدينة 

العاملية، وما عرف  غزاها الغرب املسيحي مجّدًدا باسم الحلفاء عام 1917 يف الحرب 

باالنتداب الربيطاين عىل فلسطني الذي انتهى بقرار تقسيم فلسطني عام 1947 وحرب 

الّنكبة ونجاح الصهيونية يف إعالن دولة إرسائيل.
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املوقف املسيحي/الغريب من اليهود قبل الصهيونية وبعدها

الّرومانية )بعد مراحل من  املسيحية حينام اعتنقها الغرب ممثاًّل يف اإلمرباطورية 

الوقت، تحّولت من مجرّد دعوة محلّية يف فلسطني وبني  الرّفض واالضطهاد( يف ذلك 

يهودها إىل ديانة عاملية كربى تبّنتها واحدة من أبرز القوى العاملية املسيطرة آنذاك ضمن 

لإلمرباطورية،  الرّسمي  الدين  واعتربتها  سيطرتها  مناطق  يف  ونرشتها  الّسيايس،  خطابها 

ورشوحها  املسيحية  والعقيدة  الغريب  الّذهن  يف  استقرّت  التي  التصّورات  ضمن  ومن 

واستقرّت بالتدريج يف االمرباطورية املسيحية الجديدة ممثّل الغرب يف ذلك الوقت، أّن 

اليهود هم قتلة نبّي ديانتهم الّساموية الجديدة وهم من خانوه عىل الّصليب، و من 

ثَمَّ تطّورت صورة منطيّة سلبية للغاية عن اليهود يف التصّور املسيحي الّروماين املؤّسس 

وورثهم عنه معظم بلدان الغرب ومذاهبه الدينية فيام بعد.

وكانت الحّجة للحمالت الّصليبية يف العصور الوسطى هي استعادة بيت املقدس 

واألماكن املقّدسة يف البقعة املقّدسة )املسجد األقىص( من سيطرة املسلمني، فقد ”كان 

الهدف املعلن للحروب الّصليبية هو تحرير القدس - التي شهدت آالم املسيح وعذابه، 

والتي فيها قربه- من أيدي املسلمني”11، وعىل رأس األماكن املقّدسة تلك كنيسة القيامة 

املكان  ُشيّدت عىل  أنّها  املصادر  املقّدسة، حيث تروي  البقعة  املسيحية يف  اآلثار  أبرز 

الذي يُعتقد أنّه وُجد فيه الّصليب الذي ُصلب عليه املسيح عليه الّسالم )كام يف العقيدة 

املسيحية( بدافع استعادة تلك األماكن وعودتها إىل ورثة املسيح مرّة أخرى، ممثّلني يف 

الكنائس العريقة التي تأّسست يف أوربا وسطوتها عىل رجال الحكم آنذاك، ومل تكن أبًدا 

الحمالت الّصليبية تلك بغرض تسليم القدس لليهود والتّحالف معهم، فالّصورة الّذهنية 

الدينية لليهود كانت واضحة ومستقرّة يف العقلية األوربية املسيحية باعتبارهم خونة 

وقتلة للمسيح عليه الّسالم..

لليهود والكراهية  الّذهنية تلك  الّصورة  التحّول يف  الذي جرى وأحدث ذلك  إذن ما 

والعداء لهم يف أوربا املسيحية التي عرفت فيام بعد باسم ”العداء للّسامية” باعتبار اليهود 

قاسم عبده قاسم، القراءة الصهيونية للتاريخ: الحروب الصليبية منوذًجا، ص8، سلسلة كتاب الهالل العدد )649(، 2005، مص.  11
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من أحفاد سام بن نوح عليه الّسالم وممثّلني له؟ وباعتبار العرق األوريب ال ينتمي يف العموم 

إىل هذا الّنسب وفق ما جاء يف شجرة الّنسب التي وردت يف العهد القديم، الذي حدث هو 

ظهور الفكرة الصهيونية بني يهود أوربا عن مرشوعهم بالعودة إىل فلسطني بوصفه سلطة 

وجامعة سياسية -وليس مجرّد حّج ديني- يف القرن التاسع عرش، وتوافق ذلك عىل املستوى 

الديني مع ظهور تيّار ديني مسيحي قبل ذلك بعّدة قرون يف إنجلرتا، ومن ثَمَّ انتقل منها 

بـ”املسيحية  التيّار ُعرف  باسم أمريكا، وهذا  التي عرفت  الجديدة املستعمرة  إىل األرض 

الصهيونية” وله اسم أكرث شهرة هو ”الربوتستانتية”. ولُّب فكرة املسيحية الصهيونية يف 

إىل فلسطني سيساعد  العامل  أوربا  يهود  الصهيونية وعودة  أّن مرشوع  باملرشوع،  عالقتها 

عىل تحقيق الّنبوءات التوراتية واملسيحية بقدوم املسيح إىل العامل، حيث تتّفق الصهيونية 

الدينية مع املسيحية الصهيونية، يف أّن كاّل منهام يرى يف مرشوع الصهيونية وعودة اليهود 

تهيئة ألحداث  األقىص”  ”املسجد  املقّدسة  والبقعة  القدس  وسيطرتهم عىل  فلسطني  إىل 

نهاية العامل ونزول املسيح عليه الّسالم وعودته مرّة أخرى إىل األرض.

الخصوص  عىل  اليمينية  اإلدارات  ويف  العموم  يف  األمرييك  االنحياز  يبدو  هنا  من 

التّاسع عرش يف  القرن  التي تعود إىل بدايات  الدينية، وهى الجذور  مفرّسًا يف جذوره 

ييش  1814م  عام  يف  نرشت  والّنفوذ  التّأثري  شديدة  ”ماّدة  منها  التي  مصادرها  بعض 

مع  والثالثون  الثامن  الفصل  إشعيا  لنبوءة  جديدة  ترجمة  املطّول:  عنوانها  مبضمونها 

األّمة  اليهود، مبساعدة  إعادة  لالهتامم حول  مثرية  نبوءة  وتصحيحية،  نقدية  هوامش 

، فتيّار 
األمريكية، مع دعوة شاملة إىل معركة هرمجدون ووصف لذلك املشهد الرّهيب”12

الربوتستانتية انتقل مع املهاجرين/ املستعمرين الجدد من الجزر الربيطانية إىل العامل 

الجديد يف أمريكا الشاملية، وتأّسست العديد من الكنائس هناك مبفاهيم عنصية أقرب 

ا يف أمريكا املعارصة تسيطر  للتوراة منها للعهد الجديد، واليمني الديني املتطرّف حاليًّ

عليه األفكار العنصية ذاتها املستمّدة من التّعايل التورايت، مع استبدال عنص التفّوق 

العرق  األنجلو ساكسون تحديًدا؛ وهو  )أو  األبيض  الرّجل  بتفّوق  العرقي ”اإلرسائيل” 

بول مركل، الصهيونية املسيحية )1891: 1948م(، ترجمة فاضل جتكر، ص117، قدمس للنرش والتوزيع، سوريا، ط4 ، سنة 2004م.  12
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القبل الذي تعود إليه جذور القبائل التي استوطنت الجزر الربيطانية مبّكرًا، وهبطت 

إليها من الّشامل أو الّصقيع اإلسكندنايف ثّم هاجرت إىل أمريكا الّشاملية واستوطنتها(، 

وهو ما  ظهر يف مواجهة أصحاب البالد األصليني الذين عرفوا باسم الهنود الحمر، ويف 

ود الذين اختطفوا من بالدهم يف أفريقيا وُجلبوا للعمل  مواجهة األرسى املستعبدين السُّ

يف املستعمرات الجديدة هناك، ومبثْل هذا الفكر دّعمت اإلدارات األمريكية املتوالية 

نفهم خلفية  هنا  فلسطني، ومن  املستمّر عىل  الصهيوين وعنصيّته وعدوانه  املرشوع 

الّساحة  خلّو  وبعد  التسعينيات  يف  القدس  إىل  الّسفارة  بنقل  القديم  األمرييك  القرار 

الّسياسية الّدولية لها، وتنفيذه يف عهد الرئيس األمرييك الحايل دونالد ترامب، ودعمه 

املقّدسة  البقعة  عىل  العدوان  عن  وسكوته  القدس  عىل  الكاملة  الصهيونية  للّسيطرة 

و”املسجد األقىص” أو املصىل الِقبل ذاته، ومحاولته أن يفرض عىل الفلسطينيني عاصمة 

أخرى بعيًدا عن القدس والبقعة املقّدسة، فاملسيحية الصهيونية )الربوتستانتية( مبا أنّها 

ترى يف عودة اليهود الحتالل فلسطني تهيئة ألحداث نهاية العامل ونزول املسيح عليه 

الّسالم، سرتى تصيًحا أو ضمًنا، يف االعتداء عىل البُقعة املقّدسة كَكّل ومسجد عمر أو 

األقىص ما يخدم عقيدتها الدينية تلك.

الّتوافق العلامين/ الديني األوريب حول الصهيونية وليس الرّصاع

إذا كان شعار العلامنية أو فصل سلطة رجال الدين املسيحي عن أمور الحكم والّسياسة 

وإدارتها الذي ظهر يف أوربا فيام بعد العصور الوسطى ونتيجة ملا سبّبه تدخل رجال الكنيسة 

بتمثاّلتهام  الوجودية  والفلسفة  املاركسية  الفلسفة  يف  يتبّدى  ما  أكرث  يتبّدى  الحكم،  يف 

العلامنية من  إّن  القول  فيمكن  والعرشين،  التّاسع عرش  القرن  تبلورت يف  التي  املتعّددة 

إالّ يف  كّل يشء عموًما،  تصارعا يف  أخرى  أوربا من جهة  املسيحي يف  الديني  واألثر  جهة 

مرشوع دعم الصهيونية، وإذا اعتربنا أنّه يف طبقة ما يعد الّشكل الفكري األكرث تعبريًا عن 

الخاّص يف  املال  رأس  مراكمة  حّرية  أو  الرأساملية  هو  الغرب،  يف  املسيحي  الديني  التيّار 

الثاّلثة:  الرّئيسية  الفلسفات  إّن  لقلنا  واالجتامعية؛  واالقتصادية  الّسياسية  ومتثاّلته  تطّوره 

الرأساملية واملاركسية والوجودية، اختلفت يف كّل يشء، إالّ أنّها جميًعا اتّفقت عىل دعم 

مرشوع الصهيونية وتوطني يهود أوربا والعامل يف فلسطني، ولكن كّل عىل طريقته.
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الديني  الفكر  من  قربًا  التمثاّلت  أبرز  بوصفها  الرأساملية  أّن  وّضحنا  أن  فسبق 

التقليدي يف العموم واملسيحي هنا تحديًدا، دّعمت الصهيونية خاّصة مع تحّول مركز 

اإلمرباطورية  يف  املمثّلة  القدمية  أوربا  من  اليهود  تجاه  املوقف  يف  املسيحي  الثّقل 

الّرومانية، حيث الّصورة الّنمطية املعادية لليهود بوصفهم قتلة للمسيح عليه الّسالم، 

إىل أوربا الجديدة يف بريطانيا وأمريكا وصورة اليهودي الصهيوين الذي سيحّقق مشيئة 

الرّب ويعّجل ويبرّش بنزول املسيح، مع الصهيونية املسيحية أو املذهب الربوتستانتي،  

لكن كيف اتّفقت املاركسية والوجودية أيًضا عىل دعم الصهيونية؟

املرشوع  أبًدا  الوجودية  أو  املاركسية  األوربية  الحداثة  تعارض  مل  األمر  يف حقيقة 

الصهيوين كام تظّن معظم كالسيكيات الفكر العريب؛ لكّنها اختلفت فقط يف طريقة بنائه 

اللينينية واالتحاد السوفيتي )ممثاًّل يف  والّصورة التي يجب أن يكون عليها، املاركسية 

لينني وستالني( دعام املرشوع الصهيوين، وفق تصّور دعم األحزاب املاركسية الصهيونية 

املزارع  عن  الّشيوعي  الّنموذج  متثّل  أن  يُفرتض  دولة  إقامة  إىل  سعت  التي  هناك 

الجامعية، واستقطاب العرب للدولة الجديدة واملشاركة يف الّنضال األممي إلقامة دولة 

العاّمل العاملية! أّما الوجودية وعند أشهر فالسفتها الفرنيس جان بول سارتر فقد دّعمت 

املرشوع الصهيوين من خالل تصّور وجودي، باعتبار املرشوع الصهيوين ميثّل أعىل درجات 

الوعي الوجودي للجامعات اليهودية املشتّتة يف أوربا والعامل، وأنّه أبرز رّد عىل عمليّة 

الّسلب الوجودي التي تعرّض لها اليهود –كام يقول سارتر-عرب التاريخ، من خالل الّصورة 

النمطية الّسابقة )ذات الخلفيّة الدينية املسيحية( التي كان يفرضها عليهم.

 من هنا يتّضح أّن الخالف األوريب الّشهري حول العلامنية يف الدين يف الحالة الصهيونية 

غري موجود نسبيًّا، إاّل يف كيفية وجود وطبيعة دولة االحتالل ودوافعها وشكلها الّسيايس، 

لكّنه ال يختلف أبًدا حول وجود فكرة الّدولة ودعمها، وتلك أيًضا هي األطر العاّمة للخالف 

تيّارات الصهيونية داخل إرسائيل، فهم جميعا ال يختلفون  أيًضا بني  الذي يظهر للّسطح 

ونوع  العاّمة  وتوّجهاتها  الّسيايس  وشكلها  الّدولة  حول  يختلفون  لكّنهم  املرشوع  حول 

عالقتها بالعرب بني العداء الديني كام يف الصهيونية الدينية )األقرب لإلدارة األمريكية(، أو 
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الهيمنة الوجوديّة والّسياسية كام يف الصهيونية الوجوديّة عند سارتر، أو محاولة االستقطاب 

اإليديولوجي والتّعايش كام يف الصهيونية املاركسية، األمر كلّه يف الّسياق الغريب العلامين أو 

الديني ال يُعّد سوى تنويعات عىل طبيعة االحتالل وشكله، لكن التيّارات الفكرية األوروبية 

أبًدا مل تكن يف إجاملها ضّد الصهيونية واحتالل يهود أوربا والعامل لفلسطني.

وانعكاس هذا املوقف الفكري عىل املوقف من القدس واملقّدسات بها )اإلسالمية 

الصهيونية  بجذوره  أمريكا  يف  الديني  اليمني  الحال  بطبيعة  كالتّايل:  سيكون  تحديًدا( 

املسيحية أو الربوتستانتية سيكون أقرب لفكرة العدوان املستمّر والّسيطرة عىل املقّدسات 

ا يف موقف اإلدارة األمريكية خاّصة  بالبقعة املقّدسة يف مدينة القدس، وهو ما وُضَح جليًّ

بعد تهيئة الوضع الّدويل وسقوط االتحاد السوفيتي )الذي كان يخفض حّدة التوتّر يف 

األماكن املقّدسة لحّد ما بهدف دعم أحزاب الصهيونية املاركسية وسيطرتها عىل املرشوع( 

ما  القرار وخروج  تنفيذ  ثّم  التسعينيات،  القدس يف  إىل  األمريكية  الّسفارة  نقل  وقرار 

يسّمى بصفقة القرن للّنور مع إدارة دونالد ترامب ذات التوّجه اليميني الواضح، باعتبار 

املسيحية  الصهيونية  املثري من مفردات  يرّدد يف خطابه  ترامب رجاًل رأسامليًّا  الرئيس 

أّما الصهيونية الوجوديّة عند سارتر فستحاول أن تضمن  الرّب،  ويعترب نفسه مبعوث 

الهيمنة للرواية اليهودية الدينية بوصفها نوًعا من االنتصار الوجودي لها، ورمّبا قد متسك 

هيمنة  تحت  لكن  اإلسالمية،  العربية/  الّرواية  يخّص  فيام  أحيانًا  املنتصف  من  العصا 

وتفّوق الّرواية الصهيونية، يف حني ستكون الصهيونية املاركسية واضحة هنا، فمرشوعها 

قائم عىل استقطاب العرب املسلمني واملسيحيني ودمجهم يف دولة االحتالل التقّدمي 

تلك، لذا ستحاول تخفيض التوتّر حول نقاط الّصاع الديني والقومي، وسرتكّز عىل شكل 

الّدولة كنموذج لالحتالل املاركيس وصبغته االقتصادية واالجتامعية؛ إمّنا يف الّنهاية دعم 

فكرة الصهيونية من ِقبل الجميع سيصّب يف صالح الغلبة للتيّار األكرث تشّدًدا )الصهيونية 

الدينية/ املسيحية(، وذلك كلاّم كانت الظّروف الّدولية مواتية.
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ثالثًا: محدّدات السّياسة الصهيونية الستعادة الوجود في القدس

احتالل القدس الغربية مع قرار الّتقسيم

فلسطني  أرض  عىل  لليهود  الّسياسية  والهيمنة  للّسيطرة  استعادة  هي  الصهيونية 

وليست مجرّد وجود ديني رمزي أو روحي أو ثقايف، هي سيطرة سياسية باسم الدين 

اليهودي وتاريخ قبائل بني إرسائيل قبل الّشتات واالختالط مبختلف األجناس، ويف مركز 

هذا االحتالل الّسيايس/ الديني تأيت وتقف مدينة القدس منذ البداية، فمنذ نهاية الحرب 

العاملية األوىل ومع عودة الّسيطرة الغربية عىل القدس وفلسطني باالنتداب الربيطاين، 

ووضوح الّدعم الّسيايس للصهيونية الذي متثّل يف تصيح وزير الخارجية الربيطاين بلفور 

ودعمه ملرشوع  الربيطاين  االحتالل  مبساندة  أقّر  الذي  بلفور”  بـ”وعد  عربيًّا  املعروف 

إقامة وطن قومي ليهود أوربا والعامل يف فلسطني..

بني  املواجهات  وظهرت  القدس،  حول  مبكرًا  الّصاع  بدأ  الّدعم  هذا  خالل  ومن 

الفلسطينيني من سّكان بيت املقدس أو املقدسيني وبني املستوطنني من اليهود الصهاينة 

يف املدينة، وقد حدث ذلك يف مرّتني قبل حرب عام 1948 وقرار التّقسيم الذي تبّناه 

الغرب )من خالل األمم املتحدة( وكان األساس القانوين إلقامة دولة االحتالل. املواجهة 

األوىل يف املدينة حدثت عام 1920م واملواجهة الثّانية كانت أشّد وطأة وكانت يف عام 

املسلمني ضمن  استقّر يف حوزة  قد  الرباق  كان  الرباق”، حيث  بـ”هبّة  1929 وعرفت 

”الوقف اإلسالمي” يف املدينة، إالّ أّن اليهود ويف ذكرى يوم الحداد عىل خراب الهيكل 

من  جزء  األصل  يف  أنّه  بحّجة  الحائط  عىل  بالّسيطرة  للمطالبة  كربى  مبظاهرة  قاموا 

عبارة عن حائط  مقّدًسا.. وهو  اليهود  اعتربه  الذي  ”األثر  كان  القديم، حيث  الهيكل 

القديم،  أورشليم  ُسور  من  بقيّة  الحائط  أّن  اليهود  ويعتقد  من حجارة ضخمة..  بُِنَي 

وأنّه الحائط الخارجي للهيكل الذي رّممه هريود ودّمره تيطس عام 70م”13، ماّم دفع 

املسلمني إىل القيام مبظاهرة مضاّدة يف اليوم التّايل، ثّم تطّور األمر إىل اشتباكات عّمت 

الكثري من املدن الفلسطينية وأّدت إىل سقوط ضحايا من الجانبني.

عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، ص 256، سلسلة تاريخ املصيني العدد )197(، الهيئة املصية العامة للكتاب، سنة2000، مص.  13
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وأخذ اليهود الصهاينة يحتلّون ويشرتون أرايض ويقيمون فيها أحياء سكنيّة كاملة 

ملا  استعداًدا  واملواجهة  التامّس  نقاط  عن  بعيًدا  ويتمركزون  املدينة،  وغرب  يف شامل 

القرار ينّص عىل تدويل القدس قبل أن  التّقسيم عام 1947 كان  هو قادم، ومع قرار 

يتّم البحث يف نظام حكمها من قبل أهلها، لكّن حرب إعالن انتهاء االنتداب الربيطاين 

العرب  الّسيايس تحت اسم ”إرسائيل” دفع  بإعالن كيانهم  الصهاينة  عام 1948 وقيام 

والفلسطينيني إىل املواجهة وإعالن الحرب، ليظهر عندها واقع جديد يف مدينة القدس 

مع الحرب؛ حيث قامت الصهيونية باستخدام تكتيكات الّرعب واإلرهاب والقتل لتفريغ 

البداية  منذ  فيه  تستوطن  الذي  الغريب  الجزء  يف  تقع  كانت  التي  الفلسطينية  القرى 

القرى دير ياسني، املالحة، عني  لتُنشئ واقًعا جديًدا عىل األرض، ومن هذه  من أهله، 

كارم، لفتة، والقسطل، وأنشأت يف مكانها مستوطنات جديدة شكلت ما أصبح يعرف 

بالقدس الغربية، منها مستوطنات: گفعات شاؤول، بيت هيكرم، جبل هرتزل، كريات 

هيوفيل، عميق زيفائيم، ميني موشيه، ربحاميا، نحالؤوت، محانيه يهودا، مئة سيعاريم، 

وحولها  القدس  منطقة  يف  أنشئت  الخمسينيات  ”يف  حيث  رام؛  وگفعات  روميام 

املستوطنات.. مثبّتني أسامء القرى العربية التي حلّت محلّها تلك املستوطنات”14.

بني  مقّسمة  القدس  أصبحت  1948م  عام  الّنكبة  حرب  وبعد  الواقع  أرض  وعىل 

التّقسيم  الغرب رشعيته بقرار  الذي منحه  الجديد  الّسيايس  الكيان  الفلسطينيني وذلك 

رقم 181 لسنة 1947م، فأصبح الجزء الغريب تحت سيطرة املحتلني الصهاينة الذين أعلنوا 

الذي  الّسيايس  الكيان  لذلك  عاصمة  ستكون  الغربية”  ”القدس  بـ  يعرف  أصبح  ما  أّن 

الّسيطرة  تحت  أصبحت  التي  الرشقية  بالقدس  كذلك  يعرف  ما  هناك  وأصبح  أعلنوه، 

األردنية بعد الحرب وتوقيع اتّفاق الهدنة، وتّم إقامة منطقة عازلة بني الجزأين، حيث 

أخذ الصهاينة يف تلك املّدة يتوّسعون يف البناء يف القدس الغربية مع سيطرة األردنيني عىل 

املقّدسات يف القدس الرشقية، وكان الوضع العاّم يف األرض الفلسطينية بعد حرب 1948 

تقّسم عموًما  الفلسطينية  العربية  املناطق  التّقسيم أصبحت  لقرار  أنّه وفًقا  قامئا عىل 

عبد الخالق جبه، مضامني األيديولوجية الصهيونية للّصاع العريب اإلرسائيل، ص201، مص، دون نارش، سنة 2005/2004.  14
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ا، وهام الضّفة الغربية وقطاع غزّة، وتّم ”إعالن القدس  إىل جزأين شبه مفصولني جغرافيًّ
املحتلّة سنة 1948 عاصمة إلرسائيل بتاريخ 1948/12/11 ونقل مقّر حكومتها إليها”15

وعقب الحرب ووفق الواقع يف أّول البوادر الصهيونية والتّخاذل والتواطؤ الغريب، 

املستوطنون  كان  حيث  األممي!  التّقسيم  قرار  يف  وردت  التي  الحدود  اعتامد  يتّم  مل 

التي  األرض  نسبة  كانت  الحرب وبعدما  األرض يف  املزيد من  اليهود قد سيطروا عىل 

تخّصهم يف قرار التّقسيم حوايل %57 وصلت إىل %78 ، يف حني سيطرت القوى العربية 

وتحديًدا مص واألردن عىل %22 من األرض التاريخية لفلسطني بقطاع غزّة إىل الرّشق 

ناحية مص والضّفة الغربية يف الغرب ناحية األردن، وهام املنطقتان اللتان كانتا بالفعل 

تحت سيطرة القوات املصية واألردنية أثناء القتال، حيث ظهر ما عرف بحدود ”الخّط 

األقرب  واًصبح قطاع غزّة  العربية،  الّسيطرة  الفلسطينية تحت  األرض  األخرض”ليحّدد 

إىل األرض املصية مبساحة حوايل %1 من فلسطني التاريخية تحت الّسيطرة العسكرية 

املصية، وأصبحت الضّفة الغربية األقرب إىل األردن تحت سيطرتها العسكرية مبساحة 

%21 من فلسطني التاريخية، وتّم الرّضب بقرار التّقسيم ذاته من الصهاينة عرض الحائط 

وفرضوا األمر الواقع فيام أصبح يعرف بحدود ”الخّط األخرض”.

احتالل القدس الشقية وعملّيات الّتهويد

كانت القفزة الثّانية الصهيونية الكربى عىل القدس التاريخية يف عام 1967م عندما 

بادرت قوات املستوطنني الصهاينة املسلّحة بالحرب عىل مص وسوريا واألردن، لتجتاح 

الضّفة الغربية وتسيطر عىل القدس الرشقية التي كانت تحت سيطرة األردن والقّوات 

األردنية منذ عام 1948م، حيث تّم ”إعالن ضّم القدس التي كانت تحت اإلرشاف األردين 

إىل دولة االحتالل.. إداريًّا يف 1967/6/28”16، وكذلك اجتاحت قطاع غزّة وتوّغلت يف 

استولت عىل  السورية  الجبهة  سيناء، ويف  املصية مستولية عىل شبه جزيرة  األرايض 

هضبة الجوالن، وهكذا يف هذا العام حّققت الصهيونية هدفها الّسيايس األّول بالسيطرة 

روحي الخطيب، القدس واملدن الفلسطينية تحت الحكم العسكري اإلرسائيل،ص9، إصدار أمانة القدس/ فلسطني، دون نارش، دون   15

تاريخ.

القدس واملدن الفلسطينية تحت الحكم العسكري اإلرسائيل، مرجع سابق، ص15.  16
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عىل كامل فلسطني والقدس، لتدخل مرحلة جديدة من بسط الهيمنة الّسياسية عىل 

املدينة عرفت بالتّهويد. فقد ”أتت أحداث الخامس من حزيران )يونيو( 1967.. وما تال 

ذلك من اجتياح إرسائيل للحدود واألرايض العربية، واستيالئها عىل القدس العربية.. 

صدمة عنيفة للعرب، بتوّسع إقليمي إرسائيل جديد، وإهدار مل يسبق له مثيل مببادئ 
القانون الّدويل املستقرّة وميثاق األمم املتحدة وقراراتها ”17

الجدير بالّذكر هنا هو دراسة تطّور املوقف الّدويل/ الغريب من جهة القرار والقانون 

الّدويل واألممي لتمرير الوجود الصهيوين، فبعد قرار 181 الخاّص بالتّقسيم فُرض الوجود 

الصهيوين عىل العرب ومنحهم سلطة سياسية ورشعيّة يف مجتمع ما بعد الحرب العاملية 

الثّانية يف حني كان يجب إّما الرّتحيل أو االنضباط تحت سيادة وقانون الّدولة األصل 

التي هي فلسطني، فحتّى هذا القرار أكّد عىل صوريّة املوقف الغريب وانحيازه )يساًرا 

ومييًنا أو رأسامليني وشيوعيني( فالقرار نفسه مل يُحرتم، وفرض الصهاينة واقًعا عىل األرض 

عرف بحدود الخّط األخرض، وعىل أثر حرب 1967م أصدرت األمم املتحدة قراًرا جديًدا 

العدوان  آثار  إزالة  إىل  الّدعوة  كان  ظاهره  أّن  ورغم   ،1967 لسنة   242 القرار  وهو 

الصهيوين إالّ أنّه كان دااّل عىل املراوغة والّدعم الخفّي، فلم يطلق القرار عىل املوضوع 

أو  إمّنا ميّعه وساّمه ”الّنزاع”، كام ضّمت صياغته مراوغة تقنيّة  ”العدوان اإلرسائيل” 

الصهاينة  انسحاب  عىل  النّص  كان  القرار  بنود  ضمن  فمن  وكاشفة،  فاضحة  إجرائية 

خالفت  القرار  من  العربية  الّصيغة  لكن  الحرب،  يف  احتلوها  التي  األرض  واقع  من 

الّصيغة اإلنجليزية من القرار ذاته! ففي النسخة العربية تم تعريف مفردة ”األرض” 

باأللف والالم ليصبح املفهوم منها هو كل األرض العربية التي تم احتاللها، ويف الّنسخة 

اإلنجليزية من القرار كانت املفردة دون تعريف ليصبح املفهوم أّن منطوق القرار ال 

ينّص عىل انسحاب من كّل ما احتلّته القّوات الصهيونية يف الحرب! لكن تال ذلك بعض 

اإلجراءات التي ميكن القول إنّها ضمن نطاق التّفاوض الواقعي للموجود عىل األرض، و 

تعّد مكسبًا جزئيًّا ميكن البناء عليه من ناحية القانون الّدويل فمن ”ضمن القرارات التي 

عز الدين فوده، قضية القدس: يف محيط العالقات الدولية، ص233، سلسلة دراسات فلسطينية العدد )52(،مركز األبحاث مبنظمة   17

التحرير الفلسطينية، سنة 1969، بريوت.
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التّدابري  الّصادر يف عام 1986، يدين هذه  القرار رقم 533  صدرت عن مجلس األمن، 
ويعلن انطباق اتفاقية جنيف الرّابعة عىل األرايض املحتلّة مبا يف ذلك مدينة القدس”18

كام أّن الصهيونية اتّبعت طريقة عنصية فّجة  لفرض التّهويد بعد احتالل مدينة 

القدس الرشقية التي تعترب حاوية ملعظم مساحات القدس التاريخية، وذلك عن طريق 

قرار  عىل  تأسيس  وهذا  ”إرسائيل”،  تسّمى  دولة  أصبح  ما  داخل  القوانني  سّن  حيلة 

التّقسيم 181 وإعالن الّدولة عام 1948م، وهكذا رشّعت الصهيونية ما ستقوم به من 

أعامل تهويد وتغيري لهوية القدس التاريخية بقوانني عنصية متاًما، فكان كّل يشء ال 

يتّم اعتباطًا، بل كان يسبقه أو يليه أو يتواكب معه قانون عنصي يدّشن له، حدث 

هذا يف حقوق امللكية وسحب األرايض من الفلسطينيني، ويف الحقوق الّسياسية واعتبار 

العرب غري اليهود مواطنني منقويص األهلية أو مواطنني من الّدرجة الثّانية ال يتساوون 

يف الحقوق مع اليهود الصهاينة الذين أصبحوا مواطنني يف دولة اسمها ”إرسائيل” يعرتف 

العرب حيًنا فهي  بدت يف صالح  إن  التي  املتحدة،  األمم  قرارات  العامل من خالل  بها 

بكّل تأكيد ترّسخ لفكرة االحتالل الّسيايس ذاتها، يف حني كان األجدر هو ضبط الوجود 

اليهودي يف فلسطني من داخل إطار الّدولة العربية الفلسطينية بعد انتهاء االحتالل/ 

االنتداب الربيطاين، املهّم أّن القوانني الصهيونية توالت يف الّصدور لترّشع لعملية التّهويد 

وإزاحة الوجود والهوية العربية يف القدس الرشقية لصالح الهوية اليهودية والصهيونية.

القدس  نطاق  يف  الصهيونية  املستوطنات  بناء  يف  الرّشوع  املدينة  شهدت  وقد 

لتغيري  محاولة  يف  العرب  السّكان  وطرد  املنازل  وهدم  األرايض  ومصادرة  الرشقية، 

الرتّكيبة الدميوغرافية للمدينة لصالح الصهاينة، كام شملت عمليات التّهويد الّسيطرة 

عىل التعليم وتغيري أسامء الّشوارع، وشملت التّضييق االقتصادي عىل العرب املقدسيني 

أوضحنا،  مثلام  العنصية  القوانني  طريق  عن  واالجتامعي  الّسيايس  التّضييق  وكذلك 

البقعة املقّدسة مبا تشمله من مقّدسات للمسلمني واملسيحيني أيًضا تعرّضت  أّن  كام 

للعدوان الصهيوين، وتكّررت االعتداءات عىل ”املسجد األقىص” أو مسجد عمر.

جعفر عبد السالم، املركز القانوين الدويل ملدينة القدس، ص77، سلسلة دعوة الحق العدد )157(، لسنة 1420هـ، رابطة العامل   18

اإلسالمي، مكة/ السعودية.
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من ُعدوان 1967م إىل أوسلو وحّتى ما قبل ترامب

مُيكن القول إّن منطقة القدس والّصاع عليها يف املّدة التي تلت العدوان واحتالل 

عام 1967م، مرّت بثالث مراحل متاميزة نوًعا ما، املرحلة األوىل: 1967-1991م واستمرّت 

حتّى سقوط االتحاد السوفيتي يف أوائل التّسعينيات، واملرحلة الثّانية: -1991 2000م 

مرحلة اتفاقية أوسلو وما بعد سقوط االتحاد السوفيتي ورضب العراق واحتالله وحتّى 

أحداث الحادي عرش من سبتمرب عام 2000 ورضب برجي التّجارة يف أمريكا، املرحلة 

الثالثة 2000 - 2017م مرحلة ما ُسّمي الحرب عىل اإلرهاب واستعادة الخطاب اليميني 

بوضوح، وشملت انتفاضة األقىص عام 2000 والعدوان املتكّرر عىل غزّة والحرب عىل 

لبنان حتّى مرحلة ما قبل تويّل ترامب.

املرحلة األوىل 1967-1991م: شهدت ذروة التمّدد الصهيوين يف القدس الرشقية والتي  –

األمام  إىل  القفز  الصهيونية ”إرسائيل”  قّررت  وصلت ذروتها يف عام 1980م عندما 

دفعة واحدة جديدة، وقّررت ضّم القدس الرشقية إليها معتربة أّن القدس بشطريها 

هي عاصمة موّحدة لدولة االحتالل، لتعلن سلطتها الّسياسية للمرّة األوىل عىل البقعة 

املقّدسة وتأخذ املواجهة بعًدا جديًدا تكّررت فيه االعتداءات عىل ”املسجد األقىص” 

الحفائر  عمليات  وبدأت  األقىص  املسجد  دعاوى هدم  فيه، وظهرت  املصلنّي  وعىل 

الصهيوين  االحتالل  قوات  وسمحت  األقىص”،  ”املسجد  وتحت  املقّدسة  البقعة  يف 

باحات املسجد األقىص والّصدام مع املصلنّي املسلمني فيه  اليهود بدخول  للمصلنّي 

تحت حاميتها. وكان عام 1969م قد شهد محاولة إحراق املسجد األقىص من جانب 

األوىل  خطوتها  الدينية  الصهيونية  خطت   1970 عام  ويف  اليهود،  املتطرّفني  أحد 

الواضحة عندما افتتحت كنيًسا )معبدا( يهوديًّا للمرّة األوىل يف البقعة املقّدسة، ويف 

عام 1976م تّم تقنني الوجود الديني اليهودي يف البقعة املقّدسة بقرار من املحكمة 

املركزية اإلرسائيلية، وتوالت يف هذه املّدة عمليات تقنني الوجود اليهودي بالبقعة 

املقّدسة عرب اإلرهاب واالعتداءات املتكّررة.

يف املرحلة الثّانية: 1991-2000م ظهر متغرّي جديد باملعادلة، غري أنّه يف نهاية املطاف  –

الّسياسة  يف  تحّول  حدث  حيث  الرّاسخة،  الصهيونية  املخطّطات  لصالح  انسحق 
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الخارجية األمريكية تجاه العامل واملنطقة بعد سقوط االتحاد السوفيتي. فقد عادت 

البرتول،  منابع  عىل  والّسيطرة  العراق  يف  ثانية  املبارش  االحتالل  منطق  إىل  أمريكا 

وخلق عدّو جديد لها بعد سقوط فزّاعة الخطر الشيوعي، لكن يف ظّل هذه الّسياسة 

الجديدة ويف محاولة لتحسني صورتها يف العامل العريب، دعت أمريكا إىل ما عرف بـ 

”مؤمتر أوسلو” وسياسة الّسالم )إلرسائيل( يف مقابل األرض )للفلسطينيني(، وضغطت 

”الّسلطة  بـ  عرف  ما  األوىل  للمرّة  وظهرت  باألمر  للقبول  الصهاينة  عىل  أمريكا 

الفلسطينية”، لكّنها اتخذت مقرّها اإلداري يف مدينة رام الله يف فلسطني، عىل وعد 

قبل  ما  األخرض وحدود  الخّط  إىل  الصهاينة  األرض وعودة  بالحصول عىل  وأمنيات 

تنجح  مل  ذلك  كّل  رغم  لكن  لهم،  عاصمة  لتكون  الرشقية  القدس  واسرتداد   ،1967

اإلدارة األمريكية يف ظّل تناقضاتها الّداخلية والخارجية يف تنفيذ مرشوع األرض مقابل 

الديني  اليمني  الّداخلية ما تزال كام هي أقرب إىل  الّسالم، فبنية املجتمع األمرييك 

الكنيسة اإلنجيلية هناك، ماّم دفع  بفكر املسيحية الصهيونية عند الربوتستانت أو 

الكونجرس األمرييك أن يتّخذ قراًرا يبدو متضاربًا مع مرشوع الرئاسة والبيت األبيض، 

نجح  األبيض  البيت  لكن  القدس  إىل  ”إرسائيل”  يف  أمريكا  سفارة  نقل  قّرر  عندما 

املرشوع  ظهر  قصمت  التي  القّشة  لكن  وجهه،  ملاء  حفظًا  القرار  تنفيذ  تأجيل  يف 

نفسها،  الصهيونية  داخل  من  جاءت  العراق  حرب  بعد  صورتها  لتجميل  األمرييك 

حيث تّم اغتيال رئيس الوزراء اإلرسائيل ”إسحق رابني” الذي كان يقود تيّار الّسالم 

داخل الصهيونية يف حينه، لتفرض الصهيونية الدينية والعنصية وجودها مجّدًدا ، 

وعموًما شهدت هذه املّدة ظهور املخطّطات الصهيونية االسرتاتيجية طويلة املدى 

لتغيري  الكربى” كمرشوع اسرتاتيجي  ”القدس  القدس، فظهر مرشوع  للّسيطرة عىل 

الحفائر أسفل  الجغرايف والسّكاين لصالح ”إرسائيل”، واستمرّت عملية  املدينة  واقع 

القديم،  اليهودي  الهيكل  وجود  آثار  عن  بحثًا  املقّدسة  بالبقعة  األقىص”  ”املسجد 

واستمرّت عمليّة االعتداء عىل املصلنّي باملسجد، كام بلغ الّنشاط االستيطاين ذروته 

مبحاولة البناء داخل الحّي العريب باملدينة.
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املرحلة الثّالثة: -2000 2016م، وميكن أن نؤّرخ لهذه املرحلة بحدثني أقرب للتواكب؛  –

هام رضب ”الربجني” يف أمريكا، وانتفاضة ”األقىص” يف فلسطني، وهى مرحلة الّصدام 

املسجد  الوزراء، واقتحم  أرييل شارون إىل رئاسة  واملواجهة؛ ففي ”إرسائيل” وصل 

األقىص بنفسه ماّم أّدى إىل قيام أحد أبرز األحداث يف التاريخ العريب املعارص وهو 

ا عىل عمليّة االقتحام تلك، حيث أّصلت تلك االنتفاضة لقّوة  ”انتفاضة األقىص” ردًّ

األبنية  متجاوزًا  الّذاتية  املقاومة  عىل  وقدرته  الفعليّة  الفلسطيني  العريب/  الّشارع 

الّسياسية التقليدية، وهو ما سيكون له أثره عىل الكثري من األحداث يف القرن الحادي 

والعرشين فيام بعد، فتحّولت شوارع فلسطني إىل حجارة مشتعلة ومواجهات بني 

الصدور العارية والبنادق املسلّحة وقنابل الغاز واستمرت االنتفاضة حتى عام 2004، 

املهّم أّن هذه املّدة شهدت تطوًرا جديًدا ليكون رّد فعل عىل تطّور املقاومة الّشعبية 

العربية؛ حيث رشعت ”إرسائيل” يف إقامة جدار أمني أو ”جدار الفصل العنصي” 

الفلسطينية  املناطق  وبني  بينها  يفصل  أن  املفرتض  من  قبل(  من  فكرته  )طرحت 

يف الضّفة، ويسري تقريًبا مبحاذاة حدود ”الخّط األخرض” القديم عند توقيع الهدنة 

عام 1948، غري أّن الجدار كان أداة جديدة ملصادرة املزيد من األرايض الفلسطينية 

ويحقق أيًضا مرشوع ”القدس الكربى” أو ”القدس 2020” كام تسّميه بعض املصادر. 

فهو  املستويات،  كّل  عىل  للفلسطينيني  قاسية  إنسانية  محنة  الجدار  ”شّكل  فقد 

األرض، من خالل مصادرة قسم كبري  الحقائق عىل  لتغيري  استيطاين جديد  مرشوع 

من أرايض الفلسطينيني وعزلهم داخل تجّمعات مغلقة، إلخراج القدس من حاضنتها 

ليناسب وجود  املواضع  تّم تعديل مساره يف بعض  الفلسطينية والعربية”19، حيث 

املستوطنات الجديدة يف نطاق مدينة القدس الكربى التي يُفرتض أن تصل وفق بعض 

التصورات إىل 600كم ثّم 1000كم تتوّسطها البقعة املقّدسة. ويف هذه املّدة توالت 

دعوات  وتعالت  املقّدسة  والبقعة  األقىص”  ”املسجد  اقتحام  وعمليات  االعتداءات 

جديدة  غرفة  كذلك  الصهاينة  شيّد  كام  موضعه،  يف  اليهودي  الهيكل  وبناء  الهدم 

داليا سعيد عزام، جدار العار: جدار الفصل العنصي وانعكاساته يف األدب العربي والفلسطيني املعارص، ص29، الهيئة املصية   19

العامة للكتاب، مص، سنة 2018.
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وشّق  الحفريات  عملية  واستمرّت  الرباق”،  ”حائط  أو  املبيك”  ”حائط  أمام  للّصالة 

فرض  وآليات  الصهيونية  الّدعاوى  وصلت  حيث  األقىص”،  ”املسجد  تحت  األنفاق 

الهيمنة والتّهويد إىل مداها.

رابعًا: محدّدات وضع القدس في ”صفقة القرن” األمريكية

الرئيس ترامب وسياق صفقة القرن

وصل ترامب إىل سّدة الحكم يف أمريكا يف يناير 2017 يف ظرف تاريخي حرج للغاية، 

حيث الّدول العربية متّر مبرحلة تحّول وشّد وجذب بني مرحلة دولة ما بعد االستقالل 

التي تشّكلت يف خضّم التخلص من االستعامر األجنبي يف العامل العريب، وبني إرهاصات 

مع  املهنيّة  املؤّسساتية  وغياب  واالستبداد  القهر  تراكامت  أثر  من  الّذايت  التحّرر  دولة 

الثّاين من  الّربيع العريب. وكان املوقف من الصهيونية وإرسائيل يف العقد  حركة ثورات 

القرن الجديد شديد التقلّب، يف بداية الثّورات العربية انتقلت عدوى التمرّد والبحث عن 

الّذات إىل داخل دولة ”إرسائيل” عندما رضب املحتّجون الخيام يف الّشوارع للثّورة عىل 

طريقة ميدان التّحرير، كام أّن خطاب العنجهيّة تراجع ملا قبل الّصفر، حتّى إّن نتنياهو 

خفيض  بصوت  خرج  القاهرة،  قلب  يف  اإلرسائيلية  الّسفارة  الجامهري  اقتحمت  عندما 

للغاية يطلب من الّناس الهدوء قائاًل بأّن املنطقة تتعرّض لتغرّيات جذرية تشبه بدايات 

إرسائيل يف سوريا ومص  الطّوق حول  دول  نفسه ضعفت  الوقت  العرشين، يف  القرن 

تحديًدا، فأصبحت سيناء يف نهاية األمر تقريبًا مرسًحا للجامعات اإلرهابيّة، وخرجت قّوة 

ا بسبب الّصدام مع املطالبني بالتّغيري هناك، وأضيف  الجيش السوري من املعادلة مرحليًّ

للّضغوط عىل مص انتهاز أثيوبيا للفرصة وبناء سّد الّنهضة عىل منابع الّنيل مبا يؤثّر عىل 

البحث  الثّورة روح  الفلسطيني عكست  الّداخل  الّصعيد  املياه، وعىل  حّصة مص من 

عن الّذات العربية عند الفلسطينيني يف صورة املطالبة باملصالحة بني الّسلطة وحامس، 

وبشكل غري معلن بحث الفلسطينيون بدورهم عن تشكيل فكرّي بديل مل يساعدهم 

الظّرف يف الوصول إليه، كام أّن إرسائيل كانت مرنة للغاية يف أوقات املّد العريب الثّوري 
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الجامهريي فتهدأ، ثّم تعود إىل محاولة تغيري قواعد االشتباك واللّعبة ثانية بالعودة إىل 

االعتداء عىل البقعة املقّدسة باسم الّذرائع الدينية الواضحة التي ال لبس فيها.

يف ظّل هذا الوضع العريب الّسائل الذي مل يتّخذ شكله الّنهايئ بعُد جاء ترامب إىل 

الّسلطة يف بداية يناير 2017م، بربنامج انتخايب وخطاب كانت قد وُضحت لحّد بعيد 

اليمينية املحافظة، عن العودة ألمريكا والعداء لألجانب،  يف حملته االنتخابية وجهتُه 

وخفض الّدعم املوّجه للفقراء. واستعداء املنافسني من الّدول واستحضار الّنعرة العنصية 

مبا تحمله يف طيّاتها من أثر الصهيونية املسيحية أو الربوتستانتية، وهو ما بدا جليًّا يف 

خطاب سفري أمريكا لدى إرسائيل دافيد فريدمان حني استخدم يف تصيح له املصطلح 

أثناء  ويف  ترامب،  تويّل  بعد  الفلسطينية  األرض  إىل  إشارة  والسامرة”  ”يهودا  التورايت 

الحملة االنتخابية تحّدث ترامب عن مرشوع لحّل القضيّة الفلسطينية مل يسّمه تسوية 

سياسية أو اتفاقية سياسية، إمّنا أسامه ”صفقة القرن” وملصطلح ”صفقة” هنا داللة يف 

فهم عقليّة ترامب الذي هو رجل أعامل يف األصل قبل أن يعمل بالّسياسة20، وكان أبرز 

ما طرحه يف تلك الّصفقة هو وعده باالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل الّسفارة 

إليها، وتنفيذ القانون األمرييك القديم بشأنها الذي مل يُفّعل، حيث إنّه ” يف 25 أكتوبر 

1995 صدر قانون الكونجرس األمرييك بشأن نقل الّسفارة األمريكية من تل أبيب إىل 
القدس”21

من املهّم هنا أن نرصد عّدة مالحظات يف تكتيك الكشف عن بنود الّصفقة وفحواها 

عىل مدار الثاّلث أعوام املاضية، فلقد كان املتعلّق بأحد البنود مثاًل يبدأ بسقف عال 

للغاية لجّس الّنبض العريب والفلسطيني دون أن يكشف عنه مرّة واحدة، وهو التكتيك 

الذي اتّبعه جاريد كوشرن صهر الرئيس ترامب واملكلّف بامللف، حيث ”يبدو أّن تكتم 

كوشرن عىل صفقته وترسيبها عىل دفعات سببه خشيته من تقدميها دفعة واحدة وفشلها 

.”THE ART OF THE DEAL ” ألف ترامب يف عام 1987 كتابا بعنوان فن الصفقة  20

أحمد يوسف القرعي، القدس: من )بن غورين( إىل) نتانياهو(، ص 82، سلسلة بحوث اسرتاتيجية العدد )3(، مركز الدراسات العريب   21

األوريب، ط1، 1997
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ساعة إطالقها”22، فإذا جاء املوقف بالرّفض بدأ سقف التّفاوض فيه والترّسيبات تنخفض 

عبد  املصي  الرئيس  املصي من خالل خطاب  املوقف  أّن  نالحظ  كذلك  فشيئًا،  شيئًا 

الفتاح السييس مل يحسم أمره بوضوح من الّصفقة، إالّ يف النصف الثاين من عام 2019م 

يف بداية شهر أغسطس أثناء زيارة جاريد كوشرن والوفد املرافق له ملص، حيث تغرّي متاًما 

املوقف املصي الذي بدا فيام قبل ذلك مؤيّدا للّصفقة، ليعلن فجأة العودة إىل املوقف 

التاريخي للدولة املصية من مرجعية القرارات األمميّة وأساسية حّل الّدولتني والقدس 

الرشقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ورصّحت مص برفضها التصّورات املطروحة لوجود 

املتحدة  الواليات  وكانت  للّنقاش،  املطروحة  الّصفقة  تصّورات  سيناء ضمن  من  أجزاء 

األمريكية حتى بداية الّربع األخري من عام 2019 مل تعلن بعد عن الّشكل الّنهايئ لبنود 

الّصفقة! 

خالل  من  للمتابعني،  حت  وضَّ قد  كانت  العاّمة  وأطرها  الّصفقة  بنود  أّن  غري 

اإلطاَر  عليها،  واإلرسائيلية  الفلسطينية  الفعل  وردود  املتباعدة  األمريكية  التّصيحات 

العاّم للموضوع إذ يدور بالفعل يف إطار صفقة، وليس يف إطار تسوية سياسية عادلة، 

ا والتي كانت ترُّسب بالتّدريج وعىل فرتات متباعدة  تجاهلت كّل البنود املطروحة إعالميًّ

الحقوق واملواقف الفلسطينية الثّابتة فيام يخّص: العودة إىل حدود ما قبل عدوان 1967، 

الفلسطينية،  للدولة  الرشقية عاصمة  والقدس  العودة،  الفلسطينيني يف  الالّجئني  وحّق 

وطرحت إطاًرا بدياًل للّصفقة املزعومة يقوم عىل غواية دول الطّوق العريب بحزمة من 

التّكلفة  من  كبري  لجزء  الغنيّة  الخليج  دول  وتحميل  واالقتصادية،  املادية  املساعدات 

يكن هناك  فلم  الفلسطينيني  إىل  بالّنسبة  أّما  واالقتصادية.  املالية  الحزمة  لتلك  املالية 

ما ميكن أن تقّدمه لهم الّصفقة سوى مشاريع تَِعد بتحسني ظروف االحتالل ورشوطه.

فيام  كالتّايل:  الثاّلث  األعوام  عرب  بنودها  لتتّضح  املتوالية  الّصفقة  ترسيبات  جاءت 

طرحت  بالفلسطينيني،  الخاّص  الواضح  غري  الّسيايس  للّشكل  املقرتحة  العاصمة  يخّص 

الّصفقة موقًعا بدياًل عن القدس الرشقية كنقطة انطالق لذلك الّشكل الّسيايس، وفيام 

حسني عبد الحسني، صفقة القرن متويل عريب.. وكل األرض إلرسائيل، جريدة الرأي الكويتية يف 8 مارس 2019   22
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يخّص الحدود واملستوطنات وقطاع غزّة وعودة الالّجئني أهملت كّل يشء، وركّزت عىل 

التمّدد نحو سيناء املصية مع عّدة ترسيبات لرتى أيّها ستقبل به مص، فطرح يف الّسياق 

ساحة  للفلسطينيني  مص  خاللها  من  تعطي  وإرسائيل،  مص  بني  أراض  مبادلة  عملية 

مجاورة لقطاع غزّة وتحصل عىل أرض بديلة يف صحراء الّنقب، ومع الرّفض املصي تغرّي 

املقرتح لتظهر تصّورات جديدة له عبارة عن تسهيالت اقتصادية ومروريّة للفلسطينيني 

الجنسية املصية يف املستقبل، يف مقابل حزم  للوصول إىل سيناء مع احتامليّة ملنحهم 

مساعدات اقتصادية ملص، وحتّى هذه اللّحظة مل يستقر الّشكل الّنهايئ للّصفقة يف هذه 

الّنقطة رغم بشائر الرّفض املصي لها. وعن حّق العودة سكتت متاًما الّصفقة عنه، وفيام 

يخّص الفلسطينيني مل تتحّدث الّصفقة املزعومة سوى عن تغيري رشوط االحتالل وتحسني 

املشاريع  ألحد  ترويجيّا  فيلاًم  تعرض  وكأنّها  واالجتامعية،  االقتصادية  الحياة  ظروف 

العقارية التي كان يعمل فيها ترامب مستثمرًا قبل وصوله للّسلطة.

يف  املستوطنات  عىل  اإلرسائيلية  الّسلطة  وتوسيع  ضامن  عىل  تنّص  والترّسيبات   

الضّفة، والّسيطرة عىل غور األردن بالضّفة كذلك، أّما أخطر بنود الّصفقة فكان ما يتعلّق 

بالقدس والبقعة املقّدسة، فالترّسيبات تنّص عىل أّن العاصمة املقرتحة للّشكل الّسيايس 

للفلسطينيني ستكون يف ”أبوديس” وليس يف القدس الرشقية كام يطالب الفلسطينيون، 

ويف القدس أيًضا كانت نقطة االنطالق ملواجهة صفقة القرن؛ عندما قّرر ترامب نقل 

الّسفارة األمريكية إليها يف سياق داّل عىل الغرض األصل من الّصفقة املزعومة، لكن 

ترامب عمد يف البداية إيل تهيئة البنية املؤسسية الّدولية وتفكيكها يك ال تكون عقبة 

فإنّه قد ظهرت  الرّسمي مل يعلن بعد  الّشكل  أّن  القدس، ورغم  تنفيذ مخطّطه يف  يف 

لها بعد الترّسيبات، حيث ”وفق وسائل إعالم إرسائيلية وأمريكية فإّن كوشرن الذي يعّد 

للّصفقة منذ عامني حرص عىل إبقاء كافة الُكتل االستيطانية يف الضّفة املحتلّة، وأسقط 

حّق عودة الالّجئني”23.

محّمد أيوشناب، ”مالمح صفقة القرن تتضح األسبوع القادم”، جريدة الوطن السورية يف 7فرباير 2019م.  23
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تفكيك املؤّسسات األممية متهيًدا للّصفقة

التطرّف  إىل  مييل  تصيحاته  يف  شعبويًّا  بدا  وإن  ترامب  دونالد  األمرييك  الرّئيس 

وجذب االنتباه وتهييج مشاعر الجامهري، فهو عىل املستوى الّسيايس رجل واقعي للغاية 

قد يجيد رفع العصا لكّنه أبًدا ال يستخدمها إالّ إذا تأكّد من انتصاره وعواقبه وتأمني 

الطّريق إىل ذلك. حاول ترامب إثارة الجامهري يف عّدة ملّفات منذ تولّيه، أهّمها امللّف 

الكوري وامللّف اإليراين وامللّف الفلسطيني وامللّف الصيني، لكن عىل املستوى الواقعي 

هو كان يعّد العدة بشكل جاّد يف امللّف الفلسطيني أكرث من غريه، ألجل ذلك ميكن 

األممية  املؤّسسات  تفكيك  تعتمد عىل  الّدهاء  إنّه وضع خطّة سياسية شديدة  القول 

ذات الّصلة مبا يخدم تنفيذ خطّته املساّمة ”صفقة القرن”، وهو التّكتيك الذي وضح 

عنده قبل نقل الّسفارة يف شهر مايو 2018 إىل القدس، وفيام بعده أيًضا.

تزيد  ال  وجيزة  مّدة  خالل  وصادمة  متتابعة  خطوات  عّدة  أمريكا  اتّخذت  فلقد 

عىل عام واحد فقط، تفتقد ألدىن حدود اللّياقة الدبلوماسية تجاه مجموعة املؤّسسات 

الّدولية األممية التي منها: اليونسكو- األونروا- مجلس حقوق اإلنسان- املحكمة الجنائية 

الّدولية، ومن املفرتض أّن هذه املؤّسسات من األعمدة الرّئيسية للّنظام القانوين األممي 

الثّانية، متمثاًّل يف منظمة األمم املتحدة واملؤّسسات  العاملية  الذي استقّر بعد الحرب 

التي تتبعها أو تحاكيها وتتّخذ الطّابع الّدويل، وترّبر أمريكا كّل هذا رصاحة ودون مواربة 

املعنية،  القانون واألعراف  لصالح إرسائيل وحاميتها متى وقعت تحت طائلة  بالعمل 

واملرّبر األكرث تحديًدا يف الواقع هو تعارض هذه املؤّسسات األممية مع مرشوع مترير 

صفقة القرن األمريكية املزعومة، ومتطلّبات فرض األمر الواقع عىل العرب والفلسطينيني.

الجنائية  املحكمة  يخّص  بتصيح  أمريكا  الجنائية رصّحت  املسؤولية  ناحية  فمن 

الّدولية يكاد ال يكون قد مّر بينه وبني سلفه الذي يخّص األونروا سوى أيام معدودة، 

التي مقرّها الهاي يف  الّدولية  الجنائية  الوقوف ضّد إجراءات املحكمة  رصّحت عزمها 

أو  أمريكا  متّس  قد  حرب  جرائم  يف  تحقيقات  بفتح  إجراءات  اتّخاذها  حال  هولندا، 

إرسائيل أو أّي من حلفائها، وذلك عىل لسان جون بولتون مستشار األمن القومي يف 
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البيت األبيض، بل متادى مستشار األمن القومي األمرييك ومل يقف عند حّد االعرتاض 

عىل املؤسسة الّدولية التي صادقت عليها 123 دولة حتّى اآلن، وإمّنا قام بتهديد قُضاتها 

تستهدف  اقتصادية  عقوبات  وتوقيع  األمرييك  القضايئ  الّنظام  خالل  من  باستهدافهم 

لتفكيك  بوضوح  تؤّسس  أمريكا  وكأّن  أيًضا،  األمرييك  املايل  الّنظام  خالل  من  أمالكهم 

الّنظام العاملي املستقّر منذ ما بعد الحرب العاملية الثّانية، وتهدف إىل تفكيك األعراف 

واملؤّسسات القامئة بالفعل كلاّم مّسها األمر أو مّس إرسائيل، هذا وقد أُنشأت املحكمة 

الجنائية الّدولية استناًدا إىل معاهدة روما التي وقّعتها الّدول األوربية يف أجواء ما بعد 

الحرب العاملية الثّانية يف عام 1957، ونّصت من ضمن ما نّصت عليه إنشاء محكمة 

عدل أوربية عىل صلة مبنظمة األمم املتحدة، ودخلت املحكمة حيّز الواقع عام 2002.

 ثّم أعلنت وقف متويل األونروا )وكالة األمم املتحدة لغوث الالجئني الفلسطينيني 

األمم  أنشأتها  التي  الوكالة  عمل  بروتوكول  أّن  يف  تكمن  األمر  وخطورة  وتشغيلهم(؛ 

املتحدة عام 1949 عىل إثر حالة التّهجري بعد حرب عام 1948 لرعاية الالجئني باألساس 

يف األردن ولبنان وسوريا والضّفة الغربية وقطاع غزّة إىل أن يتّم إيجاد حّل ملعاناتهم، 

متّول  وال  املنظمة،  األعضاء يف  الّدول  تربّعات  من  تقريبًا  بالكامل  متّول  أنّها  ينّص عىل 

مبارشة ضمن ميزانية ثابتة تستقطع من املخّصصات العاّمة للمنظمة األممية، ومبا أّن 

أمريكا هي أكرب املتربّعني مليزانية األونروا فإّن انسحابها من متويل عملها، يُعّد رضبة يف 

مقتل لنشاط واحدة من أقدم املؤّسسات العاملة ضمن املظلّة األممية، ومتهيًدا لتصفية 

ملّف الالجئني ووضعهم أمام األمر الواقع وقبول بتصّورات الّصفقة وحلولها. والجدير 

الرّد والرّدع أيضا عىل بعض املحاوالت العربية يف األمم  بالّذكر أّن ذلك كان يف سياق 

املتحدة إلدانة املخطّطات األمريكية تجاه القدس، فهنا ”ترامب ومستشاريه يعتربون 

اعرتافه  إلدانة  املتحدة  لألمم  العاّمة  الجمعية  ويف  الّدويل  األمن  مجلس  يف  التحرّكات 

أعلنت  ترامب قد  أمريكا/  يونيو 2017 كانت  الرّد”24. ويف  بالقدس تصعيًدا يدعو إىل 

انسحابها من مجلس حقوق اإلنسان التّابع لألمم املتحدة  بسبب ما قالت يف حينه أنّه 

سارة درويش، ماهى األونروا ومامدى خطورة تلويح ترامب بوقف متويلها؟، جريدة ”اليوم السابع” املصية بتاريخ 7 يناير 2018.  24
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انحياز ضّد إرسائيل، هذا وقد أنشأت الجمعية العاّمة لألمم املتحدة املجلس عام 2006، 

ليشمل يف عضويته 47 دولة من الّدول األعضاء يف الجمعية العاّمة، تُنتخب وفق التّوزيع 

الجغرايف املحّدد يف بروتوكول املجلس، ويهتّم املجلس بتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها 

االعتداءات  سياق  لكن يف  األممية،  املظلّة  تحت  العامل  أرجاء  كافة  يف  التّجاوزات  من 

اإلرسائيلية هذا الّصيف كان املجلس قد عقد جلسة خاّصة ملناقشة التّدهور يف وضع 

ا،  حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية بعدما قتلت القّوات اإلرسائيلية 60 فلسطينيًّ

خالل احتجاجات عند الحدود مع غزّة يف شهر مايو إثر قرار نقل الّسفارة، مبا جعل األمر 

يصل يف نهاية املطاف إىل أن تعلن الواليات املتحدة االنسحاب يف يونيو، مفّككة قطعة 

أخرى من الّنظام األممي لصالح إرسائيل.

األمم  )منظمة  اليونسكو  من  انسحابها  ترامب  أمريكا/  أعلنت   2017 أكتوبر  ويف 

املتحدة للرتبية والعلم والثقافة(، والتي  تأّسست عام 1945 بهدف رئييّس هو املساهمة 

بإحالل الّسالم واألمن عن طريق رفع مستوى التّعاون بني دول العامل يف مجاالت الرتبية 

اإلنسان  القانون ولحقوق  للعدالة ولسيادة  العاملي  االحرتام  والثقافة إلحالل  والتعليم 

إّن  حينه:  لها يف  بيان  يف  األمريكية  الخارجية  وزارة  وقالت  األساسية،  الحرية  ومبادئ 

القرار يعكس قلق الواليات املتحدة تجاه رضورة إجراء إصالحات جذرية يف املنظمة، 

وتجاه استمرار االنحياز ضّد إرسائيل يف اليونسكو. ويرجع الّسبب املبارش لقرار أمريكا 

باالنسحاب من منظمة اليونسكو إىل القرار الذي اتّخذته املنظمة عام  2017 باعتبار 

القدس مدينة فلسطينية محتلّة، ووضعها الخليل والحرم اإلبراهيمي عىل الئحة الرتاث 

املتعلّقة  اليونسكو  أّن ”قرارات  االعتداءات اإلرسائيلية عليها، ذلك  العاملي يف مواجهة 

القديس  الحرم  القدس، وبخاّصة  الدينية يف  لليهود باملقدسات  ارتباط  أّي  بعدم وجود 

الرّشيف، أثارت الّدوائر الصهيونية واإلرسائيلية، وامتّد ذلك إىل املوقف األمرييك املتحيّز 

واالنتصار إلرسائيل”25، واملدقّق يف القرارات األمريكية األربعة التي مّتت يف عهد ترامب 

باالنسحاب من األبنية األممية املستقرّة منذ ظهور عامل ما بعد الحرب العاملية الثّانية 

-عزت جرادات، دوافع انسحاب أمريكا من اليونسكو، جريدة الدستور األردنية يف 7 يناير 2019  25
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يف أربعينيات القرن املايض، سيجد أّن هذه األبنية وبروتوكوالتها املنظمة تعارضت مع 

خطّة ترامب لتمرير صفقة القرن، وما تتطلّبه لفرض األمر الواقع بالقّوة واإلرهاب عىل 

القدس يف  الّسفارة إىل  العرب والفلسطينيني، وكان عليها أن يستهدفها قبل قرار نقل 

املّدة من يناير 2017 بداية واليته وحتى مايو 2018 تاريخ نقل الّسفارة إىل القدس.

نقل الّسفارة إىل القدس ودور املواجهة الّشعبية

العام نفسه، كان قد حان  يناير 2017 ويف يونيو من  توىّل ترامب رئاسة أمريكا يف 

موعد استحقاق البند الخاّص بتأجيل نقل الّسفارة إىل القدس ملّدة ستة أشهر، أو عدم 

ا إجراءات نقل الّسفارة األمريكية  تفعيل البند وعدم اتّخاذ قرار بتأجيل البند لتبدأ قانونيًّ

إىل القدس، وفق القانون الذي سّنه الكونجرس األمرييك يف أكتوبر عام 1995 لالعرتاف 

بالقدس عاصمة إلرسائيل ونقل الّسفارة األمريكية هناك إليها، يف حني كانت كّل دول العامل 

تضع بعثاتها الدبلوماسية يف تل أبيب معتربة إيّاها العاصمة الّسياسية إلرسائيل، وخطورة 

للقدس  إرسائيل  واحتالل  القدس  يخّص  فيام   1967 عدوان  حدود  يرشعن  أنّه  القانون 

الرشقية عاصمًة موّحدة لها، حيث املفرتض أّن الفلسطينيني أمام مرجعية القرار األممي 

181 لسنة 1947م وتقسيمها الذي مل ينّفذ أساًسا، أو مرجعية القرار األممي 242 لسنة 

1967م بالعودة ملا عرف بحدود ”الخّط األخرض” أو حدود الهدنة بني القوات العربية 

القانون األمرييك يعطي  الصهيونية عام 1948م وما قبل عدوان 1967م. لكّن  والقوات 

الرّشعية لألمر الواقع، وكان الرؤساء األمريكيون منذ بيل كلينتون الذي صدر القانون يف 

عهده، يستخدمون البند الخاّص يف القانون الذي يعطي للرئيس سلطة تأجيل تنفيذه ملّدة 

ستة أشهر بعد املوعد الّنهايئ املحّدد للّنقل يف 1999م، حيث كان القانون ينّص عىل أن 

أقىص مّدة محّددة لتنفيذ نقل الّسفارة تكون يف 31 مايو 1999، وعندما مّر هذا التاريخ 

كان عىل الرؤساء األمريكيني أن يٌفّعلوا بند التأجيل الذي وضعه كلينتون - أو وضع بضغط 

منه- مرّتني يف العام، مرّة يف األول من يونيو ومرّة يف األّول من ديسمرب وذلك بداية من 

يونيو 1999، وهو ما كان يقوم به الرؤساء األمريكيون باستمرار صعوًدا من ذلك التاريخ.

نقل  قانون  تنفيذ  تأجيل  قرار  وقع  يناير  يف  ترامب  تويّل  وبعد  2017م  يونيو  يف 



219 —مدينة القد�ض: ال�ّصاع حول الأر�ض والإن�سان 

الّسفارة، لكن عندما مرّت ستة أشهر أخرى ووصلنا إىل 1 ديسمرب من العام نفسه، كان 

تنتهي  نهائيّة  تّم متديد األمر مبهلة  ثّم  التّأجيل،  لتوقيع قرار  ذلك هو املوعد األسايس 

يف االثنني 4 ديسمرب، ومع مرور اليوم دون إعالن بالتّوقيع اتّضح األمر بأن ترامب قد 

اتّخذ قراره بعدم توقيع قرار التّأجيل يف موعده املستحّق، ليصبح تنفيذ القانون حتميًّا 

ويدخل إطار التّنفيذ، ويصل الّصاع املعارص حول القدس لذروة جديدة؛ حيث أعلن 

ترامب يف األربعاء 6 ديسمرب يف خطاب عرف بـ ”خطاب القدس” اعرتاف أمريكا بالقدس 

عاصمة إلرسائيل ونقل الّسفارة إليها، ويف الخطاب ذاته بدأت تظهر نيّاته تجاه الّصاع 

حني قال فيها إّن أمريكا ملتزمة بحّل الّدولتني إذا توافق عليه الطّرفان! وكأنّه ال توجد 

العقوبات عىل  بها أطرافه، ويتّم توقيع  يلتزم  الّصاع يجب أن  مرجعيات دولية لحّل 

الطّرف املخالف وإلزامه بتنفيذ واجباته نحوها، فيام يبدو إشارة سيّئة لنيّة ترامب تجاه 

الّصاع وإشارة سيّئة للمقاربة التي سيستخدمها فيه، تلك التي أطلق عليها وُعرفت منذ 

حملته االنتخابية بـ ”صفقة القرن”. وعىل الفور رّد عليه الفلسطينيون بالتّظاهر يف كّل 

العدوانية،  األمريكية  بالّسياسات  املنّددة  بالّشعارات  وهتفوا  املشاركون  و”ورفع  مكان 

الفلسطينية  الّدولة  عاصمة  القدس  أّن  وأكّدوا  اإلرسائيل،  لالحتالل  باملطلق  والّداعمة 
العتيدة، كام حمل املتظاهرون األعالم الفلسطينية”26

ما تبع ذلك كان األسوأ؛ فبعد موقف أمريكا تجاه املؤّسسات األممية ذات الّصلة التي 

من املمكن أن تسبّب لها مشكلة يف مترير بنود الّصفقة، أخذ خطاب الّصفقة وترامب 

يزداد صهيونية بشكل مستفّز خاّصة مع تزايد االعتداءات واقتحام باحات املسجد األقىص 

والبقعة املقّدسة خالل عام 2017، وتوالت اإلشارات ذات الّداللة خالل عام 2018م حيث 

أمرييك  أعلن مسؤول  من 2018  فرباير  ففي  فيه،  القدس  إىل  الّسفارة  نقل  املقّرر  من 

لوكالة ”رويرتز” أّن نقل الّسفارة إىل القدس سيكون يف شهر مايو، بالتّواكب مع الذكرى 

الّسبعني إلعالن الّدولة يف إرسائيل والّنكبة يف فلسطني مستفزًا الّشارع العريب واإلسالمي، 

مل  بدورهم  لالفتتاح.  املقّرر  اليوم  ليكون هو  مايو   14 يوم  اختيار  األنباء عن  وتواترت 

زهري أندراوس، ”املئات من فلسطينيي الداخل يتظاهرون..”، جريدة ”رأي اليوم” بتاريخ 2017/12/13م.  26
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عىل  متوالية  أصبحت  التي  الّصدامات  إىل  فباإلضافة  األمر.  عىل  الفلسطينيون  يسكت 

”مسريات  تنظيم  عن  الفلسطينيون  أعلن  املقّدسة،  والبقعة  األقىص”  ”املسجد  أعتاب 

العودة” من غزّة نحو الحدود التي تسيطر عليها قّوات االحتالل االرسائيل، عىل  أن تبدأ 

تلك املسريات انطالقًا من يوم الجمعة 30 مارس الذي هو ذكرى يوم األرض الفلسطيني، 

وتستمّر حتّى ذكرى الّنكبة يف 14 مايو، وأصبحت ”مسريات العودة” كّل جمعة من غزّة 

طقًسا شهريًا يواجه فيه الّشعب الفلسطيني األعزل طلقات القّناصة وقذائف املدفعية 

الرّسمي  رفضها  أعلنت  قد  واإلسالمية  العربية  واملنظامت  الّدول  أّن  ورغم  اإلرسائيلية، 

ا أّن املقاومة الّشعبية الفلسطينية هي  لقرار ترامب بنقل الّسفارة، فإنّه قد أصبح جليًّ

ا ضّد االحتالل ومرشوع ترامب لتصفية القضيّة. الوحيدة املمكن لها التحرّك فعليًّ

بالقدس،  الّسفارة  نقل  مراسم  بالفعل  مايو 2018 جرت  املحدد يف 14  املوعد  يف 

للّسفارة،  مقرّا  لتصبح  القدس  يف  ”أرنونا”  بحي  األمريكية  القنصلية  تحويل  تّم  حيث 

املذهب  أفرع  أحد  اإلنجيلية  إنجيل حيث  قّس  ديني بحضور  الحفل بطقس  وافتتح 

الربوتستانتي املعروف بعنصيته وتوّجهه الصهيوين املسيحي. وتوالت بعدها تصيحات 

الّسفري األمرييك يف القدس مبحتواها التورايت املستفّز للعرب واملسلمني، وكذلك ترامب 

اختيار  حّقها  من  سيادة  ذات  دولة  إرسائيل  ”إّن  متلفز  ”قال يف خطاب  نفسه حيث 

املايض  لنفسه يف  اليهودي  الّشعب  أّسسها  التي  العاصمة  القدس هي  وأّن  عاصمتها.. 

يوم  ويف  الواقع،  أرض  عىل  تطبيقها  يف  حاسمة  لحظة  إىل  الّصفقة  لتصل  الّسحيق”27، 

افتتاح الّسفارة نفسه خرج الحراك الّشعبي الفلسطيني يف ذروة مسريات العودة عىل 

حدود قطاع غزّة، مقدًما حوايل 62 شهيًدا وأكرث من 3000 مصاب. 

القرن  إّن مسرية صفقة  القول  2019، ميكن  أكتوبر  2017 وحتى  مايو  من  املّدة  يف 

العرب  ترامب عىل  الرئيس  إدارة  للّضغط واالبتزاز من جانب  تتمثّل يف محاوالت  كانت 

والفلسطينيني، مستغلّة حالة غياب االتّزان التي متّر بها الّدول العربية يف مّدة ما بعد ثورات 

والّدولة  التّغيري  دعاة  بني  والتّدافع  لها  الحاكمة  التّوازن  معادالت  وتبّدل  العريب،  الربيع 

رشف مطر ومحّمد جامل، نقل السفارة األمريكية للقدس.. ”نكبةجديدة”، جريدة الرشق القطرية بتاريخ 15 مايو 2018.  27



221 —مدينة القد�ض: ال�ّصاع حول الأر�ض والإن�سان 

الّدولة القدمية وأنظمة ما بعد االستقالل من أثر االحتالل األجنبي  الجديدة، وبني دعاة 

القامئة منذ أواسط القرن العرشين. وتوالت زيارات الوفود األمريكية لدول الطّوق والخليج 

وغريها يف محاولة لتمرير بنود الّصفقة بعد تعديلها أو زيادة الضغوط واملغريات يف كّل 

مرّة،  فعقدت ما سّميت بـ ”ورشة البحرين” دون حضور الفلسطينيني وتحّفظ البعض، 

تحت عنوان االزدهار يف محاولة للرّتويج للّصفقة كأنّها مرشوع لتجميل رشوط االحتالل 

ليس إالّ، ويف كّل هذه األثناء، فإّن الّشكل الّنهايئ لبنود الّصفقة مل يعلن بعد، وكانت األنباء 

تتوارد أنّه سيتّم اإلعالن عنها بعد االنتخابات اإلرسائيلية وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث 

حدثت عّدة متغرّيات أّجلت اإلعالن عن بنود هذه الّصفقة. فحتّى أكتوبر 2019 مل تتمّكن 

األحزاب اإلرسائيلية من تشكيل حكومة بعد، وتعرّض ترامب كذلك إلجراءات العزل من 

منصبه الرّئايس إثر ترّسب مكاملة تتعلّق مبحاولة تأثريه عىل االنتخابات املقبلة مع الرئيس 

األوكراين للّضغط عىل منافسه جو بايدن من خالل ابنه الذي عمل لصالح مجموعة غاز 

الّصفقة  لتزيّن  الجانب اإلرسائيل  األجواء بدأت تخرج ترسيبات من  أوكرانية، ويف هذه 

الفلسطينيني واإلرسائيليني. كذلك  الّصفقة ملرشوع تقسيم القدس بني  متحّدثة عن طرح 

شهدت املّدة نفسها عّدة مواجهات بني الحراك الّشعبي الفلسطيني والجانب اإلرسائيل 

حدودها،  وعند  غزّة  قطاع  يف  أو  األقىص”  و”املسجد  املقّدسة  البقعة  محيط  يف  سواء 

وتزايدت التّهديدات الّصيحة بتمكني اليهود من املسجد األقىص والّصالة فيه، خاّصة يف 

الّربع األخري من عام 2019 حيث ”رّصح وزير األمن الداخل اإلرسائيل، غلعاد إردان، بأّن 

سلطات االحتالل قد تتيح قريبا ًلليهود حريّة العبادة ومامرسة الّشعائر الدينية يف املسجد 

األقىص، وذلك يف ظّل املعطيات التي تشري إىل ارتفاع مستمّر يف عدد املستوطنني الذين 
اقتحموا الحرم القديس، منذ تويل إردان املَنّصب عام 2015.”28

جريدة الرشق األوسط، ” وزير األمن اإلرسائيل: »حرية عبادة« لليهود يف الحرم..”، بتاريخ 12 أكتوبر 2019  28
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خامسًا: القدس ومحدّدات المواجهة لسيناريوهات الصّفقة وما بعدها

ظهور تّيار االستال	 العريب للصهيونية وتربيراته الّنظرية

وتوالت  يونيو 2015م،  منتصف شهر  للرئاسة رسميّا يف  ترّشحه  ترامب عن  أعلن 

خطاباته وتصيحاته التي أبانت عن توّجهه العام تجاه منطقة الرّشق األوسط والقضيّة 

شيئًا  التفاصيل  بعض  تكّشف  مع  وبالتّواكب  القرن”،  ”صفقة  ساّمه  فيام  الفلسطينية 

فشيئًا رأى أحد املفكرين املصيني الفرصة مواتية ليقّدم خطابًا جديًدا يف اإلعالم العريب، 

هو د.يوسف زيدان الذي ميكن القول إنّه طّور يف تلك املّدة ومنذ نهاية عام 2015 ما 

ميكن تسميته بـ”تيار االستالب” العريب لآلخر الصهيوين/ الغريب أو تيّار ”االنسالخ عن 

الّصحف  خالل  من  زيدان  واستطاع  هويتها.  مستودع  من  والخروج  العربية  الّذات” 

واللّقاءات التليفزيونية وعىل موقع ”يوتيوب” وباستغالل القاعدة الجامهريية العريضة 

الّسيايس  ببعده  العريب  للحّق  مضاّدا  معرفيًّا  رأيًا  يشّكل  أن  الّشباب  بني  أّسسها  التي 

حوله  جمع  أنّه  كام  الصهيوين.  اآلخر  أمام  واالستسالم  الهزمية  يرّبر  والقومي  والديني 

واملعروف  مص  يف  خلدون  ابن  مركز  مؤسس  إبراهيم  الدين  د.سعد  مثل  شخصيّات 

بِصالته القوية مع األمريكيني، وظهر ما يشبه التّنسيق غري املعلن بينهام. فمثاًل إذا طرح 

الّسيايس،  الدين إبراهيم ميارس ترويًجا لها عىل املستوى  زيدان فكرة ما تجد د.سعد 

وباإلضافة إىل الظّهري الجامهريي الذي صنعه زيدان بني جمهوره القديم من الّشباب، 

وتسعى  األمرييك  الّضغط  تحت  كانت  التي  البلدان  بعض  يف  الّصدى  الفكرة  وجدت 

إىل تخفيف ذلك الّضغط باإلعالن عن قبول مقرتحات الّصفقة. والحقيقة أّن زيدان مل 

يقدم مجرّد دعوة للتّطبيع، مثلام فعل البعض من قبل وتّم عزلهم ألّنهم كانوا بال منابر 

إعالمية وبال منهج واضح يف تقديم فكرة االنسالخ عن الّذات العربية واالستالب للّذات 

الصهيونية/ الغربية، وهو ما قام زيدان به بكّل براعة وجرأة مستخدًما خرباته الطويلة 

يف الكتابة والتّأليف والعمل الجامهريي والعام.

فكرة  لهم  ليمّرر  ثوابتهم  يف  الّناس  وتشكيك  ”الّصدمة”  فكرة  عىل  زيدان  اعتمد 

قبول االستسالم لآلخر الصهيوين. وكان ظهوره األّول يف نهاية عام 2015 تقريبًا، وبعد 
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عن  الجديدة  فكرته  زيدان  قّدم  للرّئاسة.  ترّشحه  ترامب  إعالن  من  فقط  عّدة شهور 

الصدمة  فكانت  للهزمية،  عرّابًا  نفسه  يقّدم  وكأنّه  العربية،  الّذات  وتفكيك  االستالب 

األوىل التي أطلقها هي اختالق رواية قال فيها يف لقاء تليفزيوين تناقلته الصحف: إّن 

”املسجد املوجود يف مدينة القدس املحتلّة ليس هو املسجد األقىص ذو القدسية الدينية 

تفكيك  منهج  يف  واستمّر  إليه”29.  الرسول  أرسى  والذي  الكريم  القرآن  يف  ذُكر  الذي 

الّذات العربية خاّصة فيام يتعلّق بالقدس مركز صفقة القرن املزعومة، ففي شهر مايو 

2017م وهو الّشهر املقّرر فيه نقل الّسفارة إىل القدس، يأيت زيدان ليرضب، من خالل 

إحدى الربامج التلفزيونية، صورة القائد صالح الدين االيّويب. ويف الّسياق نفسه، هاجم 

الّناس. ويف  عند  الكلية لشخصيته  الصورة  للتشكيك يف  ”أحمد عرايب”  املصي  الزّعيم 

موقع آخر هاجم زيدان اللغة العربية بوصفها أحد مقومات هوية الّذات العربية، يف 

محاولة واضحة لتربير االستالب لآلخر وغسيل املّخ الجمعي لتهيئة الّناس لقبول الهزمية 

والهيمنة الصهيونية/ األمريكية. ويف األثناء ذاتها كان يخرج د.سعد الدين إبراهيم إّما 

أطروحات  عىل  العمل  التّطبيق  ليقّدم  تليفزيوين  بلقاء  أو  مبقال  أو  سياسية  بخطوة 

زيدان، إذ دعا يف الّنصف الثّاين من عام 2019م إىل قبول الّصفقة علًنا يف مقال بجريدة 

العام  ويف  وطالبوا!”30،  الفلسطينيني: خذوا..  لألشّقاء  ”نصيحتى  بعنوان:  اليوم  املصي 

نفسه كانت الّضغوط األمريكية عىل أشّدها لتمرير الّصفقة.

سيناريو مترير صفقة القرن وفرضّياته

مترير الّصفقة له متطلّباته يف الّداخل الفلسطيني ويف املحيط العريب، وحني نقول 

املحيط العريب فإنّنا نقصد تحديًدا مص واألردن وبدرجة أقّل سوريا ولبنان. عىل مستوى 

الّداخل الفلسطيني ستتطلب فرضيّة مترير الّصفقة تفكيك الرتّكيبة الّسياسية الحالية، 

وخلق طرف سيايس جديد يكون املركز وتنتظم حوله بقيّة املعادلة الّسياسية الالّزمة، 

جريدة الرشوق، ”يوسف زيدان: املسجد املوجود يف فلسطني ليس هو »األقىص«” بتاريخ 3 ديسمرب 2015 عىل الرابط:  29

484d52870285-91f0-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03122015&id=a806d36e-e5cc-49a9  

سعد الدين إبراهيم، ”نصيحتى لألشقاء الفلسطينيني: خذوا.. وطالبوا”، جريدة املصي اليوم بتاريخ 2019/7/6 عىل الرابط:  30

1410381/details/news/com.almasryalyoum.www//:https  
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هذا الطرف يكون متعاونًا مع أمريكا وإرسائيل ويتبّني خطاب تحسني رشوط االحتالل 

األقىص”  و”املسجد  املقّدسة  البقعة  وجود  ويرّوج  والّصمود،  املقاومة  ويشّوه خطاب 

تحت سيطرة قوات االحتالل، وهذه الفرضيّة ستتطلّب ضخ أموال وأسلحة من خالل 

ثنائية  البساط من تحت  الجديد أن يسحب  املركز  موارد غري محدودة، ليك يستطيع 

الحالة  يف  الّساكنة  التّناقضات  كافّة  تفجري  الفرضيّة  تلك  وستتطلب  الّسلطة،  حامس/ 

الفلسطينية أو معظمها عىل املستوى املاّدي والواقعي وعىل مستوى الهوية، وإلرسائيل 

إىل  وعملها  العراق  غزو  وأثناء  عام 1982م  الغزو  أثناء  لبنان  يف  سابقة  ذلك  خربة يف 

جانب االستخبارات األمريكية. كام سيتطلّب ذلك حالة شديدة من االستقطاب يف قطاع 

غزّة والضّفة تعزل املراكز الّسياسية القدمية، ويكون الطّرف املتعاون الجديد هو مصدر 

مّدة  الّناس يف  بها  يجلب  ومميّزات  اقتصادية  موارد  ما سيملكه من  الثّقل من خالل 

يكون  الّسيناريو قد  األهلية، ولكن هذا  الحرب  التي قد تشبه  التّشاحن واالستقطاب 

يف حاجة ألوضاع غري متوقّعة؛ مثل تفجري حرب جديدة يف املنطقة وخلق التّناقضات 

وإعادة والتّوازنات. وكان الرّهان األمرييك عىل الحرب ضّد إيران وحشد املجتمع الّدويل 

ضّدها ليك تستخدم الحرب يف مترير ذلك الطّرف الفلسطيني املتعاون أو خلقه رمّبا، 

ا جعل تكلفة هذا السيناريو تكاد تكون غري محتملة.  لكّن إيران أثبتت وعيًا اسرتاتيجيًّ

املعادلة  تفكيك  تتطلّب  املطروح  بسياقها  الّصفقة  مترير  فرضيّات  لكن ستظّل معظم 

الّسياسية الفلسطينية الحالية وتفجريها، وخلق طرف بديل جديد متعاون رمبا يعتمد 

مركزه عىل أحد األسامء التاريخية املعروفة بتعاونها الّسابق مع أمريكا وإرسائيل.

أّما عىل مستوى دول الطّوق ويف مص، فإّن األمر معّقد للغاية، فضاًل عن أّن املصيني –

رغم الظّروف غري املواتية- يعتربون أنفسهم املسؤولني عن حامية القدس. ففي الّنصف الثّاين 

من عام 2019م، رّصح الرّئيس املصي أثناء زيارة الوفد األمرييك برئاسة جاريد كوشرن، بأّن 

القضية الفلسطينية يجب أن تُحّل وفق مرجعية القرارات الّدولية وحّل الّدولتني والقدس 

الرّشقية عاصمة لفلسطني31، وتناولت التّقارير الّصحفية اعرتاض الجانب املصي عىل ما 

موقع العربية نت، ”السييس لكوشرن: ندعم جهود السالم وفق حل الدولتني”، بتاريخ 2019/8/1 يف الرابط:   31

01/08/https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2019  
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أثري عن وجود سيناء ضمن بنود صفقة القرن. يف ظّل هذه املقّدمات فإّن فرضيّة قبول 

مص مترير صفقة القرن ستطلب بدورها أن تفجر أمريكا وإرسائيل التناقضات الداخلية 

أو  املطروحة  أوجهها  بأحد  الّصفقة  لتمرير  ترضخ  حتى  إىل مص،  بالنسبة  الخارجية  أو 

املعدلة، ويبدو أن عقاب القاهرة كان حارًضا وجاهزًا من خالل تفجري ملف املياه. وليك 

تقبل القاهرة بتوطني الفلسطينيني يف سيناء فإّن ذلك لن يكون إالّ تحت ضغط حريق كبري 

أو حرب كربى جديدة تُشعلها أمريكا يف املنطقة، لتجرب القاهرة عىل مترير الّصفقة. ويبقى 

قبول القاهرة للّصفقة رهًنا بقبول الجانب الفلسطيني لتلك التّعديالت. 

الّصفقة  مترير  فرضية  يخّص  فيام  مص  من  تعقيًدا  أكرث  موقفه  يكون  يكاد  األردن 

املقدسات  عىل  الوصاية  أّن  فاملعروف  املقّدسة،  والبقعة  القدس  يخّص  فيام  وتحديًدا 

الهاشمية”، حني  ”الوصاية  بـ  عرف  ما  منذ  األردنيني  يد  يف  باملدينة  واملسيحية  اإلسالمية 

بايع أهل القدس وفلسطني الرّشيف حسني بن عل الهاشمي رشيف مّكة وصيّا عليها عام 

1925م يف ظّل املخاطر الصهيونية حينها. وبعد تشّكل اململكة األردنية الهاشمية، أصبحت 

وقت   1948 بحرب  مروًرا  التاريخ،  ذلك  منذ  القدس  يف  املقّدسات  عىل  بالوصاية  تتعّهد 

السيطرة األردنية عىل القدس الرّشقية، وبعد احتالل القدس الرشقية يف عدوان عام 1967م، 

ظلّت الوصاية عىل املقّدسات فّعالة يف يد األردنيني، وعند توقيع اتفاقية الّسالم بني األردن 

وإرسائيل عام 1994م )اتفاقية وادي عربة( نّصت االتفاقية أيًضا عىل أن تستمر ”الوصاية 

الهاشمية” عىل املقّدسات يف البقعة املقّدسة مبدينة القدس، وهنا مصدر املعضلة التي ال 

حل لها بالنسبة إىل األردن، فالّصفقة مركزها ضّم القدس كلّها عاصمة إلرسائيل مبا تحمله 

من عدوان مستمّر عىل البقعة املقّدسة واملسجد األقىص، وهو ما ال ميكن أن يقبله األردن.

فيام يخص بقية دول الطّوق يف لبنان وسوريا؛ ال متلك أمريكا أوراقًا للّضغط بها عىل 

سوريا لتمرير صفقة القرن، خاّصة بعد أن كسبت عداءها فيام يخّص هضبة الجوالن، 

يقّر بسيادة إرسائيل وسيطرتها عىل هضبة  قراًرا يف مارس 2019  ترامب  توقيع  وبعد 

الجوالن السورية املحتلّة يف 1967م، والتّناقضات داخل الحرب التي ما تزال دائرة يف 

عن  التخّل  عىل  باملوافقة  السوري  الجانب  يغري  مستوى  إىل  أحدها  يرقى  ال  سوريا 
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هضبة الجوالن، لذا لن يكون أمام سوريا سوى الّصمود والكمون يف الزّمن انتظاًرا ملا 

قد يجّد مستقباًل ورفض القرار األمرييك والّصفقة. لبنان دوره يف الّصفقة ليس حيويًّا 

إىل تلك الّدرجة، وإمّنا يتعلّق بحزم مساعدات ذات صلة بتحسني ظروف حياة الالّجئني 

الفلسطينيني عىل أرضه، وما يرُّسب حول ترسيم ملّف الحدود بني إرسائيل ولبنان بحريًّا 

وبريًّا، وبسط املزيد من سلطة الّدولة عىل املخيّامت الفلسطينية ورمّبا منحهم الجنسية 

الّصفقة  أمام  عرثة  حجر  للبنان  الداخلية  الّسياسية  الرتّكيبة  تظّل  لكن  املستقبل،  يف 

فرضيّة  بإيران، وستتطلّب  القويّة  الله وصالته  بوجود حزب  املاّدية، خاّصة  ومغرياتها 

مترير الّصفقة داخل لبنان تفجري تناقضات الوضع الّداخل لهذا البلد. 

يف  التّناقضات  كافة  تفجري  ستتطلّب  الحايل  بوضعها  الّصفقة  مترير  فرضية  خالصة 

املنطقة، وهي خطوة شديدة الخطورة تُشبه إشعال حرب عاملية ثالثة؛ رمّبا بالحرب مع 

تبعات(،  والعراق من  ولبنان  اليمن  يتبعها يف  )وما  تحالف خليجي مضاّد  إيران وخلق 

إىل مواجهة عسكرية  األثيويب واحتاملية جرّها  الجنوب  بالّضغط عىل مص من  وكذلك 

)وتنشيط خاليا نامئة يف الجبهة الداخلية لزعزعة االستقرار(، وكذلك خلق طرف فلسطيني 

جديد متعاون يف ظّل تفجري املنطقة يقّدم نفسه للفلسطينيني بوصفه طوق نجاة ليمّرر 

الّصفقة )بعد ما يشبه الحرب األهلية املصّغرة يف املناطق الفلسطينية(، وهو سيناريو بالغ 

الخطورة ال أعتقد أنّه ميكن ألمريكا دفع تكلفته وأثره عىل استقرار الّنظام الّدويل الهّش.

سيناريو فشل الّصفقة وأثره عىل القدس

ا، والذي سينقلب عىل  سيكون هناك تبعات لفشل الّصفقة بشكلها املطروح حاليًّ

اإلطار االتفاقي ملرشوع أوسلو الذي عىل أساسه قبل الفلسطينيون الّسالم يف التسعينيات، 

وقد كان يقوم عىل فكرة ”األرض يف مقابل الّسالم” أي تتنازل إرسائيل عن األرض املحتلّة 

يف عدوان 67 مقابل أن تحصل عىل الّسالم مع الفلسطينيني والعرب، وتّم تأجيل معظم 

القضايا الحّساسة ملا سّمي مفاوضات املرحلة الّنهائية التي مل تأِت ويبدو أنّها لن تأيت 

أبًدا، فالّصفقة ال تتّحدث عن سيطرة فلسطينية واضحة عىل حدودها، وال تتحّدث عن 

شكل واضح لدولة ذات مؤّسسات سيادية متعارف عليها، وال تعرتف بحّق الالّجئني يف 
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العودة بل تسعى إىل تطبيع فكرة الغياب واإلبعاد بعّدة طرق، وتسعى إىل أن تدفع 

الّدول العربية تكلفة الّصفقة ال إرسائيل. والقّشة التي ستقصم ظهر بعري الّصفقة هو 

اعرتاف أمريكا عىل عكس القرار 242 بضّم القدس إلرسائيل عاصمة لها. بهذا الّشكل 

املطروح للّصفقة ويف حالة فشلها فإّن أكرب آثارها التي ستكون خلقت عىل األرض دون 

االلتفات ملقرتحاتها األخرى، هو الوضع يف القدس ونقل الّسفارة األمريكية إليها، وحتى 

اللّحظة مل يبادر الفلسطينيون بإجراء قانوين أممي ضّد نقل الّسفارة، انتظاًرا رمّبا ألن 

تُلقي الواليات املتحدة األمريكية بكافّة أوراقها عىل املنضدة وتكشف عن الّشكل الّنهايئ 

للّصفقة، إمّنا يف حالة قّدمت أمريكا الّشكل الّنهايئ للّصفقة وأعلنت عنه بشكلها الحايل 

الذي ال يعرتف بالقدس الرّشقية عاصمة لفلسطني، و”الوصاية الهاشمية” عىل املقّدسات 

القدس،  إىل  الّسفارة  نقل  واضح ضّد  أممي  بشكل  التحرّك  الفلسطينيني  فإّن عىل  بها 

القضيّة  عرض  املمكن  الّدولية  املؤّسسات  كّل  من  أممي  قرار  استصدار  إىل  والّسعي 

أمامها، ليضاف إىل مرجعية قرار 242 لسنة 1967م.

كعادتها  الظّرف  استغالل  تحاول  أن  املتوقّع  فمن  اإلرسائيل  املستوى  عىل  أّما 

رمّبا ستشمل  متوقّعة  إجراءات  عّدة  إىل  باإلضافة  القدس،  الجديد يف  الوضع  وتحّصن 

عملية عسكرية محدودة جديدة ضّد غزّة للرّدع، مع استمرار مخطّطها لالنفصال األمني 

عن الّضفة الغربية بالجدار العازل الذي سيلتهم املزيد من األرايض العربية بحّجة أّن 

الفلسطينيني مل يقبلوا الّسالم وتسوية صفقة القرن، وستفرض إرسائيل املزيد من القيود 

الّسلطة وخنق  الّضغوط االقتصادية ملحاولة عزل  الفلسطينيني واملزيد من  عىل حركة 

الّداخل  الّصفقة عىل املستوى  مواردها. وبالّنسبة إىل أمريكا فسيستغل ترامب فشل 

ليؤكّد عىل دعمه املطلق ملطالب دولة إرسائيل العسكرية واالستيطانية، وسيؤكّد عىل 

نجاحه يف تنفيذ قانون الكونجرس األمرييك بنقل الّسفارة الذي تجاوز عرشين عاًما دون 

أن يجُرأ رئيس أمرييك قبله عىل تنفيذه، وسيدعم كافّة خطوات التّصعيد اإلرسائيلية ضّد 

الفلسطينيني يف  للتحرّك من جهة واحدة لالنفصال عن  الفلسطينيني وكذلك خططهم 

الّضفة وغزّة. وعىل املستوى اإلقليمي رمّبا سيستغّل ترامب فشل الّصفقة مبامرسة املزيد 

من الّضغوط عىل الّدول لتقديم املزيد من التّنازالت ليحصلوا عىل الحامية األمريكية، 
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وقد تفّجر أمريكا أحد التّناقضات الكامنة لتكون وسيلة للخلخلة وبّث الّرعب يف املنطقة 

للمزيد من التّنازالت التي تصب يف كّفة املصالح األمريكية والصهيونية. وعىل املستوى 

األمرييك  التّمويل  األممية وقطع  املؤّسسات  لتفكيك  ترامب يف نهجه  الّدويل سيستمر 

عنها، وسيستمّر يف شعاراته العنصية معتربًا أّن الفلسطينيني والعرب ليسوا قوم سالم 

وأنّه مل يجد رشيًكا شجاًعا من بينهم ليعقد معه صفقة القرن.

الحقيقة أّن معظم القراءات ملا تطرحه الّصفقة متيل إىل ترجيح فشلها وفق معظم 

اآلراء العاملية التي تناولتها، كام رّصح بذلك سفري فرنسا املنتهية مّدته بالواليات املتحدة 

يف نهاية الّنصف األّول من هذا العام32. لكن سيظّل االنتصار األكرب للّصفقة هو تفعيل 

قانون نقل الّسفارة للقدس، مبا يضع الفلسطينيني أمام معركة دبلوماسية رشسة مجّدًدا 

الستصدار قرار أممي ومخاطبة كافة املؤّسسات الّدولية التخاذ موقف أخالقي وقانوين من 

القرار األمرييك املنفرد، باالعرتاف بالقدس املحتلّة عاصمة إلرسائيل، ورمّبا سيكون التّوقيت 

بنود  عن  الرّسمي  اإلعالن  لحظة  هو  الّدويل  املستوى  عىل  الفلسطيني  للتحرّك  املثايل 

الّصفقة من جانب أمريكا، لتكون تلك اللّحظة هي نقطة التحّول يف املوقف الفلسطيني 

الفعل واملبادرة والهجوم.. حيث  الرّضبات، إىل  الفعل واالنتظار والرتقّب وتلّقي  من رّد 

ستكون تلك هي أفضل لحظة إعالمية للرّد عىل املؤامرة التي تسّميها إدارة ترامب صفقة، 

ثّم إّن تدافعات صفقة القرن طوال مّدة طرحها ستؤكّد عىل أهّمية دور الحراك الّشعبي 

وأبرز  أهّم  ستكون  تلك  ورمّبا  التاريخية،  الفلسطينية  التّنظيامت  إطار  خارج  املستقّل 

اآلثار التي سيخلّفها مرشوع الّصفقة يف الوعي األمرييك والصهيوين، البّد أنّهم سيتذكّرون 

كيف أنّه بينام كانت أمريكا وإرسائيل قد نجحتا يف استغالل التناقضات وحالة الّسيولة 

العربية  األنظمة  من  العديد  وعجز  املرشوع،  لطرح  العربية  املنطقة  لها  تعرّضت  التي 

عن التصّدي له، يف الوقت نفسه سيتذكّرون كيف كان طوفان املدد البرشي عىل حدود 

”املسجد األقىص” والبقعة املقّدسة قويًّا وسميًكا مبا يكفي ليك تتحطّم عليه طموحاتهم 

الستغالل اللّحظة، وفرض الّسيطرة عىل ”املسجد األقىص” واحتالله.

جريدة الوفد، سفري فرنسا يف أمريكا: ”صفقة القرن مصريها الفشل” بتاريخ 2019/4/21 عىل الرابط:  32

https://alwafd.news/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-  
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الخاتمـــة
اشتداد الّصاع حول القدس مؤخرًا ومحاولة ابتالع املزيد من أرضها، وزيادة حصار 

بها  تتذّرع  وتاريخية  دينية  أسباب  إىل  جذوره  تعود  بها  القاطن  الفلسطيني  اإلنسان 

الصهيونية، الفكرة الرئيسية التي تتذرع بها الصهيونية هي التمركز حول لحظة تاريخية 

عابرة وبينية متجاهلة أّن لها ما قبلها وما بعدها، فتامرس عمليّة نفي وتهميش ملا قبلها، 

وعمليّة مزايدة وتشويه ملا بعدها، وتاريخيًّا هي تنفي وتهّمش وجود القبائل العربية 

التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية عىل موجات متوالية إىل فلسطني واستوطنت 

القدس قبلها، ومتارس التّشويه واملزايدة تجاه كّل الحضارات التاريخية التي تعاقبت عىل 

املدينة فيام بعد ذلك، معتربة أّن لحظة أو مّدة وجودها التاريخي هي املركز واألصل، 

املُقدس  حول  والّصاع  الديني  املستوى  وعىل  بعدها.  وما  قبلها  ما  عىل  القوامة  ولها 

تتمركز الصهيونية أيًضا حول ذاتها وتحاول إزاحة اآلخر املسيحي واملسلم من البقعة 

املقّدسة، معتربة أّن أسبقيّة الديانة اليهودية ودخول قبائل بني إرسائيل إىل فلسطني أو 

أرض كنعان من فلسطني، ثّم دخولهم إىل القدس يف عهد الّنبي داود عليه الّسالم  وبناء 

سليامن عليه الّسالم  للمعبد أو الهيكل األّول بالبقعة املقّدسة..، هو حق حصي لهم يف 

البقعة املقّدسة يُنكر ما للمسيحية يف املكان وأبرزه كنيسة القيامة حيث واقعة َصلْب 

املسيح عليه الّسالم وفق اعتقاد املسيحيني، أو رفعه إىل الّسامء وفق اعتقاد املسلمني، 

وكذلك تنكر عىل املسلمني الوجود يف البقعة املقّدسة يف أبرز متثّله مبسجد قبّة الصخرة 

حيث عرج بالرّسول محّمد صىّل الله عليه وسلّم إىل الّسامء، ويف ”املسجد األقىص” الذي 

بناه الخليفة عمر بن الخطاب، ليكون الهدف الّنهايئ من الّصاع حول األرض يف القدس 

وفق التصّور الصهيوين هو إزاحة املسجد األقىص متاًما وهدمه، متهيًدا لبناء الهيكل يف 

موضعه، وكذلك لنزول املسيح اليهودي الذي يختلف عن التصّور اإلسالمي واملسيحي 

له، الذي يعتقدون أنّه سيعيد إىل اليهود ملكهم يف القدس وفلسطني.

يف  الصهيونية  املامرسة  عىل  الّسيايس  وانعكاسه  اليهودي  الديني  الفكر  خالصة 

فلسطني والقدس تتمثّل يف التشبّث بفكرة االصطفاء واالختيار لقبائل بني إرسائيل يف 
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لحظة معيّنة قدمية من جانب الله سبحانه وتعاىل، ومحاولة نسب هذا االصطفاء ألتباع 

الّديانة اليهودية بعدما رسب بنو إرسائيل يف اختبار االصطفاء، وتشتّتوا يف األرض وفقدوا 

سمة االصطفاء القومي/ الديني، من ثّم أصبحت القدس هي مركز الصهيونية الدينية، 

عندهم،  والحارض  املايض  بني  والّصلة  الرّمز  هو  القديم  الهيكل  وبناء  األقىص  وهدم 

واستعادة لسامت االصطفاء والهيمنة عىل األرض التي كانت لقبائل بني إرسائيل فيام 

بـ ”صفقة  ما عرف  القدس من خالل  الرّاهنة عىل  اللّحظة  الخطورة يف  وتبدو  مىض. 

القرن” التي يسعى لفرضها الرّئيس األمرييك دونالد ترامب، ألّن خطاب ترامب يحمل 

بريطانيا يف كنف  الذي ظهر يف  املسيحية  الصهيونية  تيّار  الكثري من سامت  يف طيّاته 

املذهب الربوتستانتي وانتقل منها إىل أمريكا، خاّصة عندما قّرر ترامب تفعيل قانون 

الكونجرس األمرييك ونقل الّسفارة األمريكية يف إرسائيل من ”تل أبيب” إىل القدس، وما 

صاحب ذلك من دعاوى القتحام ”املسجد األقىص” وبناء الهيكل مجدًدا يف موضعه.

الّنهايئ  الّشكل  إعالن  يتّم  عندما  القرن  لصفقة  الّنهايئ  الطّرح  مصري  كان  ومهام 

ا الذي مل يتّم حتّى اآلن، فإّن يوم 14 مايو 2018م سيظّل محفوًرا يف تاريخ  لبنودها رسميًّ

الّصاع عىل األرض واإلنسان، وهو تاريخ نقل الّسفارة األمريكية إىل القدس واالعرتاف 

بها عاصمة إلرسائيل، فرمّبا كانت كّل ”بروباجندا” الّصفقة املزعومة مجرّد ساتر دخاين 

كبري لتمرير االعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، وتنفيذ املخطّط األمرييك لذلك الذي تّم 

يف تسعينات القرن املايض، ورغم أّن سيناريوهات فشل الطّرح الرّسمي للّصفقة عالية 

بالقدس عاصمة  األمرييك  االعرتاف  أثر  فإنّه سيبقى  نجاحه،  احتامالت  مقابل  جّدا يف 

إلرسائيل..

يف هذا الّصدد تويص الّدراسة يف خامتتها بأن تكون لحظة اإلعالن الرّسمي عن الّصفقة 

املؤّسسات  كافّة  يف  القانوين  بالتحرّك  الفلسطينية  االسرتاتيجية  يف  التحّول  نقطة  هي 

األممية، سعيًا إىل استصدار قرار أممي باإلدانة والرّفض وعدم االعرتاف ليصبح مرجعيّة 

جديدة يف أّي تفاوض مستقبل.
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ويف العموم تويص الّدراسة بعدة مقرتحات طويلة األجل ملواجهة مخطّطات صفقة 

يجب  نقاط  عّدة  عىل  الضوء  وتسلّط  وفلسطني،  عليها  والّصاع  القدس  تجاه  القرن 

االهتامم بها عربيًّا وهي:

ورضورة  – الغرب،  مع  املواجهة  إزاء  الحايل  والثقايف  املعريف  العريب  الخطاب  ضعف 

نفسه  الوقت  ويف  متخّصصة،  بحثية  مراكز  خالل  من  جديد  علمي  خطاب  تطوير 

تطوير خطاب جامهريي جديد للرّفع من الوعي بالقضيّة وأسسها بالّشارع العريب، 

ومواجهة ادعاءات ”تيّار االستالب” الذي نشط مؤخرًا يف املشهد العريب.

الّصفقة هي ضمن منط متكّرر لعرض اتفاقيات متغرّية االسم، مشرتكة الغرض للهروب  –

من الحقوق العربية بالتّدريج، ورضورة وضع خطّة طويلة األمد باتفاقيات وأهداف 

عربية مضاّدة، حتّى الوصول إىل تحقيق الّسيطرة يف الّصاع وامتالك مقّدرات ذلك.

الفلسطينيني،  – عىل  االقتصادية  املعيشة  ظروف  الصهيوين  االحتالل  يُضيّق  ما  عادة 

التّمكني  لتوفري  لتكون ورقة مساومة مستمرّة، مبا يستتبع تطوير حلول غري منطية 

الّداخل، عرب مشاريع خارجية وداخلية متّول استمرار الحياة  االقتصادي لفلسطيني 

بكرامة تحت الحصار.

تعّد الّصفقة تتويًجا لخرافة الفصل بني املسار الّسيايس وحّل القضيّة، وتوفري املتطلّبات  –

األساسية للحياة، مبا يستوجب أولويّة الحّل الّسيايس يف أّي اتفاقيات قادمة وتجاوز 

تكتيكات كسب الوقت الصهيونية.

ِقَدم محاوالت فصل سيناء عن مص واّدعاءات الغرب املتكّررة يف هذا الّسياق، منذ  –

يستتبع  مبا  والصهيونية،  الغربية  العقلية  يف  مستقرّة  كفكرة  املايض،  القرن  بدايات 

رضورة تعمري سيناء بالكامل وربطها بالوادي، وقطع الطّريق عىل هذا املسار لألبد.

لتكون وسيلة  – الجميع،  أساسية عربية جديدة وطرحها عىل  مبادئ  وثيقة  إعالن  رضورة 

الفلسطينية، مبا  بالقضية  واملستجّدة  الرّاهنة  التّفاوض  أسس  العريب يف  اإلجامع  لتحقيق 

يضمن نوًعا من توّحد الجامهري العربية مع األنظمة الّسياسية مع التيّارات الحزبية وراءها.
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بتاريخ 3 ديسمرب 2015. 



235 —ااِل�ست�رشاق، الهوية، املكان مفارقات معرفية يف فكر اإدوارد �سعيد

االِ�ست�شاق، الهوية، املكان
مفارقات معرفية يف فكر اإدوارد �سعيد

اأ.د.حامت ال�سَكر1

1. خطاب االستشراق والنّقد المضادّ
إىل  والرّائد  املبّكر  انصافه  معاينة  سعيد  إدوارد  فكر  مقاربة  مقام  يف  أّوال  يهّمنا 

كشف خطاب االسترشاق، وتعرية عنارصه القامئة عىل تنميط الرّشق بصناعة مولّفة من 

عنارص مفرتضة وقراءات مغلوطة ذات طابع استعاليئ وخلفيّة استعامرية تأخذ لبوسا 

اجتامعية أو رسدية أو فّنية أو تاريخية لتغطّي عىل الطّابع االستعامري. وتلك من أكرث 

اللّحظات املعرفية أهّمية يف حياة سعيد املفّكر واألكادميي املنفي واملقيم خارج املكان.

ميكن أن نعّد أطروحة إدوارد سعيد املركزية قامئة عىل أّن االسترشاق يعتمد ”من 

أجل اسرتاتيجيته عىل التفّوق املوقعي املرن الذي يضع الغرب يف سلسلة من العالقات 

املحتملة مع الرّشق، دون أن يفقده للحظة واحدة كونه صاحب اليد العليا.. وتحت 

العنوان العام للمعرفة بالرّشق، وتحت مظلّة التسلّط الغريب عىل الرّشق، برز رشق ُمعّقد 

متشابك مالئم للّدراسة يف البيئة الجامعية، وللعرض يف املتاحف”2.

يعطينا العنوان الفرعي لالسترشاق فرصة التعرّف اإلجاميل عىل ما يثبت ذلك الزّعم 

الذي سيقابَل من الّدوائر اليمينيّة واملتبّنية ملقوالت الخطاب الكولونيايل الكثري من الرّد 

والّنفي والهجوم.

يف العنارص الثالثة للعنوان الفرعي للكتاب ما يستوقف الّدارس، وهي جميعا من 

التي بها يتّخذ  مصطلحات فوكو حول الخطاب: املعرفة املحيطة باملوضوع، والّسلطة 

كاتب وأكادميي عراقي يقيم يف الواليات املتحدة.  1

إدوارد سعيد، االسترشاق-املعرفة -السلطة -اإلنشاء، ترجمة كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، ط1، بريوت1979، ص71.  2
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طه للقراءة، رغم أن سعيد3  بها الخطاب هيمنته، واإلنشاء الذي سيحص الرّشق ويبسِّ

يتحّفظ عىل الرّتجمة العربية لتلك املصطلحات.

األسئلة  من  واحدا  اآلخر؟  ثقافة  املرء  مُيثّل  كيف  الحيوّي:  سعيد  سؤال  كان  لقد 

املعرفيّة التي تقلقه بجانب بحثه يف كيفيّة تكّون املعرفة باآلخر، وما يسّميه )انحاللها 

املنحلّة  اإلغواءات  تلك  ضحايا  أحد  هو  كان  وإن  مكان،  وكّل  زمان  كّل  يف  اإلغوايئ( 

للمعرفة كونه فلسطينيا، وذلك مل يغب عن الكتاب يف الجانب التّطبيقي الذي يناقش 

فيه بعض التصّورات والتمثيالت للوجود العريب يف فلسطني.

لقد كانت فلسطني يف صلب عمله حتى وهي يف الخلفية منه. إّن قراءة فكر املستعِمر 

)بكرس امليم( حتّى يف جنوب أفريقيا مثال يعطي داللة متّسعة عن متاثل ذلك باالحتالل 

اإلرسائيل لفلسطني. لكّنه يف مذكّراته ”خارج املكان” سيتوقّف عند تحربته الّشخصية 

يف االقتالع وارتباك الهوية والعيش يف الالّمكان. وهو يقّرر ذلك يف االسترشاق بالقول”إّن 

تجاريب الّشخصية هي ما دفعني جزئيا إىل تأليف الكتاب {االسترشاق}، فحياة الفلسطيني 

العريب يف الغرب وخاّصة يف الواليات املتحدة األمريكية تبعث اليأس يف الّنفس، إذ يوجد 

هنا )=أمريكا( إجامع كّل تقريبا يف أّن الفلسطيني غري موجود سياسيا”4.

يالحظ دارسو إدوارد سعيد أّن ”استعامر فلسطني هو ما أجرب سعيد عىل أن يخترب 

يحمل هويته”5.  الذي  النّص  مع  الثقايف  تحليله  ينسج  ليك  الغريب،  اإلمربيايل  الخطاب 

تبلور  إىل  االسترشاق  أطروحة خطاب  لكتابه وجدله حول  املصاحبة  الّسياقات  وتشري 

ذلك الوعي بالّنكبة التي كان شاهدا عليها، لكّنه مل ير املأساة بشكل واع -بسبب عمره 

-كواقعة فجائعية ونكبة كام يكّرر الخطاب العريب، لكّنه وجد آثارها ونتائجها املبارشة 

يف شتات أرسته ومواطنيه والعسف املسلّط عليهم يف الّداخل املحتّل. وهو يُرجع بشكٍل 

كمقديس  فهو  االسترشاق6.  من  بوحي  املجتمع  وتدمري  لفلسطني  إرسائيل  احتالل  ما 

إدوارد سعيد، تعقيبات عىل االسترشاق، ترجمة وتحرير صبحي حديدي، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، ط1، بريوت   3

-عامن1996 ، ص112، وهامش املرتجم ، 136.

االسترشاق، 63.  4

بيل اشكروفت وبال أهلواليا، إدوارد سعيد ومفارقة الهوية، ترجمة سهيل نجم، دار نينوى ودار الكتاب العريب، ط1، القاهرة -   5

دمشق2000-2002، ص 13.

إدوارد سعيد، خارج املكان - مذكرات، ترجمة فواز طرابليس، ط1، دار اآلداب، بريوت2000، ص47.  6
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الخطاب  ازدراء  بني  يربط  مخيّلته  يف  وظلّت صورتها  القدس،  أحياء  يف  طفولته  عاش 

العرب، وبني ما حّل يف فلسطني من سلب لألرض  للرّشق واستعالئه عىل  االسترشاقي 

واإلنسان والهوية. وصار زعم إرسائيل بال مواطنة الفلسطيني وتخلّفه وفراغه يناغم ما 

تنتج املخيّلة الغربية االستعارية من صور منطية لغرض تربير الكراهية والهيمنة، مبقابل 

ه املزعومني. الرّتكيز عىل تفّوق اإلرسائيل وتحرضُّ

التي وضعها  الّشهرية  وهكذا جرى فهم الرّشق بكونه ”صنعة” يف عبارة دزرائيل 

إدوارد سعيد متهيدا يف إحدى عتبات كتابه ”االسترشاق: املعرفة، السلطة، اإلنشاء”. ومن 

والثقافية،  األدبية  املدّونات  الكاتب يف  يتوّغل  غربيا  ”املصنوع”  الرّشق  بوجود  الوعي 

لريى عرب املستندات النّصية كيفية متثيل الرّشق يف الثقافة الغربية، رغم أن كتّاب تلك 

االستناد  ذلك  يربر  سعيد  لكّن  جمعي؛  عمل  للرّشق  الغريب  والّصنع  أفراد،  الّنصوص 

املرجعي لألفراد بالقول: إّن لألفراد أثرا عىل الجسد الجمعي، مخالفا ميشيل فوكو الذي 

يدين له كثريا بالجهاز الّنظري واملقّدمات الفلسفية لتطبيقاته عىل كتابات املسترشقني، 

وحقيقة االسترشاق كفعل ومامرسة غربيتني7.

لقد أفلح سعيد يف تعيني مرجعيّة االسترشاق ال بكونه متثيال ُمتخيّال أو افرتاضيا للرّشق، 

أو ”رشقنة” عوامله وعنارصه املفرتضة، ولكن رآه انعكاسا لسياسة غربية، سريفض مناوئوه 

التّابعون للّنظرة االستعامرية اإلقرار بها. يقول سعيد بإيجاز ووضوح: ”إّن االهتامم األوريب 

ثّم األمرييك بالرّشق كان سياسيا، لكّن الثقافة هي التي خلقت هذا االهتامم”8.

مرتبطة  الكولونيالية  بعد  ما  إدوارد سعيد كمنظّر ملرحلة  نالها  التي  الّشهرة  لكن 

يف الغرب بـ”مفارقة الهوية” ومستمّدة منها، يف مسكوت عنه لديهم، يحيك عن قدرته 

يف التّأثري عىل دراسات االسترشاق، وفضحه للخطاب الكامن وراءها، حيث كان متثيل 

الرّشق يف تلك الّدراسات عىل أنّه مجرّد انتامء ديني وقومي مغاير )عريب - مسلم(.

حاتم الصكر، نقد الحداثة-قراءات استعادية يف الخطاب النقدي وتنويعاته املعارصة، دار أروقة للدراسات والرتجمة والنرش، القاهرة   7

2019، ص112 وما بعدها.

االسترشاق، 43.  8
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ثقافية وسياسية، يريد  املهّمة، فهو يتحّدث عن عالقات  التفاتة سعيد  هنا كانت 

أن  سعيد،  تبّناه  الذي  الفوكوي  املفهوم  سلطة حسب  ذا  ”خطابا”  بكونه  االسترشاق، 

يلّخصه يف  جزئيات من ”صورة منطية” تشيع وترتّسخ، ليسهل من بعد قبول أو ترشيع 

كراهيتها كام تفعل الّصور الّنمطية يف العادة؛ فهي مصنوعة لنبذ اآلخر وتربير كراهيته، 

ساذج  ووجه  وعباءة  ِبِكرْش  العريب  هنا:  بها  نذكّر  أن  تاريخية ميكن  تنميطات  ولدينا 

التّصوير الغريب، والهندي األحمر بتعاويذه وأسلحته وأرديته املتخّففة،  كاريكاتريي يف 

الّنمطية  الّصورة  وتتعّدى  وغدره..  وبخله  الطويل  بأنفه  العريب  التّمثيل  يف  واليهودي 

االنتامءات العرقية واإلثنيات، لتغدو يف األدب خاّصة تنال الجنس نفسه: فاملرأة عرضة 

فيها  تدخل  التي  الّنمطية  الّصور  من  وغريها  املتجرّب،  السيّد  والرّجل  والغواية،  للفتنة 

تصنيفات األعامر واألجناس واملناطق واملهن وسواها.

لقد صار الّنظر إىل االسترشاق كلّه بعد كتاب سعيد عىل أنّه مصطلح شامل حول 

الخطاب  قّوة  بعد تسليط  وتَُصّور، وذلك  األخرى  الثقافات  فيه  تُعامل  الذي  األسلوب 

عليها، أو كيفية عمل الّسلطة يف املعرفة، أي إجراءات معرفة الرّشق يف الفكر الغريب 

و”الغرب”سلطة،  نّصا،  ”الرّشق”  أصبح  عليه”...وهكذا  الّسلطة  ملّد  سبيال  التي”كانت 

و”االسترشاق”معرفة تتّخذ وسيلة للهيمنة عرب الخطاب االسترشاقي املسلّط عىل بنية 

الرّشق النّصية... وبهذا ترد التربيرات االستعامرية حول ما يسّمى بالحامية أو االنتداب، 

برؤية  للتسلّط والتكوين  للتصّف، معروض  ما يدّل عىل رعاية قارص وكائن غري أهل 

القوي، وبهذا يرّبر اآلثاريون األوائل رسقاتهم للموروثات اآلثارية والّشواخص الحضارية 

للرّشق والعرب خاّصة، بعذر يتّسق مع نظريّة الحامية والوصاية واالنتداب، مفاده أّن 

وجود كنوز مص والعراق والّشام وسواها من منجز البرش عىل هذه األرض سيكون أكرث 

أمنا ورعاية من وجودها يف أماكنها! بظّن أّن أهلها لن يرعوها جهال أو تهاونا أو ضعفا، 

ما يوجب حاميتها برسقتها وتنصيبها كشواهد يف متاحف الغرب...

اإلنسانية  الّدراسات  مجال  ثورة جديدة يف  بأنّه  ”االسترشاق”  كتاب  يوصف  لهذا 

املستفيدة منهجيّا من علوم مختلفة، تصّب يف موضوعها الوصفي؛ فالكتاب كام يرى 
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تاريخا وال  أبو ديب بحّق يف مقّدمته ”ليس دراسًة لالسترشاق بوصفه  ُمرتجمه كامل 

دراسًة للرّشق كام خلقه الغرب”9 أو كام رآه، ولكّنه كام أرى قراءة للتّمثيالت التي قّدمها 

أفراد أثّرت كتاباتهم يف تكوين تلك الّصورة عن الرّشق، أو خلق رشق مخرَتع ومبتَدع 

كجغرافية خيالية مؤثّثة مبا يسّميه سعيد ”الّرؤيا االسترشاقية”، والتي تكمن خطورتها 

كام يصفها سعيد يف كونها ال تقتص عىل الباحث املحرتف، بل إنّها ِملك مشرتك لكّل من 

فّكر بالرّشق يف الغرب، فهي غري محّددة بتاريخ.

إّن املهّمة الوصفية لعمل سعيد هي التي متيّز ”كتاب االسترشاق” واالستدراكات 

املعريف  البديل  بغياب  يعرتف  فإنّه  األفكار”  نظاما من  ولكون سعيد ”يصف  الالّحقة، 

يستبعد  لكّنه  الّسبيل.  هذا  يف  نادرة  لدراسات  تسميته  رغم  عمله،  يف  لالسترشاق 

”االستغراب” كموقف معريف؛ فهو ليس الجواب املناسب عىل االسترشاق، خشية قيام 

معرفة مقابلة للمعرفة التي ينطوي عليها خطاب االسترشاق القائم، والذي جعل الرّشق 

ذكرى من املايض، ومساحة للّسيطرة يف الحارض.

وذلك منعكس يف الفّن أيضا حيث يرتبط االهتامم الفّني بالرّشق و”رشقنته” بتعبري 

سعيد أو تنميطه يف صورة اجرتارية غربية الّرؤيا، باحثة عن الغريب والجّذاب واملؤثّر 

كالحريم  الحجب،  وزوايا  واملحرّمات  الّذاكرة  يف  الرّشق  صورة  من  انطالقا  التلّقي،  يف 

واألماكن الخاّصة والحياة الدنيا للطّبقات موضوعات للفنانني املسترشقني بشكل ما ..

ويُؤكّد ذلك دارسون لالسترشاق األوريب املتمثّل يف زيارات الفّنانني األوربيني للرّشق 

السياسية  والهيمنة  العسكري  الغزو  بني  االرتباط  ينكرون  وال  العريب،  املغرب  وبلدان 

واالقتصادية عىل الرّشق وبني التّمثيل الفّني الغريب للرّشق، ولحياته يف التّشكيل األوريب. 

وذلك يبدأ بغزو نابليون ملص1798 والحملة عىل الجزائر يف 1830. فكان ذلك ”سببا 

والعلامء  واألدباء  الفّنانني  قوافل  أمام  االستعامري  الرّشق  أبواب  انفتاح  يف  مبارشا 

والرّحالة”10.

9  نفسه، مقدمة كامل أبو ديب للرتجمة العربية لالسترشاق، ص1و2.

زينات بيطار، االسترشاق يف الفن الرومانيس الفرنيس، سلسلة عامل املعرفة، الكويت1990، ص10.  10
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لقد جرى متثيل الرّشق بشكل الفت كموضع للغريب والعجائبي املرتبط بالتّخييل 

الغريب الخاّص املستخلص من قراءات مشّوهة وناقصة لألدبيات العربية التقليدية السيام 

”ألف ليلة وليلة”، ولذا غلب عىل التّمثيل الفّني للرّشق تلك الّنظرة الّسحرية والجنسية 

املتوارثة ومتثيالتها الفرعية كالفقر والحْجب والتأّخر االجتامعي والخرافة. وكانت املرأة 

يف املخيال الفّني محّل متعة للرّجل لذلك هي يف بيتها منتظرة زوجها لتقّدم له، كجارية، 

ما يريد، ويف مقّدمتها متعته الجسدية..فكانت األمكنة والّشخصيات والطبيعة وسواها 

من الثيامت ماّدة لرسوم الفّنانني الذين زاروا الرّشق  واملغرب العريب وأقاموا فيه، ومجال 

عرض تلك الّنظرة املصنوعة عن الرّشق دون فهمه وإدراك توازناته االجتامعية وروابطه 

الداخلية وتفكري أفراده ونزعاتهم..

وإذا كان الرّسم يعكس وعيا أيقونيا مطابقا، فإّن األعامل األدبية تعكس وعيا عالماتيا، 

بافرتاض أّن النّص األديب عبارة عن مجموعة عالمات، لذا ميثّل اآلخر بصورة أوضح. وهذا 

ما دعا سعيد إىل الذهاب إىل املتون الرّسدية الغربية وقراءة كيفيات متثيلها للرّشق.

ولكن هذه الفرضية التي مّهدت لعمل سعيد التّطبيقي كانت هي نفسها سببا يف 

جنايات التّمثيل الغريب للرّشق، فاملتون األدبية والرّسديات املتنّوعة خضعت لتأويالت 

الغرب وقراءته الّناقصة للرّشق، بل كّونت صورة منطية متوارثة عنه يف الغرب، فالقراءات 

الجزئية أو الّسطحية ملدّونات الرّشق األثرية مثل ”ألف ليلة وليلة” ستتّم قراءتها بكونها 

متثيال عاّما لشخصيات وأحداث مجرّدة من التخيّل، فصارت سببا يف اجتزاء صورة للرّشق 

كوجود مدنّس محكوم بالّرغبات والغدر والطمع والجنس والحيل. بل سرنى لو تأّملنا 

تسمية حكايات ألف ليلة وليلة الّشائعة يف الغرب، أي ”اللّيايل العربية”، لوجدنا أنّها 

ترمز إىل تجويق الرّشق واختصاره واجتزائه يف هذا الكون الخيايل املختلط بحّرية الخيال 

وشعبيته، وألوان الحرمان التي يعّوض عنها الحيك. لكن التّسمية منحازة بكونها تسّمي 

القصص ”اللّيايل العربية”، أي هي اللّيايل كام تجري يف الواقع وتحيل إىل العرب كجامعة 

تتّصف بنتائج تلك القراءة الّسطحية والّشعبوية، وليست محض ليال من صنع الخيال، 

لها دالالت ثقافية ورسدية ونتاج ضمري جمعي ومخيّلته الهائلة.
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معرفة الرّشق إذن اصطبغت مبسّوغات وعالقات غري موضوعية، أي أنّها مل تجعل 

لخدمة  يوجد  أن  له  تريد  كام  بل  موجود،  هو  كام  للتّمثيل  مجرّدا  موضوعا  الرّشق 

مصالحها اإلمربيالية واالستعامرية، وبوسائط ليس املسترشق يف هذه القراءة املدقّقة إالّ 

واحدا من ممثل مرسح االسترشاق كام يتخيّله سعيد بجانب الرّحالة والحّجاج واملدّونني 

التاريخيني والجغرافيني، فضال عن األدباء والّشعراء والرّسامني، وبهدف خلق رشق خاّص 

بسلطة  عليه  الّسيطرة  لتتّم  الغربية،  والتصّورات  الوعي  يف  ويرتّسخ  األجيال  ستتداوله 

الخطاب املعريف وقّوته، ثّم ليتكّون حوله اإلنشاء الذي يدرسه سعيد دعام لتوصالته11.

والبد أن نتوقّف عند أصداء أطروحة ”االسترشاق” بعد صدور الكتاب، فلقد كانت 

بحّق ”هجمة” عدوانيّة كام توَصف نقديا. ويف كتاب عن إدوارد سعيد يذهب املؤلّفان إىل 

أّن تلك الهجمة  يف أمريكا  ترينا بردِّ فعلها والهسترييا الالّمحدودة التي تظهر فيها ”بأّن 

العرب حورصوا بكّل الّرعب الّشيطاين للعرقية واإلرهاب السيايس لألجانب يف أمريكا”12، 

الغرب يريد  أّن  الغربية، ومل يعد مضمرا..كام  انعكاس لتطرّف ينمو يف املجتمعات  وهو 

عرب مؤرّخيه وفالسفته وأكادميييه أن يحتكر الرّسدية الفلسطينية، ويكتفي برؤية الّسارد 

الغريب املمتثل للمسترشق – السيايس، فيام أثبت سعيد ”إمكان وجود رسد مقابل للقضيّة 

الفلسطينية13، ما أقلق الّدوائر االسترشاقية املحتكرة لرسد الّرواية من وجهة نظرها فحسب.

ومتثيالت  الغريب  الرّسدي  بالرتاث  املحيطة  املركّبة  سعيد  شخصيّة  ساهمت  لقد 

املستعمر للمستعَمرين يف أن ينجز ذلك الرّسد؛ لذا تّم رفضه. وكانت هويته الفلسطينية 

”املفارِقة” مسألة متناقضة إىل حّد بعيد، وتشري إىل الكيفية التي تكون فيها مركّبة، ال 

سيّام للّناس الذين ترشّدوا عرب العامل بعيدا عن أوطانهم كام يالحظ مؤلّفا ”إدوارد سعيد 

-مفارقة الهوية”، ويشريان إىل أنّها كانت سببا يف رفضه ”فاملحافظون املحرتفون يعّدونه 

إرهابياً، وبالّنسبة إىل املاركسيني املحرتفني ليس ثوريا، بل يصل حّد وصفه بالتّحفيز عىل 

اإلرهاب يف أطروحته عن تقابل رؤية الرّشق والغرب”14.

نقد الحداثة،115.  11

إدوارد سعيد ومفارقة الهوية، 101.  12

نفسه، 167.  13

نفسه، 99 و100.  14
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ويشّجع عىل هذا االستعداء تصيح إدوارد بتوتّر عالقته بالغرب كمنظومة ثقافية، 

وإىل تأكيده ألصوله العربية. وقد وصل العداء له أن تفّرغ باحث صهيوين أعواما ليفّند 

ذلك  عن  ملذكّراته  العربية  املقدمة  يف  ويتحّدث سعيد  فيها.  ولد  التي  بالقدس  صلته 

ما  تفنيد  عرب  أنفسهم15  الفلسطينيني  مبصداقية  التّشكيك  وهو  منه،  الغرض  ويفضح 

الفرد،  اغتيال  خالل  من  الجامعة  اغتيال  فيتّم  حياته،  عن  فلسطيني  كمثّقف  يذكره 

وإسكاته بتكذيبه وتسفيه روايته لحياته، وأحداث وطنه بعد االحتالل.

ويف كتابه التّايل ”تعقيبات عىل االسترشاق” يؤكّد مجّددا عىل تفنيد ما طرحه خصوم 

الوسائط  يف  املطلوبة  واملجامالت  الّدعائية  أسبابها  إىل  ويرجعها  ومنتقدوه،  الكتاب 

دحضها  التي  وقناعاتهم  املسترشقني  ترسيبات  وفق  عىل  أصال  املتكّون  العاّم  والّرأي 

الكتاب. ويتوقّف مطّوال عند مهاجمة برنارد لويس ودانييل بايبس له ولكتابه16، ومصدر 

انزعاجهم وال حياديتهم واقرتاف األخطاء املنهجية للتّقليل من شأن األطروحة، بسبب 

ما كشفه سعيد عن صورة الرّشق يف املخيّلة الغربية، عرب تحليل االسترشاق من خالل 

الكتاب ويوّجه  الذي يطبع تفكري  يُسّميه سعيد  املنظّم كام  الجهل  الّنصوص، وكشف 

للغرب17.  بالعداء  كتابه  اتهام  هو  انزعاجه  يثري  ما  أكرث  وإجراءاتهم..ولكن  توصالتهم 

وقد جرى نفي هذا التحريف والقراءة املغلوطة التي تأيت حتى من طرف ُمتعاطف مع 

الكتاب مّمن حسبوا االسترشاق مرادفا للغرب، وبالتّايل صار نقد سعيد يف قراءتهم عداًء 

للغرب، وهو ما يرفضه سعيد بشّدة ويتّهم مرّوجيه بالجهل.

ويف الواقع كان الكشف عن البعد السيايس لالسترشاق وتجلّياته الثقافية املتنّوعة  

هو هدف رئيس يف الكتاب كام يُّصح سعيد، وذلك ما أغضب خصومه..يقول سعيد ”ما 

سعيت إليه يف ”االسترشاق” مل يكن مجرّد تقديم قراءة نقدية ملنظور الحقل واقتصاده 

السيايس، بل أيضا املوقف السيايس- الثقايف الذي يجعل خطابه ممكنا وقابال للبقاء إىل 

خارج املكان، 10.  15

تعقيبات عىل االسترشاق، 43.  16

نفسه،101.  17
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هذا الحّد”18، ولعّل هذا التّصيح املبارش والواضح يُنبئ القارئ عن  املنهجية التي أغفلها 

الخصوم الذين أنكروا البعد السيايس لخطاب االسترشاق، رغم أّن سعيد قّدم شواهده 

من تفّوهات املنظّرين واملؤرّخني والكتاّب املنطلقني من قاعدة االسترشاق وقناعاته..

أحيانا،  والتهريج  بالّنفاق  واملتّسم  حوله  الجدل  مفارقات  من  كثرياً  سعيد  يرسد 

وإعطاء أدلّة أخرى عىل السياسة التي تغطّي خطاب االسترشاق إىل حّد دْحض مقوالت 

إعدام  حفلة  يصبح  أن  األمر  واهية..ويكاد  وحجج  ومغالطات  بأكاذيب  أحيانا  سعيد 

علنيّة معنويّة وثقافية لسعيد وللخطاب الفلسطيني املناهض إلرسائيل وعنصيّتها يف 

للخرافات  قراءته  يقّدم  وهو  مثال  غارودي  لروجيه  مبا جرى  يذكّرنا  األّول..وهو  املقام 

التي تأّسست عليها املؤسسة يف إرسائيل، ويف القراءة الّصهيونية للّدين والتاريخ. فقد 

تّم تشويه ماضيه باتّهامه بكراهيته اليهود والالّسامية يف كتابه، فيام كان الرّجل معتقال 

الفرنيس  الشيوعي  للحزب  السيايس  املكتب  يف  وعضوا  لفرنسا،  الّنازي  االحتالل  خالل 

ومقاوما للغزو األملاين لبلده19.

كام  هي  الصهيونية  مع  املحتومة  واملواجهة  الفلسطينية  القضيّة  أو  املسألة  إّن 

يقول سعيد أساس معظم العداء الذي قوبل به تحليله الّنقدي لالسترشاق ”األمر الذي 

يعيد للّذاكرة ارتباط االستعامر وسياساته بالخطاب االسترشاقي”20، وهو املعطى الذي 

يوجب من بعض املناقشني العرب ألطروحة سعيد أن يتدبّروه قبل  اتّهام سعيد بأنّه 

يقيم خطابا ُمقابال لالسترشاق أو ”استرشاقا معكوسا” بتعبري صادق جالل العظم الذي 

تستعريه باحثة عربية يف االسترشاق الفّني الفرنيس، لنفي الّصفة االستعامرية للهبة التي 

تلت الغزو الفرنيس ملص وللجزائر، والتمّسك مبنتجها النّص الفّني21.

األصداء  هذه  من  العديد  الهوية”  مفارقة  سعيد-  ”إدوارد  كتاب  مؤلّفا  ويحلّل 

الّسلبية املمتلئة مبا هو غري موضوعي وواضح الّدوافع يف نقاش أطروحة سعيد حول 

نفسه، 71.  18

روجيه جارودي، األساطري املؤسسة للسياسة اإلرسائيلية، ترجمة محمد هشام، ط4، دار الرشوق، القاهرة 2002، ص20.  19

تعقيبات عىل اإلسترشاق، 46.  20

االسترشاق يف الفن الرومانيس الفرنيس، 20-19.  21
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الّشديد  خطاب االسترشاق وتعرية ردود األفعال حوله، يكتب املؤلّفان ”من االختزال 

االقرتاح أّن غاية سعيد كانت أن يُنّفس عن غضبه ويؤكّد هوية وطنيًة فلسطينية تُطّهره 

الهجمة عىل اختالف  الت  تأكيد عىل مشغِّ من تجارب االستعامر وموروثاته”22، وهنا 

أشكالها، فهي تنبع من مرجعية واحدة هي فلسطينية سعيد التي مل تعطه الحّق يف 

تعصف  التي  البنيوية  وتشّكالته  االستعامري  الرتاث  يقرأ  أن  الباطن  عقلهم  أو  رأيهم 

وال  الرّشق  قراءة  يف  الحياد  عنه  وتنزع  العلمية،  مفاصله  إىل  وتتسلّل  الغريب،  بالعقل 

تسمح بغري قراءتها للرّشق ”أو رشقنة” كّل ما يتّصل بقضاياه.

2. مفارقة الهوية بين خلق الذّات وإكراهات اآلخر
كام ارتبط االسترشاق باسم إدوارد سعيد بسبب مراجعته للوجه األديب واألكادميي 

نظرا  به  الهوية  مفارقة  ارتبطت  فقد  الكولونيايل،  باالسترشاق  له  وربطه  لالسترشاق 

الهوية  الّشخصية  ملوضوع  تجربته  من  املغرتف  الّذايت  البعد  ذات  املعّمقة  ملعالجاته 

تلك  أبرز  ولعّل  املفارقة،  تلك  بواعث  وحلّلوا  كثريون  عنه  كتب  ما  وهذا  كمفارقة، 

الكتابات كتاب بيل أكروشفت وبال أهلواليا ”إدوارد سعيد، مفارقة الهوية” الّصادر عام 

1999، حيث يتتبّع املؤلّفان بشكل واٍف أصداء الكتاب يف القراءة الغربية، ويتفّحصان 

مأزق الهوية التي يعنى بها سعيد، ومقدار ما أنجزه وأضافه إىل حقل الّدراسات الثقافية 

التي  والّشائعات  والحذلقات  البالغة  وراء  املتخّفي  اآلخر  خطاب  كشف  عىل  القامئة 

تتلبّس شكال علميا.

وميكننا التّساؤل إن كانت شهرة سعيد إًذا قد أتت من هذا الكشف املعريف لحقيقة 

االسترشاق وطرق متثيله للرّشق؟ أم من انشطار هويته ووجوده ولسانه- ماّم يُلّح عليه 

مع  رصاعاته  منها:  يعّدان  ومظاهر  تجليّات  له  ويجدان  الهوية-  مفارقة  كتاب  مؤلّفا 

شخصيّته  تناقضات  والعامل،  النّص  بني  الّربط  املمكن،  الحتمي  للمنفى  إدراكه  شتاته، 

املغربنة وعالقاته بوطنه، صوته السيايس وواقعه املهني، عروبته ومسيحيّته، فلسطينيته 

22  إدوارد سعيد ومفارقة الهوية ، 77.
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أو  آثار سؤال  من  كأثر  حياتني”  ”العيش يف  بليغ  وباختصار  كواقع،  وأمريكيّته  كجذر 

أسئلة”الهوية” امللّحة.

الذين  سعيد  منتقدي  لردود  دقيق  واستقصاء  شامل  استعراض  الكتاب  هذا  ويف 

مل يكتفوا بقراءته قراءة إسقاطية مشّوهة وغري موضوعية غالبا، بل مختزلة ومشّككة 

سريته  وقائع  تعّقبوا  كام  واملعرفة،  والّسلطة  الخطاب  ملفاهيم  التفكيّكية  إجراءاته  يف 

بجزئياتها،  التّشكيك  وتهافت  الّسرية الّسعيدية،  وثائقية  وحول  كتابه  يف  دّونها  التي 

ودوافعه غري الثقافية. فسعيد ليس مجرّد مدافع عن رشق مذاب يف دراسات االسترشاق 

إنّه مفّكر  املنهج لقضيّة شعبه،  ناقديه أن تصّوره.. وال سياسيا يكيّف  تريد ردود  كام 

التي يكره منتقدوه أن  الكامنة  الغرب لكونه كاشفا للعرقية  العاّم يف  مزعج للخطاب 

يْرِوها داخلهم، والتي سمح وجود سعيد املنشطر أن يراها يف تشّكلها الثقايف ويُسميّها 

ويتعّقب مظاهرها تحت املسّميات املضلّلة لها حتى يف الّروايات التي حلّلها واألعامل 

الفّنية كاملوسيقى واألوبريت مثل ”عايدة”..

وساعده تفكيك املركز االستعاليئ الغريب عىل إظهار الرّتميز التّمثيل من طرف الكتّاب 

ـ والرّشقي ـ يف شخص عدواين ورّشير متخلّف، مصاب برُهاب من  والسياسيّني للعريب 

اآلخر )األجنبي(!! أو تجّسم خطر أطروحة سعيد يف كشف الّرغبة الّدفينة لدى الغرب 

املرّة،  هذه  ـ  الّشامل  باملعنى  ـ  ثقايف  طابع  ذات  مبرّبرات جديدة،  الكولونيالية  لعودة 

بحيث غدت ”الثقافة” بدورها ”سلطة” ال تقّل خطرا عن االستعامر املبارش أو التّقليدي.

القّصة  ”رسد  الغربيون  دارسوه  أسامه  مبا  سعيد لالهتامم  اتّجاه  ذلك  وتبع 

متواطأ  رسمية  كرواية  وأقّروه  الغربيون  لـه  اسرتاح  عاّم  تختلف  برواية  الفلسطينية” 

عىل صدقها التاريخي وتأويالتها، واتّخذوا عىل أساس ذلك الوهم والتّزييف واملغالطات 

أجل  الفلسطينية من  للمقاومة   – املعادي   – الثابت  موقَفهم  واملنطقية،  التاريخية 

الحّرية ودحر االحتالل.

النّص: حيث  الهوية حتّى وهو يضع قواعد ملفهوم قراءة  سعيد نفسه يؤكّد تلك 

”القراءة” عنده فعل نقدي وثقايف، تتّخذ هيئة ”القراءة الطّباقية” كام يسّميها ليك ييضء 
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يسّميه سعيد  ما  امليم(  )بفتح  املستعَمر  القارئ  بواسطتها  الّروائية، ويكشف  األعامل 

كتعبري  املنتجة غربيا،  الّنصوص  االمرباطوريّة” يف  للّنزعة  والحاسم  املحتجب  ”الحضور 

ثقايف عن الّنزعة ذاتها، استنادا إىل إجراءات كشف بنية املوقف واملرجع.

ولعلّها مصادفة أن يلّخص مؤلّفا كتاب ”مفارقة الهوية” أزمة سعيد بأنّه يعيش فضاًء 

مؤكّديْن  إمربيايل،  أمرييك  فلسطيني مستعمر، وحارض  ماٍض  فرجتني:  أو  بني فسحتني 

الطّابع التاريخي ملعاناة سعيد والتي أشار إليها درويش.

أين جئنا؟  ـ من نحن؟ من  الهوية  إّن   ” ـ  الكتاب  ينقل مؤلّفا  ـ كام  يقول سعيد 

ما نحن؟ ـ يشء صعب املنال يف املنفى”، وكأّن سعيد يُلّخص بذلك صعوبات التحّقق 

فضاء  يف  وتصبح  والثقافة،  والجسد  الفكر  داخل  كقّوة  وجودها  رغم  للهوية،  الفعل 

املنفى الضيّق مسألة داللة، أو إشارة تكتسب معناها باالختالف عن اإلشارات األخرى. 

إشارات اآلخر، وذلك سيجعل الفلسطينيني ـ حسب سعيد ـ شعب الرّسائل واإلشارات 

والتّلميحات، وألّن داخلنا محتّل ـ يقول سعيد ـ فإنّنا نعرّب عن األشياء بغموض محرّي.

لقد جرى انتقاد سعيد يف أطروحاته بشكل متعّسف وعدايّئ حتى عند التخّفي وراء 

الّنقاش املنهجي، كالقول إّن أطروحة سعيد ال تاريخية، ورسده ال رابط لـه، أو أنّه ال 

يقّدم بديال للظّاهرة التي ينتقدها -يف حقل االسترشاق ـ وأنّه يخلط متثيل االسترشاق 

للرّشق وتشويهه له، ألّن بني العملني أو اإلجراءين خطّا رقيقا جّدا.

آخرون ملّحوا إىل التّهمة الجاهزة: اإلرهاب، وسواهم قِدموا من حاضنات ماركسية 

تحّدثوا عن قسوة مقابلة أورثتها الكولونيالية يف ضحاياها، وشّككوا بهامشية املهاجرين 

وأفكارهم التي تشّكلها مواقعهم يف املكان الجديد كمشكلة، تتّخذ العرق كقضية لها 

أولوية، بدال عن الّصاع الطّبقي، وتغرّيات صيغ اإلنتاج وإيديولوجيا الّسلطة.

واألكادمييون لهم مرّبراتهم املضلّلة هنا أيضا: إّن أنتلجنسيا الجامعة لها إشكاالتها: 

فإّما أن تتأّصل يف األقلّيات اإلثنية، أو تضّم نفسها إيديولوجيا إىل األقسام األكادميية لتلك 

األقلّيات. وعىل هذا األساس ينبني املوقف من فكر سعيد.
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سعيد ذاته يَْفَقه دوافع تلك املعاداة له، معاداة تدفع دعيّا تلحقه التّهم األخالقية 

كام يقول سعيد ينصف سنوات متعّقبا والدة سعيد يف القدس وحديثه عن أقاربه الذين 

غادروها مضطّرين بسبب االحتالل، وزياراته لبيته املستوىل عليه يف الطّالبية بالقدس 

القدمية التي دّمرها االحتالل بالفرض املتواصل والّنهب والتّهجري.

بل جرت كرّد فعل عىل األطروحة محاولة إثبات أّن سعيد ليس فلسطينيا!23، ولعّل 

يقّرر  حني  مذكّراته  يف  إليه  يتطرّق  ما  وهذا  الهوية.  بصدد  كانت  سعيد  معاناة  أكرث 

اضطراب الهوية واختاللها واملأزق اللّغوي املنشطر بني العربية واإلنجليزية وإحساسه 

بفداحة الخسارة حني تكون اللغة األّم ليست مبتناول التّعبري، فيام تكون فرصة التّعبري 

متاحة يف لغة أخرى. وال تسعف املعالجة الطّباقية يف مأزق كهذا، فاألصوات املتنافرة 

ستغدو نشازا روحيا حني ال يعرث املرء عىل ذاته بلغته.

هذا االنشطار يعاين منه يف تجربة مامثلة الّروايئ اللبناين بالفرنسية أمني معلوف 

الذي غادر يف أتون الحرب األهلية اللبنانية مطلع الثامنينات ليجد نفسه مكتسبا اللغة 

الفرنسية التي صار يكتب رسدياته بها. لكّنه يّصح يف ”الهويات القاتلة” أّن فصل اللغة 

عن الهوية غري ممكن وغري مفيد، فقدر اللغة أن تبقى محور الهوية24.

ومثل سعيد يتّم سؤال معلوف غالبا عن هويته باملعنى التقليدي ال االنتامء الّروحي 

والفكري فيقول ”كثرياً ما سئلت مرات عديدة إن كنت أشعر أّواًل أنّني فرنيس أو لبناين. 

وكنت أجيب دامئاً: هذا وذاك..الهوية ال تتجزّأ وال تتوزّع أنصافا” وال يغفل دور الّذاكرة 

يف ترسيخ ويف تجميع عنارص الهوية دون إنكار أّي منها25، وكثري من ذلك التّصيح قابل 

للّنقاش لكّنه يلفت يف التّنبيه عىل اللغة ودورها املركزي يف تشّكل الهوية.

وأحسب أّن الكتابة بالّنسبة إىل سعيد وهي حالة طباق ُمثىل تتّسم بوعي الهوية 

ومحاولة االقرتاب الفكري من مجازات العربية وخزينها اللغوي الذي البّد أنّه تشّكل 

23  خارج املكان ، 10.

24  أمني معلوف، الهويات القاتلة -قراءات يف االنتامء والعوملة، ترجمة د.نبيل محسن، ط1، دار  ورد للطباعة، دمشق1999 ، ص17.

25  نفسه ،8 و19.
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صوتيا يف سمعه وتعلّمه كبريا يف دروس خاّصة يتحّدث عنها يف مذكّراته، لكن ذلك مل 

يستمر ومل مينحه القدرة عىل الكتابة بالعربية.

يتحّدث سعيد عن فعل الكتابة فيقول إنّها ”عندي فعل استذكار، وهي إىل 

ذلك فعل نسيان أو هي عملية استبدال اللغة القدمية باللغة الجديدة”26. ويكون 

وحيايت  اليوم  حيايت  بني  واملكان  الزّمان  يف  املسافة  تجسري  ”هو  للكتابة  الدافع 

باألمس.”27.

وكثري من حياة سعيد كانت تجسريا كتابيا وعناء فكريا وعاطفيا بني عاملني ومكانني 

وزمنني. لذا فقراءة مذكّراته يف ظّني ستيضء كثريا من جوانب فكره وقناعاته، بل من 

أزمة الهوية التي عاىن منها طوال حياته.

3. خارج المكان/داخل الذّات
يُخّصص سعيد مذكّراته ”خارج املكان” لحياته يف شطرها العريب قبل استقراره نهائيّا 

باالحتالل  القدس  شتّى:  ألسباب  مكانيا  يضيع  عاملا  تستعيد  إنّها  املتحدة.  الواليات  يف 

زمن  األزمنة  ضياع  من  خافت  ضوء  ويف  األهلية،  بالحرب  وبريوت  باملسافة  والقاهرة 

الواليات  إىل  الّنزوح  قبل  والتعلّم فيهام  القاهرة وبريوت  والّنشأة يف  القدس  الوالدة يف 

إالّ ذاكرته.  نهائيا. وهو كمنفّي فلسطيني ال ميلك  الّدراسة والعيش  املتحدة الستكامل 

أّن  مفادها  الّداللة  واضحة  رسالة  مذكّراته يف  له  يكرّس  عامل  يستنفرها الستعادة  وهنا 

تلك هي حيايت الحقيقية التي بدأت منذ رصخة الحياة األوىل يف القدس. وحني يقلّب 

بيته  إىل  عاد  أن  بعد  له  ما ظّل  فقط هو  ذلك  أّن  يتيّقن  للعائلة  الفوتوغرافية  الّصور 

مل  بل  البيت،  الغرباء عىل  واستوىل  القدس  بتهويد  قام  قد  االحتالل  فوجد  القدس،  يف 

يسمحوا حتى برؤيته كذكرى.. مل يبق سوى الّصور ”الصور الفوتوغرافية تصري أغنى مورد 

لحياة الفلسطينيني”28، فالقدس أصبحت ”مطارح” إرسائيلية وتحّسس بنفسه عىل األرض 

26  خارج املكان،8.

27  نفسه،120. 

28  نفسه ،109.
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استحالة ردم فجوة الّصمت بني العرب واإلرسائيليني. هو ”صمت ال يُجرسَّ بني العرب 

واليهود” هكذا ترد العبارة مصحوبة بذكرى الطفولة واملدرسة يف القاهرة حيث التّعايش 

الظّاهري بني الجميع، لكّن نظرات طالب واحد تعطيه درسا يف ما تخبّئ األعامق وما 

سيكون واقعا بعد سنوات...واألخطر أنّه شعور الِبٌث يف داخل األفراد ال الجامعة فحسب.

يِعد إدوارد سعيد القارئ بأنّه سيبوح له بكرس حياتية سياقية، أي أنّها ذات أثر يف 

تكوينه ونشأته.  لكّنه يصارح القارئ بالحدث الفاجع الذي جعله يتغرّي متاما ”مل أعد 

اإلنسان ذاته بعد 1967. فعدت إىل نقطة البداية، إىل الّصاع عىل فلسطني”29.

يتّم ذلك اإليحاء للقارئ باالحتكام إىل التّجنيس الذي تعّمد سعيد أن يضعه كعنوان 

فرعي للكتابة وهو ”مذكرات”التي تعني اسرتجاعا رسديّا ذاتيّا ملحطّات ولحظات فاصلة 

ذات أثر يف حياته. فاملذكّرات كام يحّددها املهتّمون بالّسرية الّذاتية ”حيْكٌ اسرتجاعّي 

الّنكبة  أحداث  يرسد  وهو  سعيد  يقول  مشاهدا”30،  بوصفه  املذكّرايت  الرّاوي  به  يقوم 

عام 1948 ”إنّه كان شاهدا مل ير شيئاً”، ذلك أّن عمره مل يتعّد الثالثة عرشة. ويستكمل 

غيابه بالقول:”غالباً ما كنت أرى أَماَرات الحزن والحرمان عىل وجوه ويف حيوات أُناس 

مل  أنّه  الفلسطينيني، عىل  من  العاديّون  الوسطى  الطّبقة  أبناء  أنّهم  مبا  سابقا  عرفتهم 

يكن يل أن أستوعب كامل أبعاد الّنكبة التي حلّت بهم وال تجميع الّشذرات الرّسدية 

املختلفة ألكّون منها رواية متكاملة ملا جرى فعال يف فلسطني”31، وذلك تشخيص دقيق 

ويكون  مشاركا،  راويا  يعدُّ  فيه  وُمسهام  للحدث  راويا  وبكونه  داخل،  كسارد  ملوقعه 

علمه باألحداث مبقدار مساهمته فيها. فهو محدود العلم، وذلك املوقع الرّسدي يسمح 

له بأن يغدو ”أكرث حّرية يف رسد مرويّات معيّنة وإغفال أخرى عىل الّنحو الذي يطابق 

سياستها وغايتها”32. والحّق أّن سعيد مل يصنع مذكّرات ذات تسلسل خطّي متاماً، ألنّها 

نفسه، 356.  29

محمد صابر عبيد، املغامرة الجاملية للنص السري ذايت-مذيل مبعجم مصطلحات السرية، ط1، دار عامل الكتب الحديث، إربد   30

األردن2011، ص231.

خارج املكان،153.  31

املغامرة الجاملية،231.  32
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لديه  ليس  األقّل  يف  أو  حينها  يف  تكتب  مل  أنّها  أو  اليومي  الزّمني  التوثيق  من  تخلو 

مدّونة تحمل تلك األحداث والوقائع. إنّه يف حالة اسرتجاع تاّم بال سند مكتوب سوى 

يُعاين من داء  العادة ملريض  يتأىّت يف  التي تعمل بديناميكية غريبة ونشاط ال  ذاكرته 

كرسطان الّدم اللّمفاوي الذي كشف عنه أطبّاؤه، وقّرر أن يكتب مذكّراته هذه وهو 

تحت العالج وعناء املرض وتداعياته وآالمه املربّحة دون شّك، والتي روى طرفا منها ، 

فجاءت متوازية يف خّط أفقي مع تداعيات ذاكرته العمودية التي تحاول الحفاظ عىل 

ذاتها  بحياته  أشبه  الحيايت.. فكانت  ترابطها  أو  األزمنة واألمكنة كام هي يف سريورتها 

التي شهدت انقطاعات كثرية زمنيا ومكانيا، حيث تنّقل بني القدس والقاهرة وبريوت 

ونيويورك ومدن أمريكية أخرى، وكَابَد العيش وحيدا يف عمر مبّكر يف مدارس داخلية، 

بجانب غربة مبّكرة ورحالت متنّوعة تركت أثرا يف نظرته للمكان حيث كان يرّدد يف 

مذكّراته أنّه يشعر دوما بأنّه يف غري مكانه.

وأحسب أّن سعيد خالل كتابة مذكراته وهو يُصارع عدّوا آخر هو املرض كان يعيش 

حالة طباق ماّم كان يدعو إليه يف مقرتح القراءة الطّباقية. وهي من مفردات خطابه 

لألصوات  محلاّل  ودارسا  وعازفا  مستمعا  باملوسيقى  معرفته  إليه  تتسلّل  الذي  الّنقدي 

من بعد. وهي معرفة رافقته منذ طفولته، ومن جزئيات تربيته املرفهة نسبيا، والثقافة 

البيتية واملجتمعية التي وجدها خالل طفولته وصباه خاّصة ودراساته العلمية املبّكرة.

فن  أنّه  دارسوه  يتّفق  رسدي  كفّن  ذاتية  الّسري  الكتابة  إشكاليّة  سعيد  يستوعب 

رسدي مهّمش ومغيّب ألسباب اجتامعية وغريها33، ويالحظ أّن الكتابة عن الّذات نادرة، 

واملذكّرات خاّصة هي حالة فراق كام يقول ألنّها يف وجه من وجوهها استعادة لتجربة 

الفراق34 تفصل الكاتب عن ذلك املايض الذي كان عليه بكتابته ونسيانه. فكّل كتابة هي 

فعل استبدال كام يرى.

حاتم الصكر، البوح والرتميز القهري-الكتابة السريذاتية - تنويعات ومحددات، سلسلة كتابات عربية 13، الهيئة املصية العامة   33

للكتاب، القاهرة2010،ص17.

خارج املكان،276.  34
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الّذاتية  الكتابة  بالرّسطان. وهنا كانت  اكتشاف مرضه  كتب سعيد مذكّراته خالل 

عىل نحو طباقي أيضا. وتأيت أصوات املايض امللّونة واملتنّوعة لتتضارب مع لهاث املرض 

ونوباته ومعاناته.” كان -الكتاب-أحد األجوبة عىل مريض”35، فيتألّف من هذا طباق فّذ 

ينجز يف فضائه اسرتجاع كرَِس من ماضيه تتوقّف عند حّد معنّي هو تخرّجه ودراسته 

العليا، وأحداث اتفاقية الّسالم املزعوم يف أوسلو، وانسحابه من العمل السيايس احتجاجا. 

وهو ماال يفّصل فيه كثريا كام يفعل يف كتب أخرى عن فلسطني وقضيّتها. هنا يختزل 

فرتة انخراطه يف العمل السيايس مع منظمة التحرير الفلسطينية ثّم انسحابه منها بعد 

أوسلو، ولكّنه يعيد التّذكري بوالدة موقف جديد له تفّجر بسبب خسارة القدس وأخواتها 

يف حرب 1967. تاريخ من الهزائم والّنكبات يضغط عىل وعيه فيعود مستنجدا بالّذاكرة 

التي تقاوم ال إراديا ، فتختزن تلك الّصور التي يستعيدها يف مذكّراته. ويدهشنا إرصاره 

يف حواراته مع ضبّاط الحدود واملطارات اإلرسائيليني عىل أنّه غادر )فلسطني( مشّددا 

عىل الكلمة عام 1947.

ويف تعّقب شخصيات فلسطينية من عائلته وجريانه وأقرانه وخساراتهم وخذالنهم 

يف الّداخل، كام رآهم مرشّدين والجئني يف املخياّمت والّشتات خارج املكان.

4. طباق القصيدة والسيرة
يف  ونشأته  مولده  حول  ومذكّراته  االسترشاق  حول  سعيد  ألطروحة  كانت  مثلام 

القدس أصداء معادية رصدنا بعضها، كان لها أصداء صديقة ومتفّهمة يف العامل العريب 

خاّصة، ولعّل أكرث تلك األصداء تفّهام ومتاهيا ما كتبه الّشاعر محمود درويش ضمن 

سلسلة مقاطع مرقّمة بعنوان منايف، وهي قصيدته ”طباق”36 املهداة إىل إدوارد سعيد 

موضوعها.  من  ودالالت  ”موتيفات”  القصيدة  القرتاض  منوذجا  تعدُّ  فهي  وفاته،  بعد 

تتمّدد إشارات كثرية من قراءة محمود درويش ملذكّرات سعيد ”خارج املكان” لتأخذ 

أوجه  من  هو  النّص  عىل  يغلب  الذي  فالرّسد  ذاته.  النّص  يف  وبنائيّة  داللية  مركزيّة 

نفسه، 270.  35

محمود درويش، كزهر اللوز أو أبعد، دار رياض الريس، ط1، 2005، ص197-179.  36
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أرادها  التي  سعيد  مذكرات  يف  هي  كام  للقصيدة  املولّدة  البؤرة  يف  املركزي  التاّمثل 

يرّوجها  التي  ووطنه  الفلسطيني  لقضيّة  الغربية  الرّسديات  تقابل  فلسطينية  رسديّة 

الغرب بتأثري من رسديات إرسائيلية ترّبر االحتالل، وتنّفذ مبيكافيلية فّذة شعارا مخادعاً 

يرتّدد كلاّم جرى الِحجاج حول االحتالل. ذلك الّشعار البغيض ”أرض بال شعب لشعب 

بال أرض”37.

وأّول ما نالحظه تعيني درويش للمكان حيث يبدأ قصيدته بذكر شارع يف نيويورك 

تحّدث عنه سعيد يف مذكّراته، يقول درويش عنه:

 نيويورك/ نوفمرب/ الشارُع الخامُس/

 الشمُس َصحٌن من املعدن املُتَطَايِر/

:  قُلت لنفيس الغريبِة يف الظلِّ

 هل هذه بابٌل أَم َسُدوْم؟

 هناك، عىل باب هاويٍة كهربائيٍَّة

 بُعلُوِّ السامء، التقيُت بإدوارد

 قبل ثالثني عاما،

وكان الزّمان أقلَّ جموحا من اآلن...

الذي  الحزين  الخريف  حيث  نوفمرب  زماين:  بتحيني  ويردفه  املكان  درويش  يعني 

نيويورك  لذا فدرويش يحيك عن  غريبة.  أرض  فلسطينيني يف  منفيني  بني  اللّقاء  يؤطّر 

بعدائيّة وَسَمْت أغلب قصائد الّشعراء الذين زاروها: نذكر هنا كتابات أمني الريحاين  

العرب ورامبو ولوركا ووالت ويتامن والنكستون  وجربان وراشد حسني وأدونيس من 

املشاهد  استوقفتهم  قد  استثناء  بال  وكانوا   ،38 وسواهم  الغربيني  من  وأودن  هيوز 

البصيّة للعامرة يف املدينة، وغابات اإلسمنت الّصلدة، وناطحات الّسحاب؛ فكان تعبري 

درويش عنها بتشبيهها بـ”هاوية كهربائية بعلّو الّسامء”، وانعكاس ذلك عىل شمسها 

األساطري املؤسسة، 223، وإدوارد سعيد ومفارقة الهوية،12.  37

حاتم الصكر، الثمرة املحرمة-مقدمات نظرية وتطبيقات يف قراءة قصيدة النرث، شبكة أطياف الثقافية، الرباط 2019، ص 268.  38
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التي شبّهها بـ”صحن من املعدن املتطاير” ترسل أشّعتها القاسية عىل املارّة الذين تكتّظ 

بهم شوارعها حّد االختناق .نيويورك التي ظّل بها سعيد حتّى مات مختارا ذلك تحت 

رحمة حالة طباقية فريدة، حيث أسلم نفسه ملعادلة الثّنائية التّوافقية بينه وبني املدينة 

يف إيقاع موسيقي يقوم عىل التقاء الّنقيضني ليؤلّفا جملة واحدة.

)هناك( اسم اإلشارة الّدال عىل البعيد سيكون ذا محمول أو مدلول رمزي، وسوف 

يعمل كإشارة يف القصيدة إىل البعيد الذي انقذف إليه الرّجالن املنفيان يف لقاء غريب.. 

املنفيان،  القصيدة لسببني: ما جاء منه  توتّر  الثّنائية اآلخر )هنا( سيشتّد  وعىل طرف 

قرأ  الذي  درويش  سيحّسها  ثنائيّة  تغيريه.  عىل  موتهام  حتّى  سيعمالن  الذي  والواقع 

مذكّرات سعيد وتركيزه املكاين عىل اإلقامة يف )الهناك( الذي أصبح )الهنا(، وصار رمزا 

يعمل كإشارة شديدة القّوة لتصوير الّنبذ واالبتعاد أو الفراق كام يسّميه سعيد. وهو 

عني ما شّخصناه يف حديثنا عن مذكّراته ودالالت تجنيسها. وسيعود درويش الستثامر 

التّوسيع الّداليل السم اإلشارة، فيجعله جزءا من أزمة الهوية التي عاىن منها سعيد:

 يقول: أنا من هناك. أنا من هنا

ولسُت هناك، ولسُت هنا.

وهذا املقطع يجّسد قلق الهوية لدى سعيد بلسانه هو نفسه يف مذكراته، حيث 

يقول: ”)هنا( يعني أيّن لست حيث أريد.. هنا هو املنفى واالنزياح واالقتالع القرسي”39.

أتاح الطّابع الرّسدي للقصيدة أن يستبطن درويش ما يف داخل الّنفس وهو ينقل 

عن سعيد بتحوير شعرّي أزمته أو مفارقة هويته وهو يتأّملها يف هذه املناسبة املكانية. 

ولقد أفاد درويش كثريا من تركيز سعيد عىل أزمة االنتامء للمكان، فكان يرّدد يف مواضع 

كثرية من مذكّراته ما يفيد بذلك املعنى: الالّنتامء للمكان واإلحساس بأنّه يف مكان ليس 

مكانه وأنّه ال يريد مكانا مادام منفيّا. يقول سعيد: ”..فأدركت أنّه قد ُحكم علَّ أن أبقى 

الالّمنتمي مهام فعلت.. شعرت بأّن قدومي من جزء من العامل يف حالة مخاض فوضوّي 

خارج املكان، 27.  39
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صار يرمز إىل أيّن يف غري مكاين”40، ويشري إىل ضيقه بنيويورك كبيت يسكنه فيقول عنها:” 

مل يعد يهّمني  أن أكون يف مكاين... خري يل أن أهيم عىل وجهي يف غري مكاين، وأن ال 

أملك بيتا، وال أشعر أبدا كأيّن يف بيتي، خصوصا يف مدينة مثل نيويورك حيث سأعيش إىل 

حني وفايت”41، وبعد جولة حرّة يف أزقّة القاهرة يحّس إحساسا غامئا وطوباويا بأنّه خارج 

املكان باملعنى الحريّف للكلمة كام يقول 42، ويكّرر ذلك بإرصار يف خامتة مذكّراته بالقول: 

”والواقع أيّن تعلّمت وحيايت مليئة لهذا الحّد بتنافر األصوات أن أظّل يف غري مكاين”43. 

أنا ما أقول وما سأكون

سأصنع نفيس بنفيس

وأختار منفاي موسوعة لفضاء الهوية.

واملقطع الّسابق امتصاص ذيكّ لحديث سعيد عن هويته، وفكرة خلق الّذات بالّذات 

أو انبثاق ذات ثانية44.

إّن ”الهوية املفتَقدة” – وليس مفارقتها فحسب– هي شغل سعيد الّشاغل. فالفْقد هو مصري 

فجائعي بالغ الدراماتيكية واألمل، فيام تكمن املفارقة يف املتحّصل من رشوط الرّاهن املعيش.

وهنا نعود إىل قصيدة درويش الذي يصطنع هذا الحوار املتخيّل مع سعيد:

والهوية ؟ قلت

قال : دفاع عن الذات

إّن الهوية بنت الوالدة

لكّنها يف الّنهاية إبداع صاحبها

ال وراثة ماٍض

نفسه ،206.  40

نفسه،357.  41

42  نفسه،261.

نفسه،261.  43

44  نفسه271، و43.
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يف هذه األبيات – واضحة التّقريرية واملبارشة – مالمسة ملشكلة معرفية ضاغطة 

ضمن سرية هذا املفّكر اإلشكايل.. الذي يقّدم لـه درويش حاّل ”ممكنا” ينفي ”املايض 

كموروث”، لكّنه يؤكّده إذا كان ”من إبداع صاحب الهوية”. وملا كانت األمور ال تسري 

بهذا الّشكل املبّسط واملثايل، فإّن سعيد نفسه يؤكّد تلك الهوية بطريقة طباقية. ”أرى 

إىل نفيس كتلة من التيّارات املتدفّقة.. مثلها مثل موضوعات حيايت ال تستدعي التّصالح 

قد  وإمّنا   ، أمام  إىل  بالرّضورة  تتحرّك  واملكان..ال  الزّمان  يف  دائم  التّناغم يف حراك  وال 

إنّه رضْب من  يتحرّك واحدها ضّد اآلخر عىل نحو طباقي، ولكن دون محور مركزّي. 

رضوب الحرية”45.

خارجية  ازدواجية  يف  يتمثّل  طباقيا  جانبا  يحمل  الهوية  يف  االضطراب  ذلك  إّن 

يتفحصها اآلخر ويضع سعيد أمام اضطرابها كّل حني: يف سؤال الّضابط اإلرسائيل عند 

الحدود ” كيف تكون أمريكيا وعربيا؟ أو السؤال عّمن بقي له هنا يف أرض كانت موضع 

والدته وطفولته..

وبعض من ذلك التّناقض عىل مستوى الهوية تحكيه قصيدة درويش: ”هنا وهناك 

–اِسامن –لغتان” وتتطّور اإلشكالية يف القصيدة لتصبح ”تعّددا” وانتامء متفّوقا ”لسؤال 

الّضحية” الذي يظّل أكرث جوهريًة:

أنا املتعّدد

يف داخل خارجي املتجَدد

لكّنني أنتمي لسؤال الضحية

ولكن: أّي العاملني سيختار؟ فقصيدة درويش تسائل سعيد:

منًفى هو العامل الخارجي

ومنًفى هو العامل الداخل

فمن أنت بينهام؟

نفسه،359-358.  45
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يجيب سعيد:

أنا ما أنا

.. أنا اثنان يف واحٍد

هذا التّقابل العدايّئ: إّما .. وإّما ـ داخل أو خارج ـ ينّميه يف وعي سعيد الّنقد الذي 

قوبل به كمفّكر وناقد وأكادميي. ويؤكّد ذلك إرصار سعيد عىل أن يعيش يف الالّمكان، 

مادام مكانه األول قد تّم سلبه واحتالله.

وهي أيضا إشارة إىل التباسات الهوية الفردية والجمعيّة لكليهام: الّشاعر واملفّكر؛ 

ليس ألنّهام منفيان وخارسان لبيتهام األّول، ولكن ألّن الّروح يف داخلهام تبحث عن حلم 

عّص، يتعّدى األمكنة ويجتاز األزمنة، كوطنهام الذي تعصف به الّرياح منذ قرون.

ويف مقاطع من هذه القصيدة يشّخص درويش إشكالية وجود سعيد، وما أسامه 

دارسوه ”مفارقة الهوية” واالنشطار بني مكانني يرتّب -ويتطلّب-كّل منهام وعيا مختلفا 

إن مل يكن مضاّدا يف بعض مفرداته وعناوينه. ال سيّام وأّن املكانني يحّف بهام تقابل 

عدايئ يسبّب االنشطار.

ويف الجانب اللغوي املنشطر كثريا ما يتحّدث سعيد عن االنشطار اللغوي بني العربية 

واإلنجليزية. ويف مفتتح مذكّراته يعقد مقارنة بني وضع كونراد البولندي األصل ولغته 

باإلنجليزية.  والكتابة  والتّفكري  التعلّم  يف  تجربته  وبني  باإلقامة،  املكتسبة  اإلنجليزية 

ويكون حاله كام يقول أكرث تعقيدا، ألّن كونراد، يف األقّل، قادم من فضاء أوريب مقارب 

غربيا للغة إقامته. فينال سعيد ما يسّميه ”االختالل املربك” الّناتج عن تجربته ولغته 

46، ويعيد ذلك إىل تفارق نشأته وإقامته أو حاضنته ومنفاه. وهام كناية عن عاملني 

متعادينْي، مختلفنْي يف رؤيته:

ويل لغتان

نسيت بأيّهام كنت أحلم

46  نفسه، ص7.
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يل لغة إنجليزية للكتابة

طيّعة املفردات

ويل لغة من حوار الّسامء

مع القدس فضيّة النرْب

ذلك  ويسّجل  وفاته،  من  عام  قبل  بسعيد  درويش  بلقاء  رسديا  القصيدة  تنغلق 

بطريقة مبارشة من أجل ترسيخها:

عندما ُزرْتُُه يف َسُدوَم الجديدِة، 

 يف عام ألفني واثنني، كان يُقاوم

 حرَب سدوَم عىل أهل بابَل...

والرسطاَن معا، كان كالبطل امللحمي األخري

يدافع عن حّق طروادة يف

اقتسام الروايِة

وهو يف هذه اللّمحة الشعرية املنزاحة مبا يشبه الّنرث يحاول أن يسرتجع كالم سعيد 

الذي مّر بنا حول حّق الفلسطيني يف رسد الّرواية الخاّصة بوطنه، ذلك الحّق الذي ال 

يكاد خطاب االسترشاق التقليدي يعرتف به، بل يعطي الرّسد لجهة واحدة هي املحتّل. 

أّما املبارشة يف بعض مقاطع قصيدة درويش فهي انزياحات نرثية لتعزيز امللفوظ بربطه 

لتوصيل فكرته.  التي كان درويش يستخدمها  الفّنية  الحيل  النّص، وهي من  مبوضوع 

ولعلّه يهّيء مستوى التلبّس املناسب لهذا النرث حني يضع يف مفتتح ديوان ”كزهر اللّوز 

أو أبعد” الذي ضّم القصيدة قوال أليب حيان التوحيدي ”أحسن الكالم ما قامت صورته 

بني نظم كأنّه نرث، ونرث كأنّه نظم”، وبذلك يعطي مرّبرا ملا يف القصيدة من رسد منثور بال 

إيقاع عال أو غنائيّة بارزة عىل سطح النّص.

وتعطي القصيدة أيضا منظورا دالليّا لتامهي درويش مع مفردات خطاب سعيد، 

ويعطينا ونحن نتفّحص تلك الكرس والتّضمينات واإلشارة أن نتساءل هل كان درويش 
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يرى يف سعيد ثانيه الذي يقصده بالقول بلسان سعيد: أنا اثنان يف واحد؟ فهو مثله ترىّب 

العمل السيايس  الفلسطيني، واستقال من  املنايف وانخذل يف خذالن املرشوع  َوْعيه يف 

أنّها  استسالما ال سالما، وراهن عىل  رآها سعيد  التي  أوسلو  اتفاقات  بعد  مثل سعيد 

للجانب  ترميزا  الحياة  عىل  واإلقبال  بالكتابة  وقاومه  مبّكرا  املرض  حاّل..عاىن  ليست 

البُطويل أو امللحمي يف حياة كّل منهام ، لذا وصف درويش يف القصيدة إدوارد سعيد 

بالبطل امللحمي. وهو يرقى به إىل األسطورة التي تبقى يف الّذاكرة وتتجّدد داللتها كلاّم 

مّر بها الزّمن.

أّن نّصا كتب سرية غرييّة لشخص كام فعل درويش يف ” طباق”، فقد  ال أحسب 

درويش  ويعلن  وأزمته،  وفكره  سعيد  حياة  تخّص  بإشارات  محتشدة  القصيدة  كانت 

مبظهر للتاّمهي مع سعيد عرب التناّص الذي يوّجه قراءتنا للقصيدة بدءا بالعنوان ”طباق” 

حياته وهويته عىل  تأويل  بل جرى  بسعيد،  اقرتنت  التي  الطّباقية  القراءة  إىل  املشري 

أساسها. ولن يحصل القارئ عىل تلك اإلشارات ودالالتها إال مبعونة مذكّرات سعيد التي 

د ذلك يف تناّص ذيكّ، يبّث جزئياته بني تضاعيف القصيدة  تفاعل معها درويش، وجسَّ

الحواريّة املستبطنة لحياة سعيد ومنعطفاتها..

وليك أرُشك القارئ يف تتبّع حركات القصيدة وتدرّجاتها يف رصد حياة سعيد وفكره، 

وإشكاليات نفيه وهويته، وضعُت نّص القصيدة رغم طولها يف ملحق خاّص بها آخر 

الّدراسة.
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خاتمـــة
لغرض التلخيص وتدوين مفاصل الّدراسة، سأكتفي بذكر ما أردت إيصاله عرب ثالثة 

عنارص منها. ورأيت أنّها تتالزم يف خطاب إدوارد سعيد بشكل مدهش، وتتخلّل كتابته 

سواء يف املنهج العلمي الّصارم والتّحليل يف االسترشاق، أو يف الكتابة السري-ذاتية ذات 

الّشحنة العاطفية بقطبيها: الّذايت املتّصل بشخص سعيد املجرَّد، والعام املتّصل بحياته 

بني الجامعة التي يسم حياتها ذاتها قدر كبري من األمل والفْقد، فجاءت رسدية ”خارج 

متقابلة  متنافرة  ونداءات  أصوات  بني  ومنوذجية  فّذة  طباق  حالة  عن  تعبريا  املكان” 

متوافقة أحيانا.. وهي التي شّكلت هويته املضطربة وامللتبسة حاول البحث أن يدرس 

جوانبها التي تتمركز يف اإلنشطار بني عاملني ولغتني ومكانني. وكانت اللغة مفتاحا ألزمة 

الهوية ومفارقتها، ال ميكن دراسة سعيد دون االلتفات إليها واستقراء وعيه بها والتّعبري 

عن ذلك.

أنّه عارض بشكل جذري  منهجيّا وجدنا  فيها  اصطدم  التي  االسترشاق  لحظة  ويف 

دراسته  قبل  عنها  املسكوت  السياسية  ودوافعه  مكّوناته  وكشف  االسترشاق،  خطاب 

ومن خالله بالفكر التّابع املُقص للحقيقة كام يقّدمها الكتاب. ثّم لتكون ملفارقة الهوية 

بناء عىل تكوين طباقي أيضا بني حياة سعيد األوىل التي عاد إليها وحدها يف املذكّرات، 

وحالة فلسطني ومسقط رأسه يف القدس التي مل يعد إليها ذاتها حني زارها  بعد عقود 

ُ الّذاكرة، فتعّقب  من مغادرتها، فقد تهّودت ووسمها االحتالل مبيسمه ،ولكّنه مل ميح 

سعيد خطواته يف بيته املستلب وحارته وشوارع قدسه، وكأنّه  يُكّمل ما بدأه صغريا، و 

ما نشأ عليه يف ِحجاجه الّدائم عرب كتاباته حول العامل والفكر الذي يسوده، واملهيمنات 

الخطابية الفاعلة بقّوتها وسلطتها عليه، بعوامل كشفت عنها كتبه حتى تلك التي مل 

تتوقّف عندها دراستنا كالجهد الّنقدي ومناقشة التّحليل النّص والقراءة الطباقية التي 

تبّناها  سعيد حاّل إلشكالية قراءة الّنصوص التي عمل عىل إضاءتها إلظهار جاملياتها مبا 

هو مكتنز يف طيّاتها..
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ملحــق

محمود درويش

قصيدة طباق )إىل إدوارد سعيد(

 نيويورك/ نوفمرب/ الشارُع الخامُس/

 الشمُس َصحٌن من املعدن املُتَطَايِر/

:  قُلت لنفيس الغريبِة يف الظلِّ

هل هذه بابٌل أَم َسُدوْم؟

 هناك، عىل باب هاويٍة كهربائيٍَّة

 بُعلُوِّ السامء، التقيُت بإدوارد

قبل ثالثني عاماً، 

 وكان الزمان أقلَّ جموحاً من اآلن...

 قال كالنا:

 إذا كان ماضيَك تجربًة

 فاجعل الَغَد معنى ورؤيا!

 لنذهْب،

 لنذهْب إىل غدنا واثقني

 ِبصْدق الخيال،, وُمْعجزِة الُعْشِب/

 ال أتذكَُّر أنّا ذهبنا إىل السينام

 يف املساء. ولكْن سمعُت هنوداً

 قدامى ينادونني: ال تِثْق

 بالحصان، وال بالحداثِة/

ال. ال ضحيََّة تسأل جالَّدها: 

 هل أنا أنَت؟ لو كان سيفَي
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 أكرَب من ورديت... هل ستسأُل

 إْن كنُت أفعل مثلَْك؟

 سؤاٌل كهذا يثري فضول الُرَوايئِّ

 يف مكتٍب من زجاج يُطلَّ عىل

 زَنْبٍَق يف الحديقة... حيث تكون

يَُد الفرضيَّة بيضاَء مثل ضمري

ي الحساب َمَع  الروايئِّ حني يَُصفِّ

 الَنزْعة البرشيِّة... ال َغَد يف

م إذاً!/  األمس، فلنتقدَّ

ُم جرَس الرجوع قد يكون التقدُّ

 اىل الرببرية.../

 نيويورك. إدوارد يصحو عىل

 كَسل الفجر. يعزف لحنا ملوتسارت.

.  يركض يف ملعب الِتِنس الجامعيِّ

 يفكِّر يف رحلة الفكر عرب الحدود

 وفوق الحواجز. يقرأ نيويورك تاميز.

 يكتب تعليَقُه املتوتِّر. يلعن مسترشقا

 يُرِْشُد الجرناَل اىل نقطة الضعف

. ويختاُر  يف قلب رشقيٍّة. يستحمُّ

 بَْدلَتَُه بأناقِة ِديٍك. ويرشُب

 قهوتَُه بالحليب. ويصخ بالفجر:

 ال تتلكَّأ!

 عىل الريح مييش. ويف الريح

 يعرف َمْن ُهَو. ال سقف للريح.

 ال بيت للريح. والريُح بوصلٌة
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 لشامل الغريب.

 يقول: أنا من هناك. أنا من هنا

 ولسُت هناك، ولسُت هنا.

 يِلَ اسامن يلتقيان ويفرتقان...

 ويل لَُغتان، نسيُت بأيِّهام

 كنَت أحلَُم،

 يل لُغٌة انكليزيٌّة للكتابِة

 طيِّعُة املفردات،

 ويل لَُغٌة من حوار السامء

 مع القدس، فضيَُّة الَنرْبِ

 لكنها ال تُطيع ُمَخيّلتي

 والهويَُّة؟ قُلُْت

فقال: دفاٌع عن الذات...

 إنَّ الهوية بنُت الوالدة لكنها

 يف النهاية إبداُع صاحبها، ال

َد... يف  وراثة ماٍض. أنا املتعدِّ

ُد. لكنني  داخل خارجي املتجدِّ

 أنتمي لسؤال الضحية. لو مل أكن

بُْت قلبي عىل أن  من هناك لدرَّ

 يَُريب هناك غزال الِكَنايِة...

 فاحمل بالدك أىّن ذهبَت وكُْن

 نرجسيّاً إذا لزم األمُر/

 - منفًى هَو العالَُم الخارجيُّ
 ومنفًى هَو العالَُم الباطنّي

 فمن أنت بينهام؟
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 > ال أعرُِّف نفيس

 لئالّ أضيِّعها. وأنا ما أنا.

 وأنا آَخري يف ثنائيٍّة

 تتناغم بني الكالم وبني اإلشارة

 ولو كنُت أكتب شعراً لُقلُْت:

 أنا اثنان يف واحٍد

ٍة  كجناَحْي ُسُنونُوَّ

 إن تأّخر فصُل الربيع

اكتفيُت بنقل البشارة!

 يحبُّ بالداً، ويرحل عنها.

 [هل املستحيل بعيٌد؟]

 يحبُّ الرحيل اىل أيِّ يشء

 ففي الَسَفر الُحرِّ بني الثقافات

 قد يجد الباحثون عن الجوهر البرشّي

 مقاعد كافيًة للجميع...

هنا هاِمٌش يتقّدُم. أو مركٌز

 يرتاَجُع. ال الرشُق رشٌق متاما

 وال الغرُب غرٌب متاماً،

 فإن الهوية مفتوَحٌة للتعّدِد

 ال قلعة أو خنادق/

ة النهِر،  كان املجاُز ينام عىل ضفَّ

ُث،  لوال التلوُّ

 الْحتََضَن الضفة الثانية

 - هل كتبَت الروايَة؟

 > حاولُت... حاولت أن أستعيد
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 بها صوريت يف مرايا النساء البعيدات.

 لكنهن توغَّلَْن يف ليلهّن الحصني.

 وقلن: لنا عاَلٌَم مستقٌل عن النّص.

 لن يكتب الرجُل املرأَة اللغَز والُحلَْم.

 لن تكتب املرأُة الرجَل الرْمَز والنجَم.

 ال ُحّب يشبُه حباً. وال ليل

ْد صفاِت  يشبه ليالً. فدعنا نُعدِّ

 الرجال ونضحْك!

 - وماذا فعلَت؟

 > ضحكت عىل َعبثي

 ورميت الروايَة

يف سلة املهمالت/

 املفكِّر يكبُح رَسَْد الروايئِّ

 والفيلسوُف يرَشُح ورَد املغنِّي/

 يحبَّ بالداً ويرحل عنها:

 أنا ما أكوُن وما سأكوُن

 سأصنع نفيس بنفيس

 وأختاُر منفاَي. منفاَي خلفيَُّة

املشهد امللحمي، أدافُع عن

 حاجة الشعراء اىل الغد والذكريات معا

 وأدافع عن َشَجٍر ترتديه الطيوُر

 بالداً ومنفى،

 وعن قمر مل يزل صالحاً

 لقصيدة حٍب،

 أدافع عن فكرة كَرَسَتْها هشاشُة أصحابها
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 وأدافع عن بلد َخطَفتُْه األساطرُي/

 - هل تستطيع الرجوع اىل أيِّ يشء؟

 > أمامي يجرُّ ورايئ ويرسُع...

 ال وقت يف ساعتي ألُخطَّ سطوراً

 عىل الرمل. لكنني أستطيع زيارة أمس،

 كام يفعل الغرباُء إذا استمعوا

 يف املساء الحزين اىل الشاعر الرعوّي:

 ”فتاٌة عىل النبع متأل جرَّتها

 بدموع السحاْب

 وتبيك وتضحك من نْحلٍَة

 لََسَعْت قَلْبَها يف مهبِّ الغياْب

 هل الحبُّ ما يُوِجُع املاَء
 أم َمرٌَض يف الضباب...”

 [اىل آخر األغنية]

 - إذن، قد يصيبَك داُء الحنني؟

 > حننٌي اىل الغد، أبعد أعىل

 وأبعد. ُحلْمي يقوُد ُخطَاَي.

ورؤياَي تُْجلُِس ُحلْمي عىل ركبتيَّ

 كقطٍّ أليٍف، هو الواقعّي الخيايل

 وابن اإلرادِة: يف وسعنا

 أن نَُغريِّ حتميَّة الهاوية!

 - والحنني اىل أمس؟

 > عاطفًة ال تخصُّ املفّكر إالّ

 ليفهم تَْوَق الغريب اىل أدوات الغياب.

ا أنا، فحنيني رصاٌع عىل  وأمَّ
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 حارٍض مُيِْسُك الَغَد من ِخْصيَتَيْه

 - أمل تتسلَّْل اىل أمس، حني

 ذهبَت اىل البيت، بيتك يف

 القدس يف حارة الطالبيّة؟

د  > َهيَّأُْت نفيس ألن أمتدَّ

 يف تَْخت أمي،كام يفعل الطفل

 حني يخاف أباُه. وحاولت أن

 أستعيد والدَة نفيس، وأن

 أتتبَُّع درب الحليب عىل سطح بيتي

َس ِجلَْد  القديم، وحاولت أن أتحسَّ

 الغياب، ورائحَة الصيف من

 ياسمني الحديقة. لكن َضبَْع الحقيقة

َت كاللص  أبعدين عن حننٍي تلفَّ

 خلفي.

 - وهل ِخْفَت؟ ماذا أخافك؟

 > ال أستطيع لقاُء الخسارة وجها

 لوجٍه. وقفُت عىل الباب كاملتسوِّل.

 هل أطلب اإلذن من غرباء ينامون

 فوق رسيري أنا... بزيارة نفيس

 لخمس دقائق؟ هل أنحني باحرتاٍم

 لُسكَّان ُحلْمي الطفويّل؟ هل يسألون:

َمن الزائُر األجنبيُّ الفضويلُّ؟ هل

 أستطيع الكالم عن السلم والحرب

 بني الضحايا وبني ضحايا الضحايا، بال

 كلامٍت اضافيٍة، وبال جملٍة اعرتاضيٍِّة؟
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 هل يقولون يل: ال مكان لحلمني

 يف َمْخَدٍع واحٍد؟

 ال أنا، أو ُهَو

 ولكنه قارئ يتساءل عامَّ

 يقول لنا الشعُر يف زمن الكارثة؟

 دٌم،

 ودٌم،

 وَدٌم

 يف بالدَك،

 يف اسمي ويف اسمك، يف

 زهرة اللوز، يف قرشة املوز،

 يف لََب الطفل، يف الضوء والظّل،

 يف حبَّة القمح، يف ُعلْبة امللح/

 قَنَّاصٌة بارعون يصيبون أهدافهم

 بامتياٍز

 دًما،

 ودما،

 ودما،

 هذه األرض أصغر من دم أبنائها

 الواقفني عىل عتبات القيامة مثل

 القرابني. هل هذه األرض حّقا

دٌة  مباركٌة أم ُمَعمَّ

 بدٍم،

 ودٍم،

 ودٍم،
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ُفُه الصلواُت وال الرمُل.  ال تجفِّ

س  ال َعْدُل يف صفحات الكتاب املقدَّ

 يكفي ليك يفرح الشهداُء بحريَّة

 امليش فوق الغامم. َدٌم يف النهار.

 َدٌم يف الظالم. َدٌم يف الكالم!

 يقول: القصيدُة قد تستضيُف

 الخسارَة خيطاً من الضوء يلمع

 يف قلب جيتارٍة، أو مسيحاً عىل

 فَرٍَس مثخناً باملجاز الجميل، فليس

 الجاميُل إالَّ حضور الحقيقّي يف

 الشكِل/

 يف عامٍل ال سامء له، تصبُح

 األرُض هاويًة. والقصيدُة إحدى

 ِهباِت الَعزَاء، وإحدى صفات

 الرياح، جنوبيًّة أو شامليًة.

 ال تَِصْف ما ترى الكامريا من

 جروحك. وارصْخ لتسمع نفسك،

 وأرصخ لتعلم أنََّك ما زلَت حيّاً،

 وحيّاً، وأنَّ الحياَة عىل هذه األرض

 ممكنٌة. فاخرتْع أمالً للكالم،

 أبتكْر جهًة أو رساباً يُطيل الرجاَء.

، فإن الجاميلَّ حريَّة/  وغنِّ

 أقوُل: الحياُة التي ال تَُعرَُّف إالّ

 بضدٍّ هو املوت... ليست حياة!

 يقول: سنحيا، ولو تركتنا الحياُة
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 اىل شأننا. فلنُكْن ساَدَة الكلامت التي

 سوف تجعل قُرّاءها خالدين -عىل حّد

تعبري صاحبك الفذِّ ريتسوس...

 وقال: إذا مّت قبلََك،

 أوصيَك باملستحيْل!

 سألُت: هل املستحيل بعيد؟

 فقال: عىل بُْعد جيْل

 سألت: وإن متُّ قبلك؟

 قال: أُعزِّي جبال الجليْل

 وأكتُب: ”ليس الجاميلُّ إالّ

 بلوغ املالئم”. واآلن، ال تَْنَس:

 إن متُّ قبلك أوصيَك باملستحيْل!

 عندما ُزرْتُُه يف َسُدوَم الجديدِة،

 يف عام ألفني واثنني، كان يُقاوم

 حرَب سدوَم عىل أهل بابَل...

 والرسطاَن معاً. كان كالبطل امللحميِّ
 األخري يدافع عن حقِّ طروادٍة

 يف اقتسام الروايِة/

تَُه عالياً  نرَْسٌ يودُِّع قمَّ

 عالياً،

 فاإلقامُة فوق األوملب

 وفوق الِقَمْم

 تثري السأْم

 وداعاً،

وداعاً لشعر األلَْم.
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رمزية القد�س يف �سعر 
حممود دروي�س قراءة ثقافية

د. خالد اأب� الليل1     

“وأيب قال مرة:

الذي ما له وطن

ما له يف الرثى رضيح”

حمم�د دروي�س

المقدمــة
تنطلق الّدراسة الرّاهنة من محاولة التعرّف عىل الّصور املختلفة التي تجلّت بها 

الّصيح  بوجودها  سواء  درويش،  محمود  الفلسطيني  الّشاعر  شعر  يف  القدس  مدينة 

املبارش، أو بوجودها الرّمزي، عرب تجلّياتها الرّمزية املختلفة، والتي اتّكأت عىل التناّص 

محمود  شعر  يف  بجالء  القدس  برزت  فقد  والتاريخي.  الديني  والرتاث  األساطري  مع 

درويش، وذلك يف دفاعه عن قضيّة العرب األوىل، وذلك من خالل منظور ديني، فهي 

ملتقى الديانات الساموية الثالث، وكذلك من منظور إنساين؛ لذلك ركّزت قصائده عىل 

استدعاء الرّموز الدينية، خاّصة اليهودية، التي اتّسمت بالحيادية والعدالة واالنتصاف 

للحّق، عىل نحو ما نجد مع استدعاء شخصيات أرميا وأشعياء. ونظرا إىل أّن القدس جزء 

الكربى  الّذات  الّدفاع عن  اتّخذ من  فإنّه  العرب،  أو  األكرب، سواء فلسطني  الوطن  من 

1  أستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، كليّة اآلداب، جامعة القاهرة.
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مدن  وكّل  القدس  عن  للّدفاع  وسيلة  الفردية،  للّذات  املجاوزة  العرب(  أو  )فلسطني 

فلسطني )حيفا والجليل وغريها( التي تقع تحت نري االحتالل اإلرسائيل. وسوف تعتمد 

هذه الّدراسة عىل تقديم قراءة ثقافية يف بعض قصائد الّشاعر محمود درويش، فإىل 

الّدراسات الثقافية يرجع الفضل يف االهتامم باملهّمشني من البرش، أو املناطق الثقافية 

املهّمشة، وكذلك تربز اهتاممها باألقلّيات العرقية والدينية واللّونية؛ بهدف نقد أمناط 

الثقايف  والّنقد  مختلفة،  ثالثة  مبعان  تلتزم  الثقافية  فالّدراسات  أشكالها.  بكّل  الهيمنة 

”يأخذ يف الحسبان منظور املهّمشني واملضطهدين؛ وينّمي االحتفاء والتوكيد الثقافيني، 

ويشّجع املنارصة؛ ويهدف إىل صياغة تحاليل بخصوص الحياة اليومية، أو عىل كّل حال، 

املناطق  عىل  النّص  ينفتح  الثقافية  القراءة  ”مع  فـ  األكادميي”2.  الوسط  خارج  الحياة 

املهّمشة اجتامعيا وزمانيا ومكانيا وثقافيا”3. ولذلك فإنّني أرى أّن النقد الثقايف يف قراءة 

عدد من قصائد درويش املختارة، هو األكرث مالءمة لهذه الّدراسة.

ساميون ديورنغ: الدراسات الثقافية، مقدمة نقدية، ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران، املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،   2

الكويت، العدد )425(، يونيو 2015، ص 343. 

د. محّمد عبد املطلب: القراءة الثقافية، املجلس األعىل للثقافة، 2013، ص 18.  3



273 —رمزية القد�ش يف �شعر حممود دروي�ش قراءة ثقافية

محمود درويش: النّشأة، والتّأسيس للقضية
بدأ الّشاعر محمود درويش )13 مارس  1941 - 9 أغسطس 2008(4 حياته اإلبداعية 

املقاومة  شاعر  ليصري  تحّول  ما  رسعان  األديب  اتّجاهه  ولكن  رومانسيّا،  شاعرًا  بوصفه 

الفلسطينية؛ وذلك بفعل التّغريات السياسية الكبرية التي حدثت، خاّصة نكبة فلسطني 

عام 1948. فصوت محمود درويش ذو الحّس الوطني، والرّافض لالحتالل، والّداعي إىل 

املواجهة واملقاومة ”مل يظهر فجأة، ومل تظهر مدرسته الّشعرية بال مقّدمات، فمحمود 

هذه  وبشعراء  فلسطني  يف  الّنضال  بحركة  االرتباط  أشّد  يرتبطان  ومدرسته  درويش 

الحركة الّنضالية. ولو عدنا إىل تاريخ األدب العريب يف فلسطني لوجدنا أّن مدرسة محمود 

درويش متتّد جذورها إىل جيلني سابقني هام جيل 1936 وجيل 1948”5.

الكلمة  هذه  الرّصاص،  مواجهة  يف  الكلمة  بقيمة  الفلسطينية  القضية  شعراء  آمن 

التي تفوق قّوتها قّوة الّسالح والبارود. هذه الكلمة التي هي التي كانت يف بدء الخليقة، 

قيمتها  أكّد  التي  الكلمة  وهي  املقدس،  الكتاب  بحسب  الكلمة”،  كانت  البدء  ”يف  فـ 

الرّسول الكريم- صىل الله عليه وسلّم- عندما أثنى عىل شعر حّسان بن ثابت املدافع 

َوقَْع  إّن  يا حّسان  ”والله  الرّسول:  له  فقال  املرشكني،  اإلسالمية يف مواجهة  الّدعوة  عن 

الّنبال”. فالّشعر الحقيقي غالبا ما يكون مرتبطا بأزمة يف  كالمك عليهم ألشّد من وقع 

للفرد واملجتمع. مّر  الّنفيس  ليواجه هذه األزمة؛ إلعادة االستقرار  الّشعر  الواقع، ويأيت 

محمود درويش بالعديد من املآيس الفلسطينية، فقد ُدّمرت قريته ”الربوة”، التي ولد 

فيها، وتركها طفال مع أرسته ورحل الجئا عام 1948 إىل لبنان، أي إنّه اكتوى بنار االحتالل 

والهزائم والّنكسات والّدمار وانكسار األحالم القومية والوطنية. ومل يتوقّف األمر- معه 

ومع مجايليه- عند هذا الحّد، بل تّم سجنه واعتقاله أكرث من مرّة تبدأ مع عام 1961، 

ثّم توالت- بعد ذلك- مرّات اعتقاله دون أسباب، أو ألسباب واهية من اخرتاع االحتالل 

4  للمزيد عن محمود درويش، حياته ومراحله الفنية، ميكن الرجوع إىل العديد من الكتب ورسائل املاجستري والدكتوراه التي أُعدت 

عنه، كام ميكن الرجوع إىل  ”مالمح شخصية”، يف: رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، القاهرة، دار الهالل، الطبعة 

الثانية، )د.ت(، ص ص: -96 155.

رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، القاهرة، املرجع السابق، ص 54.  5
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اإلرسائيل؛ بغية إسكاته، أو نيل اعتذار منه؛ لينكرس وتنكرس معه كلمته، وهو ما رفضه 

إباء وشموخ. كذلك-وعقابا له عىل مواقفه السياسية-فقد عمله أكرث  الكبري يف  الّشاعر 

من مرّة، فعاش-يف بداية حياته، رغم كّل مواهبه-حياة مليئة باملتاعب املادية والنفسية 

واالجتامعية.

اليأس  التي تدعو إىل  للّشاعر يف ظّل هذه األجواء  الّشعرية  القريحة  استيقظت 

األدبية  الحركة  عىل  املحيطة-  األجواء  سيطرت-بحكم  التي  الّنغمة  وهي  واإلحباط، 

الفلسطينية آنذاك. فقد ”ظّل صوت اليأس بالّنسبة إىل الّشاعر العريب الفلسطيني هو 

أعىل األصوات جميعا بعد عام 1948ولعّدة أعوام تالية... وكان هذا الّصوت اليائس 

تعبريًا عن الّضياع والتشتت الذي أصاب فلسطني وشعبها، فلقد كان الفلسطينيون بعد 

عام 1948 مرشّدين يبحثون عن مأوى، أو الجئني يف الخيام يعيشون عىل املعونات 

أجنبية  أو  عربية  مجتمعات  هامش  عىل  يعيشون  متفرّقني  أفراًدا  أو  والّصدقات، 

أخرى”6.  

 غري أّن شاعرنا أراد أن يساعد عىل إزالة هذا اليأس واإلحباط الذي يسيطر عىل 

الوسط العريب كلّه، وليس الفلسطيني فحسب، فاختار لنفسه طريقني، أّولهام: االعتداد 

يقول يف  ما  األمر”، بحسب  لزم  إذا  نرجسيا  أىنَّ ذهبَت.. وكن  بالّذات ”فاحمل بالدك 

قصيدة ”منفى 4”، وكذلك االفتخار بعروبته وبهويته الفلسطينية، وتأكيد هذه الجذور، 

الثقافية والحضارية؛ لرتسيخ هويته التي تعود إىل  التي وجدها يف العديد من الرّموز 

آالف الّسنني، فـ ”جذوري قبل ميالد الزّمان رََسْت، وقبل تفتُّح الحقب”، بحسب قوله. 

وثانيهام: من خالل رسم أحالم العودة، ببناء جسور من األمل واألحالم.  لذلك فإّن كلمة 

”الهوية” هي الكلمة املفتاحية الرّئيسية ملن يرغب يف قراءة شعر محمود درويش، سواء 

كانت الهوية مبفهومها القومي العرويب، أو مبفهومها الوطني الفلسطيني، أو مبفهومها 

الديني واإلنساين من خالل حلم العودة إىل ”القدس”، فهذا الفتى العريب يصعد ”إىل 

الّضفرية”؛ أمال  القمح تحت  الحلم والقدس”، وهؤالء خمس فتيات ”يخبنئ حقالً من 

6  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، املرجع السابق،  ص 84.
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وحلام بالوصول إىل القدس ودخولها، فهن ”يحلُْمن بالقدس”، وذلك ”بعد امتحان الربيع 

وطرد الُغزاة”، هذا ما يؤكّده درويش يف قصيدته ”األرض”7. 

الفلسطينية،  ”الهوية”  للحديث عن  كبريا من قصائده  نصيبا  خّصص محمود درويش 

يف أبعادها املختلفة، الوطنية والقومية والدينية، من خالل الّنبش يف الّذاكرة الفلسطينية، 

ر لذلك أدواته الّشعرية، التي تنّوعت  البعيدة والقريبة، الواقعية واألسطورية والرّمزية، فسخَّ

شعر  يف  ”الهوية”  تجّسدت  متعّددة.  فّنية  ومراحل  مستويات  عرب  وتشّكلت  وتجّددت 

درويش عرب أبعاد عّدة بعضها يرتبط مبدينة القدس، مبا تحمله من تاريخ ُممتّد من املآيس 

الوطني  بعديها  يف  ”فلسطني”  الُكلّية  بالهوية  يرتبط  وبعضها  واالنتصارات،  واالنكسارات 

والقومي، دون أن تنفصل هوية القدس عن هوية الكّل ”فلسطني”، فكّل منهام يُكّمل اآلخر. 

لذلك كان للمكان واللغة حضورهام القوّي يف شعر درويش؛ تحقيقا للهدف األكرب واألوسع. 

تجلّيات القدس في شعر محمود درويش:
يحظى املكان يف شعر محمود درويش بأهّمية كربى؛ نظرا ملا ميثّله هذا املكان من 

دوال عىل املعاناة التي يعانيها الفلسطيني. فاملكان يف فلسطني هو الذي يشهد الجرح 

الفلسطيني. واملكان يف شعره قد يكون فلسطني يف عمومها، وقد يكون القدس، بوصفها 

رمزا دينيا وإنسانيا أو حلام للخالص، وقد يكون إحدى القرى الفلسطينية التي عانت دمارا 

أو خرابا من جرَّاء االحتالل اإلرسائيل. وتُعدُّ القدس َمْعلاًَم بارزا يف شعر درويش، فكثريا 

ما استحرض الّشاعر مدينة القدس؛ لتُجّسد صورة من صور الهوية ومقاومة االحتالل. من 

الذين رسموا صورا لواقع املدينة،  الّشعراء  الكثري من  القدس محّل اهتامم  هنا صارت 

حيث ”ترَْبز معاين القداسة والطّهارة حينا، وتبنّي معاين الحزن واألمل التي تحياها القدس 

يف ظّل االحتالل حينا آخر، كام عرض الّشعراء صورا ملعاناة أهل القدس، وكانت بعض 

القصائد تَْعرُِض لنا تاريخ املدينة العريق وحارضها املؤمل، لتكشف لنا عن عجز الواقع 

العريب الرّاهن، وتقصريه تجاه القدس التي تنئُّ تحت وطأة االحتالل، وحسبنا القول إّن ما 

ميكن الرجوع إىل القصيدة كاملة يف: محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، الهيئة املصية العامة للكتاب، مكتبة األرسة،   7

2002، ص ص: -61 77.
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فاضت به قرائح الّشعراء ليس يف جوهره إالّ روح األّمة وِسفر نضالها8”. فكثريا ما تجري 

املقارنات يف الّشعر الفلسطيني بني القدس القدمية، فيام قبل االحتالل، إذ كانت شامخة 

مبقّدساتها وأبنائها، وما أصابها بعد االحتالل، الذي سلبها كثريا ماّم كانت تتميّز به9. 

القدس مدينة الحلم املأمول:

والفلسطيني  عاّمة،  العريب  الّشعر  كبري يف  نحو  القدس حضورا عىل  مدينة  تشهد 

الحديث-حظيت  أو  القديم  ما من مدينة-يف  القول-باطمئنان-إنّه  وُرمّبا ميكن  خاّصة. 

مبثل هذا االهتامم-شعريّا-من قبل الّشعراء، عىل الّنحو الذي حظيت به مدينة القدس. 

بل إّن حضورها تجاوز بكثري القصائد التي قيلت يف رثاء مدن األندلس. ومل يكن هذا 

الحضور الّشعري للقدس مقرونا بالعص الحديث، وتحديدا بفرتة ما بعد الّنكبة 1948، 

وإمّنا يعود إىل ما قبل ذلك بكثري، سواء يف عصنا الحديث، أو القديم. إّن قدر مدينة 

القدس هو الذي جعلها قبلة الّشعراء، فكم من الطّبول التي دقّت عىل رأسها، طبول 

الحروب، وطبول النكبات والدمار، هذا إىل جانب مكانتها الدينية التي تجعلها محور 

اهتامم ليس الّشعراء فحسب، وإمّنا محور اهتامم عاّمة الّناس. ويعود التفات الّشعراء 

إىل مدينة القدس إىل فرتة موغلة يف القدم، فبعد سقوط القدس يف أيدي اإلفرنج عام 

492 هـ، يكتب أبو املظفر األبيوردي قصيدة، يقول يف مطلعها:

فلْم يبَق منا ُعرْضٌة للمراحم مزجنا دماًء بالدموع السواجمِ   

ثّم يكتب القيرساين، وابن القيرساين- أيضا- عن القدس، ويف العص األيويب بعد تحرر 

الدولة  أحد شعراء  األصفهاين،  الدين  ينظم عامد  األيويب  الدين  يد صالح  القدس عىل 

األيوبية، عام 572 هـ قصيدة عن ”القدس”، يقول يف مطلعها:

دماًء متى تُْجرِها يَْنظُِف فرَِسْ وافتِح القدَس واسفْك بهِ   

أوس يعقوب: القدس يف مدونة الشعر العريب املعارص، مجلة رمان الثقافية، منشور بتاريخ: 26 ديسمرب 2019. وميكن الرجوع إىل   8

https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=4661 :املقال عىل الرابط التايل

تاريخ االطالع: 11 سبتمرب 2019، الساعة: 6.45 مساء.  

نادر قاسم: القدس يف الكتابة الشعرية التناصية عند سميح القاسم، مجلة أماراباك، فلسطني، األكادميية األمريكية العربية   9

للتكنولوجيا والعلوم، املجلد الخامس، العدد )12(، 2014، ص 20.
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ومن بني الشعراء الذين توقفوا عند مدينة القدس، عامرة اليمني، ونص بن الحسن 

الهيتي الدمشقي، وعل بن محّمد الساعايت، وابن منري الطرابليس، وابن عساكر مؤرخ 

دمشق األكرب، وأبو عل الحسن بن عل الجويني، والَجوَّاينُّ الحسيني محّمد بن سعد 

نقيب األرشاف بالديار املصية10. ويف العص العثامين يكتب عبد الغني النابليس- أيضا- 

عددا من القصائد عن ”القدس”، يقول يف مطلع إحداها:

ومن محيت آثارهم يف ضيا الشمِس11 سالم عىل اإلخوان يف حرضة القدِس   

ويف العص الحديث، وتحديدا عقب نكبة عام 1948، تدافع الشعراء العرب نحو 

الدفاع عن القدس، ومتجيدها يف أشعارهم. ومن بني هؤالء الشعراء الكثريين، عىل سبيل 

املثال ال الحص: خليل مطران، يف قصيدته: ”تحية للقدس الرشيف”، وإيليا أبو مايض يف 

قصيدته: ”فلسطني”، وعل محمود طه يف قصيدته: ”فلسطني”، وأحمد مطر:  يف قصيدة 

”عاش.. يسقط”، ونزار قباين يف عدد من قصائده، منها:  ”يا قدس”، و” لِك يف القلوِب 

ترحل”،  ال  القدس  يف  ”أخي  وقصيدتها  السيد  و رشيفة  و”القدس”،  ورحاُب”،  منازٌل 

وهالة صبحي إسامعيل وقصيدتها: ”أنا القدس”، وراشد حسني، وهشام هارون رشيد، 

وأمين اللبدي، وعبد الرحمن العشاموي، ويوسف العظم، وزيك قنصل، ومصطفى الجزار، 

وخالد أبو العمرين عبد النارص محمود النادي... إىل غري ذلك من هؤالء الشعراء العرب، 

إىل جانب شعراء فلسطني، الذين مل يتخل واحد منهم عن الحديث عن القدس والقضية 

الذين  الفلسطينيني  الشعراء  فمن  قصائدهم،  يف  دائم  ضيف  فالقدس  الفلسطينية، 

الّشاعر عبد اللطيف عقل، وإبراهيم طوقان،  انشغلوا بالقدس وقضيتها يف أشعارهم: 

وعبد الرحيم محمود، وأحمد فرح عقيالن، وخليل حاوي وسميح القاسم، وغريهم.

ويف قلب هذا السياق الثقايف السيايس، يأيت محمود درويش، لتسجل مدينة القدس، 

سواء باسمها العريب، أو اليهودي ”أورشليم”، حضورا الفتا يف شعره، حضورا يعكس قيمة 

املدينة، وقيمة تاريخها، وأهّمية دورها السيايس والديني. فقد استحرض محمود درويش 

10  للمزيد، ميكن الرجوع إىل: د. أحمد فوزي: الشعر وتحرير القدس من الفرنجة، مؤسسة القدس للثقافة والفنون.

http://alqudslana.com/index.php?action=article&id=659 تاريخ االطالع: 25 سبتمرب 2019، الساعة: 4.35 مساء.   

https://www.aldiwan.net/poem33548.html  11
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الهوية ومقاومة االحتالل، لذلك ال  القدس يف شعره ”لتجسيد صورة من صور  مدينة 

غرابة أن نجد القدس محوًرا مهاّم من محاور الكون، تتخذ لنفسها صورا ودالالت شتى، 

دفاعا عن أينونته وهويته القومية والوطنية، ومقاومة ضّد العدو الذي جرَّد الفلسطيني 

من أرضه، لكنه مل يستطع تجريده من تاريخه وهويته، كام استطاع أن يروي سفر النكبة 

وسفر التاريخ عىل حد سواء، وقد جّسد صورة القدس يف محاور عدة”12. والقدس يف 

شعر درويش- دامئا- رمز للحلم الذي ينتظر الّشاعر تحقيقه بكل أمل وتفاؤل، وثقة يف 

املستقبل الذي سيحقق هذا الحلم بأيدي األبناء املخلصني، هذا ما يؤكده يف قصيدته 

”مزامري”، مخاطبا املستقبل/ األطفال، فإذا كان قدر األجيال الحالية التشتت والتهجري 

بعيدا عن القدس، فإّن هؤالء األطفال- حتام- سيعودون قريبا؛ رابطا الحارض باملايض، 

فإذا كان الطفل الفلسطيني املعارص تدفعه ظروفه نحو الهجرة عن القدس، مرغام عىل 

ذلك، فهو عني ما حدث يف املايض؛ حيث ُهّجر أبناء يهودا الكنعانية إىل بابل.

وتغني القدس:

يا أطفاَل بابْل

يا مواليد السالسْل

ستعودون إىل القدس قريبا

وقريبا تكربون13

أو مكانا، بل هي رمز للرشف والكرامة، ورمز ديني  فالقدس ليست مجرد كلمة 

يكتبها  قصيدة  وهي  الفلسطيني،  الّشاعر/  يرسمها  رسم  لوحة  فهي  لذلك  وإنساين؛ 

الّشاعر/ الفلسطيني، وهي أغنية يغنيها كل فلسطيني، لذا يستخدم الّشاعر- يف قصيدة 

مزامري- ”نرسم القدس”، و”نكتب القدس”، و”تغني القدس”، وهذا هو طريق املقاومني 

نحو تحرير القدس، الذي يراه الّشاعر قريبا. 

 ،Anaquel de Estudios Árabes د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مجلة  12

العدد )22(، 2011، ص 169.

محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، الطبعة األوىل، يونيو 2005، ص 46.  13



279 —رمزية القد�ش يف �شعر حممود دروي�ش قراءة ثقافية

قريبا يصبح الدمع سنابل

آه، يا أطفال بابل

ستعودون إىل القدس قريبًا

وقريبا تكربون14

ويف قصيدة ”قتلوك يف الوادي”، يتكئ عىل التاريخ، مستدعيا حروب صالح الدين 

لهام  تحتفظ  ما  وبحسب  الدين،  وصالح  الخطاب  بن  عمر  فتاريخيا،  الصليبيني.  مع 

الذاكرة العربية، هام محررا القدس من أيدي الغزاة، بحسب ما تحتفظ الذاكرة العربية 

اإلسالمية. يختار الّشاعر استدعاء شخصية صالح الدين األيويب، ولكنه يستدعيها متسائال 

عام فعل الزمان معه، فهل هو ال يزال ميتلك شجاعة صالح الدين؟ أم صار عبدا من عبيد 

الّشاعر بذاكرته املضيئة، لتنقذه من سواد الحارض وكآباته، هذه  الصليبيني؟ ويستعني 

الكآبة التي تجعله يرى يف نفسه أنّه شخص ميّت بال قدس متحّررة.  

وأنا صالح الدين

أم عبد الصليبيني؟

أهديك ذاكريت عىل مرأى من الزمِن

أهديك ذاكريت

ماذا تقول الشمُس يف وطني

ماذا تقول الشمْس؟

هل أنت ميِّتة بال كفن

وأنا بدون القدْس؟15

فليك يستعيد الّشاعر حضوره ووجوده البد من تحرير القدس من أيدي األعداء. 

إىل  أولهام  يشري  والحجارة”.  ”الزيتون  فلسطينيني،  ثقافيني  رمزين  إىل  الّشاعر  ويلجأ 

محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، املصدر السابق، ص 46.  14

محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، املصدر السابق 2005، ص 62.  15
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التاريخ املمتد والعريق للفلسطينيني، ففلسطني هي ”بالد الرسو والزيتون”، بحسب ما 

يشري يف قصيدته ”بطاقة هوية”، وبقدر ما يشري الزيتون-بوصفه رمزا ثقافيا-إىل املايض 

العريق والتليد، يشري الرمز الثقايف الثاين ”الحجارة” إىل املستقبل، حيث شعار ”أطفال 

الحجارة”، الذين يضّحون بأنفسهم يف سبيل رفعة مستقبل وطنهم، فهم الذين يواجهون 

العدو الذي ميتلك أحدث األسلحة، وهم ال ميتلكون سوى الحجارة والقضية التي يؤمنون 

بها، هذه الحجارة التي هي من بقايا بيوتهم املتهدمة عىل أيدي اإلرسائيليني. إّن التفريط 

يف هذين الرمزين الثقافيني يعدان تفريطا يف تاريخ فلسطني؛ ومن ثّم فاملحافظة عليهام 

هو محافظة عىل املايض واملستقبل للوطن.

ونبيع زيتون الجليل بال مقابل

ونبيع أحجار الجليل

ونبيع تاريخ الجليل

ونبيعها16

وعىل نحو ما تقرتن القدس بالحلم الذي يرى الّشاعر يف تحقيقه أمرا مؤكدا، بل إّن 

وقت تحقيقه قريب، فإّن القدس تقرتن- كثريا- يف شعره بالهوية. فالقدس هوية الّشاعر، 

وهي هوية فلسطني. وعندما يرى الّشاعر يف القدس أمال صعب املنال، رسعان ما يعيده 

خياله إىل الصواب، وهو أّن األمل قريب. ويف قصيدته ”منفى )4(/ طباق”- التي يهديها 

إىل إدوارد سعيد- يتناص مع رحلة اإلرساء واملعراج، فيقول:

ويل لغٌة من حوار الّسامء مع

القدس، فضيَُّة النَّرْبِ، لكنها

ال تُطيُع مخيّلتي!17

محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، املصدر السابق، ص 63.  16

https://www.aldiwan.net/poem9037.html :17  ميكن مراجعة القصيدة عىل الرابط التايل
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ومادامت القدس هوية الّشاعر، فإنّه يدافع عن هذه الهوية بكل ما ميتلك من قوة، 

للدرجة التي يجعل من جسده حائط صد ودفاع ضّد األعداء، فأهون عىل هؤالء األعداء 

املرور عىل جسد الّشاعر، من أن يسمح لهم باملرور نحو القدس، وبالطبع لن يتمكنوا 

من املرور عىل نحو ما يلح عىل ذلك يف قصيدة ”األرض”؛ لذلك يكرر جملة ”لن متروا”، 

ست مرات؛ تأكيدا الستحالة مرور الغزاة نحو القدس، خاصة بعد توحد جسد الّشاعر مع 

األرض. ويرتبط بتكرار ”لن متروا” تنوعات تكرارية، منها ”أنا األرض”، للداللة عىل شدة 

التوحد بني الّشاعر وأرضه وهويته، كام تتكرر جملة ”األرض يف صحوها”؛ للداللة عىل 

حالة الثبات والدفاع واالستيقاظ الشعبي يف مواجهة العدو؛ ملنع مرور األعداء إىل القدس.  

 أيّها الذاهبون إىل صخرة القدس

 مّروا عىل جسدي

 أيّها العابرون عىل جسدي

 لن متّروا

 أنا األرُض يف َجَسٍد

 لن متروا

 أنا األرض يف صحوها

 لن متروا

 أنا األرض. يا أيّها العابرون عىل األرض يف صحوها

 لن متروا

 لن متروا

لن متروا ”18.

وتعد مفردة ”األرض” من املفردات ذائعة االستخدام يف شعر درويش، سواء بلفظها 

فقد  وعرضه.  ورشفه  هويته،  فاألرض  واضحة،  داللة  عليها  دالة  مبفردات  أو  الصيح، 

انصهر الّشاعر مع األرض؛ حيث ”إنّها أخذت مكانها يف جسده، وتبدأ الصياغة اللغوية 

يف الكشف عن دال األرض، فلم يعد ذا داللة عامة تعني املكان، وإمّنا أصبح ذا داللة 

محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق سابق، ص 76، 77.   18
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خاصة بالوطن- فلسطني- من خالل تتابع بعض األلفاظ التي تحمل مدلوالت وطنية 

مثل )حبة القمح/ جبل النار/ يف نابلس/ صخرة القدس(. وتقوم هذه الصياغة بتحديد 

خادمة  )األنا(  من  تجعل  وترابط  تالحم  عالقة  وهي  الذاهبون،  باآلخر/  )األنا(  عالقة 

ينشدها،  التي  غايته  إىل  والوصول  الجسد،  بحرث  له  فتسمح  اآلخر،  رغبات  لتحقيق 

وقد صبغ الّشاعر األرض بصبغة وطنية جعلت الحديث يتحول من األرض إىل الوطن، 

باختيار دوال بعينها ذات داللة وطنية”19. وباملعنى نفسه، يربط الّشاعر القدس بالهوية 

الفلسطينية، وبالطبع بالهوية الدينية، مام ييش بتنوع الهوية املقدسية وثرائها. ويشري 

الّشاعر إىل هذا التنوع والرثاء يف هويته، فالهوية ليست مجرد ”وراثة ماٍض”، وإمّنا هي 

إبداع متجدد، وتراكم ثقايف وتاريخي. غري أّن التشتّت الذي يعاين منه الّشاعر ال ميكن 

أن يلغي هذه الهوية، فأىّن سافرت ورحلت أو ارتحلت فإنّك تحمل بالدك يف داخلك، بل 

كثريا ما تجد الظروف تدفعك نحو الرنجسية، يف االعتزاز ببالدك، كلام احتاج األمر إىل 

ذلك، وكلام ضاق األمل، وهو ما يؤكده الّشاعر يف قصيدته ”منفى )4(/ طباق”.  

 والهويَُّة؟ قلُت

 فقال: دفاٌع عن الذات...

 إنَّ الهويَة بنُت الوالدة، لكنها

 يف النهاية إبداُع صاحبها، ال

د. يف  وراثة ماٍض. أَنا املتعدِّ

ُد... لكنني  داخل خارجي املتجدِّ

 أَنتمي لسؤال الضحيَّة. لو مل

بُْت قلبي  أكن من هناك لدرَّ

 عىل أن يُريبِّ هناك غزال الِكنايَِة.

 فاحمْل بالدك أىَنَّ َذَهبَْت...
وكُْن نرجسيّا إذا لزم األَمُر /20

بغداد حاج: دراسات يف الشعر العريب الحديث، محمود  درويش أمنوذجا، رسالة ماجستري غري منشورة، إرشاف: د. دخيل وهيبة ،   19

الجزائر، جامعة الدكتور موالي الطاهر- سعيدة- كلية اآلداب واللغات والفنون، قسم اللغة وآدابها، 2017/ 2018، ص 23. 

https://www.aldiwan.net/poem9037.html :20  ميكن مراجعة القصيدة عىل الرابط التايل
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القدس الضائعة والخطابات االستهالكية:
يف قصيدته ”رسحان يرشب القهوة يف الكافترييا”- التي كتبها عام 1972، وضمنها 

فالقدس  عليه،  يسيطر  أن  يكاد  إحباطا  الّشاعر  يقاوم  أحبك”-  ال  أو  ”أحبك  ديوانه 

ضائعة بني خطابات الحكام العرب، التي ال تتجاوز الحلوق التي تتفوه بها، أو املنابر، 

سواء منابر الرؤساء أو خطباء الجمعة ورجال الدين، فهي خطابات استهالكية، إلرضاء 

الشعوب العربية. فالقدس مل تعد سوى توصية من توصيات مؤمترات القمة العربية 

العديدة، مجرد توصية ال تتجاوز ذلك، كام إنّها ال تتجاوز كونها جملة أثرية عىل ألسنة 

الحكام العرب يف خطاباتهم الجامهريية، أو دعاء يردده خطباء الجمعة أو رجال الدين 

عىل املنابر يرجون تحقيقه، وهو الحال الذي يرثيه الّشاعر محمود درويش، ويحزن 

الفلسطيني  له، متذكرا ”رسحان املقديس”، أو ”رسحان بشارة رسحان”، ذلك الشاب 

ابن مدينة القدس، الذي هاجر طفال مع أرسته إىل أمريكا، نزيل زنزانة سوداء يف سجن 

باطلة  تهمة  بسبب  األمريكية؛  املتحدة  بالواليات  )كاليفورينا(  والية  يف  )سوليداد( 

اتهمته فيها السلطات األمريكية، وهي تهمة قتل السيناتور األمرييك روبرت كيندي، 

الشقيق األصغر لجون كيندي عام 1968. وهو األمر الذي نفاه هذا الشاب، ونفاه كل 

شهود العيان الذي حرضوا الحادثة. يستدعي الّشاعر شخصية هذا الشاب املقديس، 

رابطا بينه وبني مدينته، فيام يعانيان منه من ظلم وقهر. فهذا الشاب يف زنزانته ال 

الصحف  تكتبه  ما  يتابع  ال  فهو  لقضيته،  أو شعبي  أو دعم عريب رسمي  تأثري  يأتيه 

يتابع  يوميا، كام ال  تقليدا  القدس عىل نحو صار  الكتابة عن  اعتادت  التي  العربية، 

توصيات مؤمترات القمة العربية، كام ال تصله تلك الجمل االستهالكية التي ترتدد يف 

خطابات الحكام العرب، هذا الشاب ال ميلك يف املساء- وهو وحيد وبعيد عن أمه- 

سوى ذاكرته، التي تستدعي ذكريات مدينته، التي تعاين ما يعانيه، تلك املدينة التي 

صارت مطية ميتطيها كل من يريد أن يقرتب من الجمهور، ليس رغبة يف الحل، وإمّنا 

إلهاء لهم، لتأكيد أّن املتحّدث أو الكاتب يقوم بدوره يف القضيّة؛ يك ال يتّهم بتقصريه 

تجاه القدس.
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 مساٌء يرافقهم، و املساء بعيد عن األمهات قريب من

 الذكريات. و رسحان ال يقرأ الصحف العربية...

 ال يعرف املهرجانات و التوصيات. فكيف إذن

 جاءه الحزن.. كيف تقيّأ ؟

 وما القدس واملدن الضائعة

 سوى ناقة متتطيها البداوة

 إىل السلطة الجائعة

 وما القدس واملدن الضائعة

 سوى منرب للخطابة

 ومستودٍع للكآبة

 وما القدس إالّ زجاجة خمر و صندوق تبغ

..ولكنها وطني21.

تأيت  لرباءته،  إثباتا  أحد؛  سجنه-  أثناء  فيها-  يسانده  مل  التي  محنته،  غرار  وعىل 

محنة مدينته ”القدس”، التي يلقى أبناؤها يف سجون االحتالل اإلرسائيل ظلام، دومنا 

وقريته  )القدس(  مدينته  محنة  تشبه  رسحان(  بشارة  )رسحان  ”محنة  فـ  مساندة. 

الفلسطينيني  السجناء  آالف  من  موقفهم  يشبه  قضيته  من  العرب  وموقف  )الطيبة(، 

يف زنازين االحتالل الصهيوين الذين يخوضون معركة األمعاء الخاوية واألفئدة املعمورة 

باإلميان”22. إّن محمود درويش يتّخذ من شخصية رسحان بشارة رسحان رمزا، أو معادال 

ثقافيا وموضوعيا لقضيته الوطنية والدينية، فعادل بني قضية هذا املقديس امللقى يف 

السجون األمريكية، ومدينته القدس، التي تحارصها جنود االحتالل، فحال املدينة، وحال 

من بداخلها، ال يختلف عن حال أبنائها ممن دفعت الظروف إىل الرحيل عنها، فالجميع 

مكبل ومحارص، ومحاط باألكاذيب والرتهات.

21  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، مصدر سابق، ص 104، 105.

محّمد أبو عزّة: رسحان مل يرشب قهوته بعد، مقال منشور يف ”مؤسسة فلسطني للثقافة”، بتاريخ: 24 أبريل 2012، وتم االطالع عليه بتاريخ: 27 سبتمرب   22

https://www.thaqafa.org/site/pages/details.aspx?itemid=6318#.XY4lS3EVvIU :2019، الساعة: 4.15 عصا، وذلك عرب الرابط التايل
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الّشاعر أسباب انتكاسات القدس إىل الحكام، واملفوهني ممن  ومل يتوقف تحميل 

لها يف كثري من  القصيدة، بل نجده كثريا ما يعرض  الكالم، عند هذه  يحسنون إجادة 

قصائده، منتقدا هذه املواقف السلبية، التي تكتفي مبجرد الكالم السيايس الدبلومايس، 

الذي ال يتجاوز الحناجر، هذا ما يعرضه يف قصيدة ”أنا آت إىل ظل عينيك”. 

ما الذي يفرش النار تحت رسير الخليفة؟

ما الذي يجعل الشفتني صواعق؟

أخته.. أمه.. حبه

لعبة بني أيدي الجنود

وبني سامرسة الخطب الحامية”23.

وميتلئ ”مستودع الكآبة” لدى الّشاعر عندما يلحظ تلك التغريات املتعمدة التي 

تلحق بالقدس. فهذه املدينة الهادئة تشهد تغريات كبرية؛ إذ انتقلت من مدينة هادئة 

مساملة محبة، إىل مدينة تعلوها أصوات املدافع والدمار، فلم يعد أهلها يستطيعون 

النوم من شدة ما يعيشونه من حياة الحروب والدموية. أما البيوت فإنّها تتهدم وتتدمر، 

عىل  يضفي  هذا  كل  عربية.  وليست  عربية  أسامء  لتأخذ  أسامؤها  تغريت  والشوارع 

الّشاعر حالة من الكآبة والتشاؤم، وهي كآبة مل نألفها من محمود درويش الذي اعتدنا 

معه بث روح األمل والحلم قريب املنال، الذي سيتحقق رويدا رويدا. 

 مدينته ال تنام وأسامؤها ال تدوم. بيوت تغريَّ

 سكانها. والنجوم حىص.

و خمُس نوافذ أخرى، وعرش نوافذ أخرى تغادر

 حائط

وتسكن ذاكرًة.. والسفينُة متيض24.

محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 40.  23

https://www.aldiwan.net/poem6699.html  24
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وتستمر حالة اإلحباط املسيطرة عىل الّشاعر؛ بسبب ما مس القدس من تغريات، أو 

القدس  الضائعة، ”وما  باملدن  القدس  الذي تقرتن عنده  النحو  أصابها من نكسات، عىل 

)الرشيف( ”زجاجة خمر وصندوق  القدس  يرى يف  الذي  النحو  الضائعة”، وعىل  واملدن 

تبغ”؛ إذ تفقد قداستها عىل أيدي املحتلني، فيتحول املقدس- معهم- إىل مدنس. وبالرغم 

من حالة االنكسار التي تسيطر عىل الّشاعر، سواء يف حزنه عىل مدينة القدس وما أصابها، 

أو ما أصاب أحد أبنائها الرشفاء ”رسحان املقديس”، فإنّه لن يغضب من مدينته؛ ألنّه وطنه، 

”وما القدس ... ولكنها وطني”. ويحاول أن يستعيد خيط األمل الذي كاد أن يفقده، محاوال 

استعادة هذا األمل، من خالل تكرار عبارات من قبيل: ”هنا القدس”، يف إشارة رصيحة إىل 

مأساة املدينة، وتنم ”إشارات الّشاعر اللغوية والداللية يف سياق األبيات عن تلميح أبلغ من 

التصيح يف تصوير فاجعة القدس، ودرامية اللحظة الراهنة التي تعيشها، وذلك يف قوله 

)هنا القدس(”25. ثّم يشبه ”القدس”، بامرأة من حليب البالبل، ويحرص الّشاعر عىل تكرار 

هذه العبارات أكرث من مرة؛ ليبعث األمل يف نفسه ونفوس قرائه؛ وليؤكد أّن هذا اليأس 

الذي بدأ يترسب إليه ما هو إال حالة عارضة، رسعان ما سيزول. 

 هنا القدس.

 يا امرأة من حليب البالبل كيف أُعانق ظّل

 وأبقى؟

ُخلقَت هنا.. و تناُم هناك26.

يكون  لن  أنه  مؤكدا  األخري،  السطر  تغيري  مع  أخرى  مرة  نفسه  املقطع  يكرر  ثّم 

بالقدس مكان للغرباء، قاصدا أبناء االحتالل اإلرسائيل، فهي وطن ألبناء فلسطني فقط. 

 هنا القدس.

 يا امرأة من حليب البالبل كيف أعانق ظل..

 وأبقى؟

وال ظّل للغرباء27.

د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 171.  25

https://www.aldiwan.net/poem6699.html  26

https://www.aldiwan.net/poem6699.html  27



287 —رمزية القد�ش يف �شعر حممود دروي�ش قراءة ثقافية

عىل  الحديث  العريب  الشعر  يف  املقديس”  ”رسحان  شخصية  استدعاء  يقتص  ومل 

الّشاعر املصي أمل دنقل )عام 1975(  الّشاعر الفلسطيني محمود درويش، بل نجد 

التي  القدس”،  مفاتيح  يسلّم  ال  قصيدة ”رسحان  الشخصية وقصته يف  يستدعي هذه 

نها يف ديوانه ”العهد اآليت”، متمثال هذا الربط بني ابن القدس ”رسحان” وبني مدينته  ضمَّ

”القدس”. وإذا كان درويش استعان بالواقع الفلسطيني، والواقع الذي عاىن منه الشاب 

املقديس، فإّن دنقل يتناص مع النص القرآين، والتورايت، وتحديدا قصة ”يوسف- عليه 

السالم- وإخوته”؛ ليجعل من قضية القدس قضية لكل املدن العربية املتشابكة معها، 

ن.   مثل بريوت وعامَّ

 ”عائدون، وأصغر إخوتهم )ذو العيون الحزينة(

،  يتقلب يف الُجبِّ

 أجمل إخوتهم.. ال يعود!

 وعجوٌز هي الُقْدُس )يشتعل الرأُس شيبًا(

 تشمُّ القميَص فتبيضُّ أعيُُنها بالبكاء،
وتخلع الثوَب حتى يجئ لها نبأٌ عن فتاها البعيد”28

وإذا كان درويش أضفى التجديد عىل قصيدته، يف املوسيقى والقافية، فإّن دنقل 

انتهج منهجه التقليدي، فـ ”اتسمت بأسلوب دنقل الشعري املعتاد، الدمج بني املبارشة 

والقناع الشعري الذي يستعريه من شخصيات سياسية أو تاريخية”29.

اغتصاب  ومحاولة  والصاع،  الدم  للقدس، حيث  املأساوية  الصورة  من هذه  ويقرتب 

حقوق الفلسطينيني يف القدس، عىل نحو ما نجده يف قصيدة ”طوىب ليشء مل يصل”، التي 

االحتالل  نري  تحت  الفلسطيني  الشعب  حياة  من  مأساويا  مشهدا  الّشاعر  فيها  يستحرض 

الصهيوين،” تنقلب فيه مراسم الفرح والعرس إىل مراسم حزن وحداد، والزغاريد إىل نواح، 

مام يحّول الحبيب/العريس إىل شهيد أو رشيد /منفي خارج حدود الزمان واملكان، لكن 

28  أمل دنقل: األعامل الكاملة، القاهرة، مكتبة مدبويل، الطبعة الثانية، 2005، ص 297.

جورج رضغام: محّمد أبو عزة: بني رسحان ”محمود درويش”، ورسحان ”أمل دنقل”، موقع ثقافات، تاريخ النرش: 6 يوليه 2015،   29

26282/06/http://thaqafat.com/2015 :تاريخ االطالع: 26 سبتمرب 2019، الساعة: 3.45 عصا، وذلك عىل الرابط التايل
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هذا ال يفّت يف عضد الفلسطيني حيث يرى أن دماء القتىل ”سفن الرجوع” إىل يافا وحيفا 

والقدس، بعد أن جعل املنفيني ”سالسلهم سالمل”، ودقوا جدران العص/العودة بأيد مرضّجة 

بدمائهم الزكية، وأنّهم تحرروا مبوتهم من )ِجلْد الهزمية(”30، عىل نحو ما يقول الّشاعر:

وعىل حدود القدس

أفلست الحواس، وحاسة الدم أينعت فيهم

وقادتهم إىل الوجه البعيد

هربت حبيبتهم إىل أسوارها وغزاتها

فتمردوا

وتوّحدوا

يف رمشها املرسوق من أجفانهم

وتسلّقوا جدران هذا العص

دقوا حائط املنفى

أقاموا من سالسلهم سالمل

ليقبّلوا أقدامها

فاكتظ شعب يف أصابعهم خواتم

هذا هو العرس الذي ال ينتهي

يف ساحة ال تنتهي

هذا هو العرس الفلسطيني

ال يصل الحبيب إىل الحبيب

إال شهيدا...أو رشيدا31

30  د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 178.

محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثاين، مصدر سابق، ص 161.  31
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القدس والتناصّ مع الرّموز التراثية:
تنوعت األشكال التي استدعى بها محمود درويش القدس يف شعره، فـ ”القدس” 

كانت دامئة الحضور يف شعره، عىل نحو ما كان يستحرض قضيتها، وقضية أبنائها، ممن 

ذات  الرتاثية  الرّموز  من  عدد  استحضار  ويعد  اإلرسائيل.  االحتالل  جرَّاء  من  ترشدوا 

العالقة باملدينة، أحد األشكال التي اختارها للتعبري عن قضية القدس؛ إذ راح يتناص مع 

مقوالت هذه الشخصيات أو األحداث التي مروا بها، والتي غالبا ما تكون ذات صلة 

بالقدس، أو باألحداث الجارية فيها. غري إنّه تنبغي اإلشارة إىل أّن التناّص املرتبط مبدينة 

القدس مل يكن الهدف منه ”دواع جرسية فقط، وإمّنا إلخراج الراهن ووضعه يف دراما 

تاريخية، أي جعل النص يعمل يف التاريخ أو يف املايض، ويعمل يف اللحظة نفسها عىل 

التاريخية تضع النص يف زمن آخر يف املايض الذي  مستوى زمنني مختلفني. واإلشارات 

يحمي من السقوط يف املبارشة، والرتاث )التناّص( هو الزمن األكرث صالبة الذي يفتح 

عىل املستقبل”32. ويف نظرة رسيعة إىل شعر محمود درويش نجد مضامني كثرية ”تدوُر 

حول واقع أليم فيعود إىل األساطري والقصص الدينية والرّموز من املايض لخلق حالة فيها 

 Objective(املوضوعي املعادل  مثل  أدواٍت  يستعمل  ذلك  عن  وللتعبري  وتفاؤل،  أمل 

هذا  ويف  أحاسيسه،  عن  للتعبري  الّشاعر  يستخدمها  رمزية  أداة  وهو    )Correlative

األسلوب يتعامل الّشاعر مع أحاسيسه بشكل موضوعي محاوال التمييز بينه )أنا الّشاعر( 

للتعبري، وأصبح يتحدث من وراء  التي يستعملها  الفنية(  )األنا  الفنية  الشخصية  وبني 

قناع وهكذا نتجت قصيدة قناع”33. ولعل قصيدته ”يف القدس” تعد تجليا واضحا لهذا 

تكتنز  الثالث.  الساموية  الديانات  أصحاب  عند  املقدسة  الرّموز  واالتكاء عىل  التناّص، 

القصيدة بالرّموز الدينية والثقافية، ”النبي أشعيا” عند اليهود، واإلنجيل والصليب عند 

32  د. محّمد قاسم: القدس يف الكتابة الشعرية التناصية عند سميح القاسم، مجلة أماراباك، األكادميية األمريكية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا، املجلد الخامس، العدد الثاين عرش، 2014، ص 33.

د. نبيل طنوس توظيف األسطورة والنص الرتايث  عند درويش: أيام الحب السبعة منوذًجا، صحيفة دنيا الوطن، تاريخ النرش: 25   33

html.476082/25/10/https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2018 :أكتوبر 2018، وميكن مراجعة املقال عىل الرابط التايل

تاريخ االطالع: 14 سبتمرب 2019، الساعة: 12.30 ظهرا.  
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يتم  املسلمني، ويف كل منها  اللّه عليه وسلم(” عند  املسيحيني، و”النبي محّمد )صىل 

تربط  التي  ذاكرته،  الّشاعر سوى  ميتلك  ال  القصيدة.  ثنايا  باملدينة يف  توظيف عالقته 

مدينته باملايض، أما حارضها فقد صار حارضا مريرا بسبب ما لحقها من الدمار اإلرسائيل. 

راح الّشاعر يتجول بذاكرته من زمن إىل زمن، متذكرا أيام توهج املدينة، إنّها القدس 

القدمية، التي كان يحيطها ”السور القديم”، أما اآلن فقد تقسمت القدس، ما بني رشقية 

وغربية، يتقاسمها أصحاب الديانات، بعد أن كانت قبلة لكل أصحاب هذه الديانات، 

وبعد أن كانت قدسا موحدة، صارت أكرث من قدس. يتناص الّشاعر مع حادثة اإلرساء 

واملعراج، تلك الحادثة وثيقة الصلة بالقدس، والتي ترمز إىل روح املحبة التي تسود بني 

األنبياء، فتتالقى دياناتهم يف محبة وسالم.

ور القديِم،  يف القدس، أَعني داخَل السُّ

 أَسرُي من زََمٍن إىل زََمٍن بال ذكرى

بُني. فإّن األنبياَء هناك يقتسمون  تُصوِّ

س... يصعدون إىل الّسامء  تاريَخ املقدَّ

 ويرجعون أَقلَّ إحباطا وحزنا، فاملحبَّة

َسان وقادمان إىل املدينة34. والسالم ُمَقدَّ

ففي السموات السبع، يقابل النبي محّمد )صىل الله عليه وسلم( يف كل سامء نبيا، 

العون له  النبي عيىس والنبي موىس )عليهام السالم(، فيساعدانه، ويقدمان يد  يقابل 

وألمته، هذا الزمان كان مغمورا باملحبة والسالم املقدسني. ثّم تنقلنا القصيدة إىل رمزية 

الحجر الفلسطيني، ذلك الحجر الذي كان هو السالح الذي يحمله األطفال الفلسطينيون 

يف مواجهة السالح املتقدم اإلرسائيل، من هنا جاء مصطلح ”أطفال الحجارة”. ومفردة 

الحجر كثرية الرتدد يف شعر محمود درويش، فهي من املفردات األثرية يف املعجم اللغوي 

سييضء  الذي  السبيل  بوصفه  ”الحجر”  مفردة  استدعاء  تم  ولقد  للشاعر.  الشعري 

الطريق نحو القدس.

محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، الطبعة األوىل، يناير 2009، ص 51.  34
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 كنت أَميش فوق ُمْنَحَدٍر وأَْهِجُس: كيف

 يختلف الرُّواُة عىل كالم الضوء يف َحَجٍر؟

 أَِمْن َحَجٍر شحيِح الضوء تندلُع الحروُب؟

 أسري يف نومي. أَحملق يف منامي. ال

 أرى أحدا ورايئ. ال أرى أحدا أمامي.

. أطرُي  كُلُّ هذا الضوِء يل. أَميش. أخفُّ

.35 ثّم أَصري غريي يف التََّجلِّ

الذي  الحجر  ذلك  بالضوء،  املعارص  الفلسطيني  الحجر  -هنا-  الّشاعر  ويربط 

أّن  الّشاعر  العدو اإلرسائيل. ويوقن  انتفاضة األقىص ضّد  القدس يف  استخدمه أطفال 

داود،  النبي  بحجر  والفلسطينيني،  للقدس  الخالص  طريق  سيكتب  هذا  املقالع  حجر 

الذي كان ملكا عظيام يف إرسائيل. فبحسب ما ورد يف الرتاث الديني اليهودي، أّن حجر 

مقالع داود قتل امللك الكنعاين جالوت عىل يد داود، الشاب الصغري، مام مكنه من حسم 

املعركة لصالح الجيش الغازي، ليبدأ بعد ذلك عهد جديد يتمكن فيه الجيش الغازي 

توظيفا  فلسطينيا،  ثقافيا  رمزا  بوصفه  ”الحجر”  الّشاعر  ويوظف  القدس.  احتالل  من 

سياسيا. فإذا كان حجر مقالع داود سببا يف احتالل القدس قدميا، فإّن حجر مقالع أطفال 

القدس سيكون السبيل نحو تحرير القدس، فهو الذي ييضء الطريق نحو القدس، أي 

أّن هذا الحجر، استند إىل وجوده التاريخي ليصري رمزا معارصا  للتمرد الفلسطيني عىل 

العدو، وللثورة عىل الكيان اإلرسائيل. وباملعنى نفسه يوظفه الّشاعر، فمجرد استدعاء 

مفردة ”الحجر” تُستدعى معه الحقول اللغوية املرتبطة به؛ حيث الثورة والتمرد، وحلم 

التحرير والخالص. 

وألّن القدس هي ملتقى األديان الساموية الثالثة، اليهودية واملسيحية واإلسالم، فإّن 

الّشاعر يلجأ إىل التناّص الديني، الذي يستدعي أحداثا دينية تنتسب إىل األديان 

الثالثة، تجعل من القصيدة/ القدس ملتقى األديان. تتناص القصيدة مع الرتاث 

محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، املصدر السابق، ص 51.  35
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التورايت، من خالل اللجوء إىل إصحاح النبي ”أشعياء”.

 الكلامُت كاألعشاب من فم أشعيا

: ))إْن مل تُْؤمنوا لن تَأَْمُنوا((36. النِّبَويِّ

تلك  درويش؛ خاصة  بكرثة يف شعر  اليهودية  الدينية  الشخصيات  استدعاء  يتواتر 

الشخصيات التي اتسمت مواقفها بالعدالة والدفاع عن الحق، مثل إشعياء وأرميا. فقد 

”عاد الّشاعر إىل التاريخ اليهودي موظّفاً من خالله شخصيات أنبياء أو كهنة بني إرسائيل 

مثل )إشعيا(، و)إرميا( لدعوتهام إىل العدل والحق والسالم ونشدان املثال األخالقي يف 

الّشاعر إىل تحقيقه يف عصه، حينام يعرّب عن تجربة إنسانية  الحياة، وهذا ما يطمح 

نقية، ترفض الظّلم والتنكيل باإلنسان”37. ويف هذه القصيدة- تحديدا- تم اختيار النبي 

أشعياء؛ لشهرته بأنّه كان يهوديا معتدال وموضوعيا ومحايدا، وكان محبا للعدل والسالم، 

كارها للظلم واغتصاب حقوق اآلخرين. ويأيت” توظيف شخصية( إشعيا)، الذي عاش يف 

القرن الثامن قبل امليالد، فقد اختصه الّشاعر ملواقفه اإلنسانية الداعية إىل العدل والحق 

والسالم، ونشدان املثال األخالقي يف الحياة، ولوقوفه يف عصه ضّد االعتامد عىل القوة 

العسكرية والقتل واملؤامرات الال أخالقية، حينام انتقد اليهود الرتكابهم املعايص، وقيام 

الّشاعر باستحضاره هذه الشخصية يريد له أن يكون شاهدا عىل ما يحدث للفلسطيني 

من تناثر لحمه يف أزقة أورشليم؛ ولهذا يعّد رجوع الّشاعر إىل التاريخ اليهودي تعبريا 

كانوا  ممن  واحد  أشعياء  النبي  إّن  كام  الظّلم”38.  ترفض  نقية  إنسانية  تجربة  عن 

الحلم واألمل واملحبة والسالم. ”وبنو مذلليك يأتون  يتنبأون للقدس أن تصبح مدينة 

إليك منحنني وكل الذين استهانوا بك يسجدون عند باطن قدميك، ويدعونك: مدينة 

يهوه، صهيون قدوس إرسائيل. وبدال من أن تكوين مهجورة ومبغضة ال يعرب فيك أحد، 

سأجعلك فخرا دهريا، ابتهاج جيل فجيل. وترضعني حليب األمم، وترضعني ثدي امللوك، 

محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، املصدر السابق، ص 52.  36

د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 178.  37

د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 173.  38
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الحّب  بأن يسود  تنبأ  بأنّه من  يذكِّره  الّشاعر  يهوه مخلصك”39. وكأّن  أنا  أيّن  وتعلمني 

والّسالم القدس، ”وتنفتح أبوابك دامئا، ال تغلق نهارا وال ليال”40، فكيف لها صارت مدينة 

للظلم واالغتصاب والقمع؟ فأين أنت من تحقيق نبوءاتك؟ ولذلك يربط الّشاعر إميان 

اليهودي بأمنه، واإلميان- هنا- مرهون بإعطاء كل ذي حّق حّقه، وأّن اغتصاب حقوق 

اآلخرين لهو أبعد ما يكون عن اإلميان؛ ومن ثّم فإنّه يتنبأ- نظرا إىل افتقادهم إىل هذا 

البعد اإلمياين- بأن ”لن تأمنوا”. هذا بالرغم من إّن أشعياء هو املتنبئ بعودة الجامل إىل 

القدس. ”استيقظي، استيقظي، البيس قوتك يا صهيون! البيس ثيابك الجميلة يا أورشليم، 

املدينة املقدسة! ألنّه ال يعود يدخلك بعد أغلف وال نجس. انتفيض من الرتاب، قومي، 

اجليس يا أورشليم”41. وكأّن أشعيا نقض كالمه، الذي سبق أن قاله يف اإلصحاح السابع 

من سفر أشعيا؛ إذ يقول: ”فإن مل تؤمنوا فلن تثبتوا”42. وهو األمر الذي يجعل الّشاعر 

يتناص مع هذه املقولة التوراتية، مع قدر من التغيري البسيط لغويا، الدال يف املعنى؛ إذ 

يحمل معنى التهديد، فاستخدم ”تأمنوا”، بدال من ”تثبتوا”. 

ويعرج الّشاعر عىل الرتاث الديني املسيحي، فيتناص معه، ويذكر عددا من مفردات 

ممدودتان  واليدان  اإلنجيلية،  البيضاء  الوردة  مثل  فالجرح  املسيحي،  اللغوي  املعجم 

بالسالم للجميع، فهام كحاممتني تزينان الصليب، مام يكسب هاتني اليدين قوة كأنّهام 

تحمالن األرض كلّها، فتحّررانها من كّل ظلم وبطش. 

 أَميش كأينِّ واحٌد غرْيي. وُجرْحي َورَْدٌة

 بيضاُء إنجيليَّة. ويداَي مثل حاممتنَْيِ

عىل الصليب تُحلِّقان وتحمالن األرَض43.

الكتاب املقدس:، سفر إشعيا: اإلصحاح 60/ 14، 15، 16.  39

الكتاب املقدس:، سفر إشعيا: اإلصحاح 60/ 11.  40

الكتاب املقدس:، سفر إشعيا: اإلصحاح 52/ 1، 2.  41

الكتاب املقدس:، سفر إشعيا: اإلصحاح 7/ 7.  42

محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، مصدر سابق، ص 52.  43
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ثّم يختتم الّشاعر التناّص الديني بالتناّص مع الدين اإلسالمي من خالل استدعاء 

واحدة من أهّم الحوادث اإلسالمية املرتبطة بتاريخ القدس، ”رحلة اإلرساء واملعراج”، 

تلك الرحلة الدينية التي أرُسي بالنبي محّمد إىل الّسامء، بعد أن انطلقت من املسجد 

الحرام، وانتهى بها املطاف يف القدس، وهي رحلة أكسبت القدس مكانة دينية كربى 

عند املسلمني. ويرتبط بهذا االستدعاء للرحلة، استدعاء صورة النبي محّمد، الذي قام 

بالرحلة، وهو يتساءل عن مصري القدس، ”وماذا بعد؟”، فاملصري صار مجهوال.

 أَنا ال أنا يف حرضة املعراج. لكنِّي

ٌد  أُفكُِّر: َوْحَدُه، كان النبّي محمِّ
يتكلُِّم العربيََّة الُفْصَحى. ))وماذا بعد؟((44

ولعّل اقتباس محمود درويش وتناّصه مع القرآن الكريم ميثّل بعدا مميّزا يف شعره، 

بالرّموز.  ومفعاًم  تناصيّا،  مرجًعا  بوصفه  القرآن  من  ”اقتباساتهم  يكثّفون  فالّشعراء 

ويف استعارة الرّموز والصور منه إشكالية إىل حّد ما، إذا ما حاولنا تطبيقه عىل الرّموز 

اليهمسالمية املختلفة، ألّن معظمها معروفة للقارئ املتوسط، خاصة إذا  واالستعارات 

الساموية  األديان  تناصات ثالث مع  القصيدة  تتقاسم  النحو  كان مسلاًم”45. عىل هذا 

الثالثة، فتجمع القصيدة بني اليهودية واملسيحية واإلسالم ، عىل غرار ما تجمع القدس 

بينها، معتمدا عىل توظيف الرّموز الدينية، فكأّن القصيدة انعكاس رمزّي لحالة القدس 

بتاريخها الديني الطويل واملمتد؛” لتثبيت هويته املقدسية من خالل مظاهر عملية ما 

زالت ماثلة داخل سورها القديم، حينام اختص تاريخ القدس بتاريخ األنبياء الذين قدموا 

إليها أو عاشوا فيها، ودعوا إىل التوأمني: الحب والسالم”46. ففي هذه القصيدة يلتقي 

حجر مقالع داود مع نبوءات أشعياء، وإنجيل النبي موىس-عليه الّسالم-ورحلة اإلرساء 

واملعراج. ويحقّق استخدام الرّمز يف شعر درويش هدفًا مهاّم من أهداف شعره الفّنية، 

44  محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، مصدر سابق، ص 52.

45  أحمد أشقر: التوراتيات يف شعر محمود درويش: من املقاومة إىل التسوية، سوريا، دمشق، قَْدُمس للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 

2005، ص 34.  

46  د. إبراهيم موىس: القدس بني نقوش الهوية واشتعال املقاومة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 178.
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يحاول  املختلفة. وهو يف سعيه هذا  األزمنة  عرب  التاريخ  إشارات  بني  ”التّجسيد  وهو 

أن يوجد صيغة وحدوية ملا تبعرث، وصيغة تكاملية ملا تنافر، وصيغة كلّية ملا تجزأ”47. 

إّن هذه الرحلة التي تنتقل بنا من زمن إىل زمن، أشار إليها الّشاعر يف مطلع قصيدته: 

ور القديِم، أَسرُي من زََمٍن إىل زََمٍن بال ذكرى”، تلك الرحلة  ”يف القدس، أَعني داخَل السُّ

التي بدأت من روح املحبة والسالم التي كانت تسيطر عىل القدس القديم، فتنتهي بها 

يف العص الحديث إىل ذلك املصري املجهول، ”وماذا بعد؟”، فيجيبنا الّشاعر عن الواقع 

املأساوي للقدس؛ حيث صارت مرتعا للظلم والقهر واغتصاب حقوق الفلسطينيني:

 ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديٌّة:

 ُهَو أَنَت ثانيًة؟ أمَل أَقتلَْك؟

قلت: قَتَلْتني... ونسيُت، مثلك، أن أَموت48.

هذا العنف الجديد الذي مل يستنث منه حتى الفتيات من االنضامم إىل املغتصبني 

حقوق فلسطني والقدس. وتنتهي القصيدة بهذه العملية الدائرية، فال القاتل ينتهي، وال 

القتل يتوقف، وكذلك- يف الوقت نفسه- وال قضية القدس متوت، فكلام ظنوا أّن القدس 

ماتت، رسعان ما تنبعث روحها من جديد. إّن انتامء الّشاعر الوطني والقومي والديني- 

عىل نحو ما تصوره القصيدة- مل مينعه من التعاطف مع كل التجارب اإلنسانية التي 

كانت تبحث عن العدالة يف مواجهة الظّلم، وقد ”كان ذلك مبثابة البحث عن املعادل 

املوضوعي لقضية فلسطني مهام كان هذا املعادل تاريخيّا أو دينيّا، كام استطاع بهذه 

اإلحاالت إىل الرتاث اليهودي اخرتاق العقلية الصهيونية واملعادية للفكر العريب من خالل 

توظيف الرتاث اليهودي التورايت.  وبذلك يكون شاعرنا قد استعمل رموزًا تتعلّق بتاريخ 

اليهود، ليكسبها بعًدا عربيّا أو ليلبسها التاريخ العريّب”49.

47  د. محّمد فؤاد السلطان: الرموز التاريخية والدينية واألسطورية يف شعر محمود درويش، مجلة جامعة األقىص، سلسلة العلوم 

اإلنسانية، املجلد الرابع عرش، العدد األول، 2010، ص 23.

48  محمود درويش: األعامل  الجديدة الكاملة، الجزء األول، مصدر سابق، ص 52.

49  د. محّمد فؤاد السلطان: الرموز التاريخية والدينية واألسطورية يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 33.
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متثالت الهوية يف شعر محمود درويش:

الهوية لغة:

إىل  التجربة  ”عامل  تجرد  فاللغة  الهوية،  ولَّدت  سامتس-  يقول  ما  بحسب  اللغة- 

كلامت. وااللتقاء باللغة يجعلنا نتعاىل عن التجربة اآلنية البسيطة واالنغامس يف تيار 

ذوات”50.  مجرد  نكون  أن  من  بدال  للذات  تصور  تشكيل  من  ميكننا  وهذا  التجربة. 

وباملعنى نفسه، تأيت التجربة الشعرية للشاعر محمود درويش، يف ربطها اللغة بالهوية 

إفادة  لغوية؛ وذلك من خالل  الهوية بوصفها ظاهرة  إىل  والنظر  الثقافية والسياسية، 

درويش- لغويا وفنيا وإيقاعيا- من املعجم الشعري العريب الرثي، وتوظيفه يف خدمة 

القاموس  ذلك  القديم،  بالشعر  الكبرية  معرفته  من  يستفد  ”مل  فهو  املركزية.  قضيته 

القدمية عىل  القصيدة  عامل  الواسع يف  الفني  التدريب  ذلك  وال  فقط،  الغني  الشعري 

استخدام اللغة وحسب، بل لقد استفاد محمود درويش ميزة أخرى واضحة هي تلك 

)املوسيقى الشعرية( الالمعة التي نجدها يف شعره... لقد استفاد محمود درويش من 

دراسته للشعر القديم قدرته يف املحافظة عىل املوسيقى الشعرية يف قصائده املختلفة.. 

عىل أنّه مل يستسلم للموسيقى الخارجية التي كانت كفيلة بأن تربطه نهائيا باملدرسة 

الشعرية القدمية”51. وتأيت اللغة الدرويشية ممثلة للتقاليد الثقافية املتوارثة، من خالل 

ربط هويتها القدمية بهويتها املعارصة. فـ ”اللغات تقاليد ثقافية تشكلت من خصيصة 

عمومية وليست وحدة نحوية محددة ومستقلة لدى الدماغ الذي هو مجرد تخيل يف 

أثناء هذه املرحلة، وإمّنا هي قدرة عىل تأويل إشارات ميكن رؤيتها عموما. إّن أي لغة 

كانت، ال متتلك تقليدا ثقافيا واحدا متثله وحسب، وإمّنا تقاليد ثقافية مختلفة، تضم يف 

أحيان كثرية ما قد يكون دينيا وقانونيا، ومنها ما تشكل لغايات التدريس والتعلم، ومنها 

ما هو منطقي أو فلسفي، ومنها ما تشكل من قبل لغويني محدثني عىل اختالف ميولهم 

الّنظرية. وقد تتشّكل تقاليد مختلفة بالّنسبة إىل ”اللغة نفسها” يف أماكن مختلفة. ومن 

50  جون جوزيف: اللغة والهوية، قومية- إثنية- دينية، ترجمة: د. عبد النور خراقي، الكويت، املجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب، عامل املعرفة، العدد )342(، أغسطس 2007، ص 30. 

51  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، القاهرة، مرجع سابق، ص 122، 123.
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وجهة نظر تاريخية، فإّن العنص الوحيد األكرث قوة يف خلق هذه التقاليد والحفاظ عليها 

كان دامئا هو الذاكرة، عىل جميع املستويات انطالقا من الفردي حتى الثقايف”52.  

ومن يتأمل املعجم الشعري للشاعر الفلسطيني محمود درويش سيجد أن مثّة مفردات 

تسيطر عليه، بوصفها كلامت مفتاحية، ومداخل مهمة لقراءة قصائده، وهي مفردات ترتبط 

بالقضية األساسية التي انشغل بها الّشاعر، وهي ”تحرير القدس”، و”املقاومة الفلسطينية”. 

ونظرا إىل أّن درويش هو شاعر املقاومة” فأكرث مضامني شعره يدور حول فلسطني واالحتالل، 

والحرمان،  والبؤس،  التحدي،  من  تتكون  قصائده  مضامني  نجد  لدواوينه  التطرق  وعند 

القتل واالغتيال، السجن، الصمود ورفض املساومة، واألرض، واألمل إىل  الترشيد واإلبعاد، 

املستقبل”53. يتشكل املعجم الشعري للشاعر من عدد من املفردات اللغوية التي ترتبط 

بقضية الهوية، مثل: ”الهوية، األرض، القدس، فلسطني، عريب، املنفي، الرتاب، الدم، الطني، 

الحجر”. وتعد كلمة ”هوية”، الكلمة املفتاحية الرئيسة يف شعر درويش، سواء بوجودها 

بصيح اللفظ، أو مبفردات دالة عليها. ففي ديوان درويش تزدحم قصائده باإللحاح عىل 

التي  طباق”،   /)4( ”منفى  قصيدة  ففي  ومبارش.  رصيح  نحو  عىل  ”الهوية”  كلمة  تأكيد 

يهديها إىل إدوارد سعيد، ويف حوار يدور حول ”الهوية”، بني الّشاعر وشخص مل يفصح عنه، 

رمبا يكون صديقه ”إدوارد سعيد”. يوضح الّشاعر مفهومه للهوية، التي يرى فيها دفاعا عن 

الذات الفلسطينية، أو العربية، ثّم يكرر إنّها ”بنت الوالدة”، فيقول:

 ”والهويَُّة؟ قلُت

 فقال: دفاٌع عن الذات...
إنَّ الهويَة بنُت الوالدة”54

معادال  الزعرت”،  ”أحمد  شخصية  من  الّشاعر  يجعل  الزعرت،  أحمد  قصيدة  ويف 

يبحث  الزعرت  فأحمد  ”فلسطني”.  هوية  أو  ”القدس”،  هوية  سواء  للهوية،  موضوعيا 

52  جون جوزيف: اللغة والهوية، قومية- إثنية- دينية، ترجمة: د. عبد النور خراقي، مرجع سابق، ص 55. 

53  حسن مجيدي، فرشته جان نثاري: الخصائص الفنية ملضامني شعر محمود درويش، مجلة ”إضاءات نقدية”، السنة األوىل، العدد 

الرابع،  شتاء 1390 ش/كانون األول 2011 م، ص 55.  

https://www.aldiwan.net/poem9037.html :54  ميكن مراجعة القصيدة عىل الرابط التايل
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تلك  بالده،  دفاعا عن قضية  والتي قضاها  القصرية،  متسائال عن هويته، طوال حياته 

الحياة التي مل يستمتع- فيها- بحياته سوى لدقائق، غري إّن هذا البحث عن الهوية، وهذا 

التساؤل عنها، مبجرد طرحه، ينفجر بركان الغضب. 

”يف كل يشء كان أحمد يلتقي بنقيضه

عرشين عاما كان يسأل

عرشين عاما كان يرحل

عرشين عاما مل تلده أمه إال دقائق يف

إناء املوز

وانسحبت

يريد هوية فيصاب بالربكان”55.

التي  اللغوية،  املفردات  من  بعدد  بالده-  هوية  عن  بحثه-  يف  الّشاعر  ويتوسل 

اكتسبت داللة سياسية وثقافية دالة عىل الهوية الفلسطينية، والتي صارت رموزا ثقافية 

اللغوية  بالهوية  خاص  لغوي  ملعجم  التأسيس  خاللها-  من  ميكن-  والتي  فلسطينية، 

الفلسطينية، مثل ”الحجر”، الذي يتواتر تكراره يف هذه القصيدة ويف غريها من القصائد 

الدرويشية ”ليدين من َحَجر و زعرت”56. وإذا كانت يده تجمع بني مفردتني لغويتني ال 

عالقة بينهام لغويا، وهام ”الحجر والزعرت”، فقد جمع بينهام الواقع السيايس، والواقع 

الجغرايف، الذي يجمع بني الحجر ذي الرمز الثقايف الفلسطيني، والزعرت ذلك النبات الربي 

املعروف يف فلسطني؛ لذلك نجد يده مخلوقة من الحجر والزعرت، اللذين يصريان أساًسا 

حجر  من  املولود  أحمد  ”يا  الفلسطيني،  للبطل  الرمزي  املعادل  البطل،  هذا  لتكوين 

وزعرت”. فأحمد الزعرت- يف هذه القصيدة- مبثابة ”رمز بطويل أسطوري حارض وحديث 

ابتدعه درويش، ومل يستأجره من املايض أو من التاريخ”57. فالحجر- عىل نحو ما سبقت 

55  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 47.

56  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 46.

57  د. محّمد فؤاد السلطان: الرموز التاريخية والدينية واألسطورية يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 21.
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داال عىل  بوصفه  درويش،  قصائد  تواتره يف  يكرث  لذلك  فلسطيني؛  ثقايف  رمز  اإلشارة- 

استمرار القضية، وتناقلها من جيل إىل جيل. من ذلك ما ورد يف قصيدته ”أنا آت إىل ظل 

عينيك”، حني قال: ”أين الذي كان.. كان يلوك حجارة قربي وقربك”58. وكذلك يف قصيدته، 

”أغنية ساذجة عن الصليب األحمر”؛ إذ يقول: ”وبعينيك أرى صمَت الحجر”59. فعىل 

نحو ما هو مالحظ إضفاء الّشاعر طبائع إنسانية عىل الحجر وتشخيصه. ومنها ما ورد 

وتكرر يف قصيدة ”بطاقة هوية”، يف قوله: ”وأعمُل مع رفاِق الكدِح يف محجْر”. وتبلغ 

”أيب”،  قصيدة  يف  مداها  الحجارة  وتشخيص  اإلنساين  الطابع  وإضفاء  الحجارة،  أنسنة 

كام يف قوله: ”كان فيها أيب يريب الحجارا”؛ حيث يجعل أباه يريب الحجارة، ويجعل- يف 

القصيدة نفسها- من الحجر مكانا مقدسا للصالة، ”وأيب قال مرة.. حني صىّل عىل حجْر”.

اللغوي  للمعجم  تؤسس  التي  أيضا-   املفردات-  هذه  من  ”الرصاص”  كلمة  وتعد 

الفلسطيني، كام يف قوله: ”أنا الرصاص”60، أو استخدمه املثنى ”رصاصتني” كام يف قصيدة 

مفردات  باستخدام  أو  رصاصتني”61،  بني  البحر  اغرتاب  ”كان  يقول:  إذ  الزعرت”؛  ”أحمد 

مرادفة لها مثل ”القذيفة”، كام يف قوله: ”ما الذي يجعل القلب مثل القذيفه؟62، التي 

وردت يف قصيدة ”أنا آت إىل ظل عينيك”. وقد يستخدم مفردات تؤدي املعنى نفسه، 

وهو املقاومة بالبندقية أو املسدس، ”يا أيها البلد- املسدس يف دمي.. قاوم!”63.  ومن هذه 

”البالد”، و”الحصار”، و”النفي”،  للشاعر،  الشعري  املعجم  واملتواترة يف  الدالة  املفردات 

و”املنفى”، و”الجسد”. فإذا كان جسد الّشاعر هو الوسيلة التي متنع عبور األعداء نحو 

القدس، كام يف قصيدة ”األرض”، فإّن الّشاعر- يف قصيدة أحمد الزعرت- يؤكد املعنى نفسه، 

الذي يحيط  الجسد  بعد أن يجعل من جسده سورا لحامية فلسطني من األعداء، هذا 

بفلسطني من كل نواحيها، فيحارصها هذا الجسد؛ حامية لها من األعداء. كام يصبح جسد 

الفلسطيني هو املخيم الذي يحتمي فيه الفلسطينيون ”كان املخيم جسد أحمد/ ص 55”. 

58  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 40.

59  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 35.

60  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 48.

61  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 46.

62  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 40.

63  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 50.
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 جسدي هو األسوار-فليأت الحصار

 وأنا حدود النار -فليأت الحصار
وأنا أحارصكم64

يف  شرب  كل  قضية  نفسها  هي  القدس  قضية  فإّن  بالكل،  الجزيئ  ربط  إىل  ونظرا 

فلسطني ، وكل مكان فيها، القدس وحيفا، ”وأحمُد العريّب يصعد يك يرى حيفا”65، بل إّن 

قضية فلسطني تصبح- يف شعره- قضية كل العرب؛ لذلك يصبح أحمد الزعرت الفلسطيني- 

عىل نحو ما سبق أن صار رسحان املقديس- رمزا لكل العرب، فهو أحمد العريب، يف مخيم 

لبنان، ويف دمشق ويف الحجاز.

كانت دمشق ظالل أحمد

كان الحجاز ظالل أحمد/ ص 55”.

والعدو ال تنحص عداءاته عىل الفلسطينيني فحسب، بل أياديه تطول كل عريب يف 

أّي مكان، كام إّن عداءاته للفلسطينيني ال تنحص عليهم وهم بداخل فلسطني، فأيادي 

األعداء طويلة تالحق الفلسطينيني أينام رحلوا. فها هي أياديهم تالحق الفلسطينيني يف 

مخيم الزعرت، فهي وإن مل تكن أيديهم فإنّها أيادي أتباعهم. فالّشاعر يرصد تسجيليا ما 

حدث يف مخيم الزعرت شامل رشق بريوت من قبل ميليشياٍت لبنانيٍّة معّززٍة بقوى عربيٍّة 

إقليميٍّة عام 1977م، وهو الحصار الذي نجم عنه وفاة وترشيد اآلالف منه، وقد أُبيَد 

املخيّم ووزَّع من بقَي فيه عىل مخيّامٍت مجاورٍة. لذلك يصبح أحمد الزعرت هو أحمد 

العريب هو نفسه الرصاص، الذي سيحرر البالد العربية كلها، فهو نفسه هذه البالد.

أنا أحمُد العريبُّ- قال

أنا الرصاُص الربتقاُل الذكرياُت/ ص 47.

 وأنا البالد وقد  أتَْت
و تقّمصتني66

64  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 47.

65  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 48.

66  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 48.
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إقليمية،  أو  محلية  قضية  كونهام  تجاوزتا  فلسطني  وقضية  القدس  قضية  وألّن 

اإلرسائيليون  يلحقه  ما  مبتابعة  كله  العامل  معها-  ينشغل-  إنسانية،  قضية  صارت  بل 

من  األدىن  الحد  ميارسوا  أن  يستطيعون  ال  والذين  السالح،  من  العزالء  بالفلسطينيني 

حقوقهم عىل أرضهم، فيصري أحمد الزعرت املقاوم الفلسطيني إىل أحمد الكوين، الذي 

يتبنى قضيته العامل كله. 

 هو أحمد الَكْويّن يف هذا الصفيح الضيِّق
املتمزّق الحامل67ْ

إّن قصائد محمود درويش قصائد تهدف إىل بعث األمل والحياة يف نفوس املقاومني، 

االنتصار،  التي ستجلب  املقاومة هي  املقاومة، فهذه  أياديهم مبواصلة  القضيّة يف  بأّن 

هذه الحالة التي أراد الّشاعر أن يبثها بعد فرتات اإلحباط واليأس التي سيطرت عىل 

القضية وعىل الفلسطينيني؛ لذلك تحولت القصيدة عنده من قصيدة إحباط ويأس إىل 

قصيدة أمل وتفاؤل، ومن قصيدة موت إىل قصيدة حياة، حياة القضية وحياة من يقاوم، 

وحياة من يستشهد، فعمر املقاوم والشهيد أطول من عمر األعداء والخونة واملتهاونني، 

”يا أحمد العريب قاوم/ ص 58”، هذه املقاومة سالحها الدم فداء الوطن، لنيل الحرية.

 يف يوم حريّْه

 يا أيّها الولد املكرّس للندى

قاِوْم !/

س يف دمي  يا أيّها البلد - املسدَّ
قاِوْم!68

ما نريد أن نخلص إليه، أّن محمود درويش وظف اللغة لخدمة قضاياه املرتبطة 

بالقدس. فقد ”أراد  يتعلق  بالهوية والوجود لكل ما هو فلسطيني وعريب، وكذلك ما 

الفلسطينية، مدعمة  للشخصية  الكينونة  تأسيس منطق  الشعرية  الّشاعر من تجربته 

لدى  اللغة  يف  املفصل  التحول  كان  هنا  من  ونفيس،  غاٍل  كل  عن  الدفاعي  بالرشط 

67  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 55.

68  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 50.
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درويش فالوحشية لديه ليست سوى سبب لوحشية املعتدي، وبذلك أصبح الشعر لديه 

سببا للوجود والدفاع عن الكينونة”69.

الهوية والتناّص الشعبي والديني:

بالرغم من املساحة الكبرية التي تتخذها مدينة القدس يف شعر محمود درويش، 

فإّن درويش  إىل مكانتها عىل أصعدة عدة،  نظرا  ولغويا؛  دينيا ووطنيا  رمزا  باعتبارها 

يتخذ من القدس رمزا لفلسطني، وللقضية الفلسطينية ككل؛ لذلك كثريا ما نجده يربط 

القدس، أحيانا  القدس وفلسطني يف شعره، فالقدس هي فلسطني، وفلسطني هي  بني 

يشري إىل الكل وهو يقصد الجزء، وكثريا ما يشري إىل الجزء وهو يقصد الكل. ويف سبيل 

من خالل  التناّص،  من  متعددة  أشكال  يعتمد عىل  نجده  الفلسطينية  الهوية  تأكيده 

الشعبي  املوروث  استلهام  جانب  إىل  هذا  وأسطورية،  ودينية  تاريخية  رموز  توظيف 

الفلسطيني؛ إلبراز الهوية الفلسطينية. فتوظيف درويش لرموزه” ذو داللة ومغزى وهو 

أداة  بوصفه  األسطوري  الرمز  االرتقاء مبستوى  استطاع  الّشاعر. كام  إليه  هدف سعى 

شعرية فذة تعرب عن رصاع اإلنسان ضّد الظّلم والقهر والحرمان مبا يحقق له الحرية 

الحقيقية  للمعاناة  تجسيًدا  وذلك  لطموحاته،  املكبلة  الواقع  قيود  كل  من  واالنعتاق 

لإلنسان العريب الفلسطيني يف سعيه لالنعتاق من قيود الواقع بالثورة عليه والتحرر من 

كل أشكال الظّلم واالستبداد”70.

التعبري عن  التاريخي بوصفه شكال من أشكال  يتكئ محمود درويش عىل الرتاث 

الهوية الفلسطينية، ومن بني الشخصيات التاريخية والدينية التي يتناص معها درويش 

شخصية ”أيوب”. فالنبي أيوب- عليه السالم- شخصية تحظى مبكانة تاريخية كبرية يف 

التي تنترش  الشعبية،  اليهودي واإلسالمي، إىل جانب أصدائها  العريب، والرتاثني  التاريخ 

69  د. لطيفة جاسم التامر: رؤى / محمود درويش )أنا عريب - 2(،  صحيفة الراي، تاريخ النرش: 17 أبريل 2013. وذلك عرب الرابط 

4c53-b2a2-a95080c903c6-60c8-https://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=f6eab230 :التايل

تاريخ االطالع: السبت 14 سبتمرب 2019، الساعة: 12.07 ظهرا..   

د. محّمد فؤاد السلطان: الرموز التاريخية والدينية واألسطورية يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 32.  70
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الذي تصدح به  العريب، من خالل املوال القصص الشعبي ”أيوب وناعسة”،  العامل  يف 

الذاكرة الشعبية العربية، ولعّل من أبرز الفنانني الشعبيني، الذين قاموا بغناء هذا املوال 

الفنانة الشعبية املصية ”خرضة  الراهن  الشعبي، واكتسب شهرة وشيوعا حتى وقتنا 

محّمد خرض”. وتعد قصيدة ”أيب” من القصائد التي استدعت شخصية ”أيوب”؛ ألداء 

املغزى للداللة عىل صفة الصرب والتحمل املرتبطة بشخصيته.   

”يوم كان اإلله يجلد عبده

قلت: يا ناس! نكفر؟

فروى يل أيب.. وطأطأ زنده:

يف حوار مع العذاب

كان أيوب يشكُر

خالق الدود والسحاب!

خلق الجرح يل أنا

ال مليت .. وال صنم

فدع الجرح واألمل

وأعنِّي عىل الندم”71

عندما بدأ اإلحساس بالهزمية ومرارة االنكسار واليأس يترسب إىل روح الّشاعر، إىل 

الدرجة التي بدأ يعلن فيه كفره وعدم إميانه بقضيته، تستوقفه شخصية أبيه، عىل غرار 

الحيك الشعبي، تظهر تلك الشخصية املساعدة املتمثلة يف أبيه، وهي شخصية يتواتر 

اسمه يف  القصيدة  وتحمل هذه  عدة،  مرات  أخرى،  قصائد  القصيدة، ويف  تكرارها يف 

النفيس، واستقراره واستقرار قضيته بداخله، فيعود  إليه توازنه  ؛ لتعيد  العنوان ”أيب” 

إميانه بقضيته ثانية، ويرتد إىل سابق عهده بإميانه بقضيته، فهو مثل أيوب، الذي صرب 

محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 18، 19.  71
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هنا  و”األب”  وحمده.  الله  شكر  مع  مصحوبة  مبحبة  مكروه  كل  وتحمل  البالء،  عىل 

القضية  بصدق  ويشهد  فلسطني،  بعروبة  يشهد  الذي  املايض،  وإىل  التاريخ،  إىل  يرمز 

الفلسطينية، ويشهد بالجذور واالمتدادات التاريخية لعروبة القدس. ولقد تعمد الّشاعر 

االعتامد عىل شخصية ”أيوب” ملا لها من حضور تاريخي وديني وشعبي عند املتلقي 

العريب، وكذلك ملا لها من حضور عند املتلقي اليهودي، مبا ورد عنها يف التوراة، عىل نحو 

إىل توصيلها، سواء  التي يهدف  الرسالة  أو معاناة يف توصيل  إىل كثري رشح،  يحتاج  ال 

للعرب أو اليهود. فـ ”أيوب” رمز ثقايف وديني وإنساين للداللة عىل الصرب والتحمل. 

فبحسب ما تذكر التوراة، التي خصصت له سفرا كامال، فإّن أيوب كان نبيا من أنبياء 

بني إرسائيل، املؤمنني، ابتاله الله مبرض، فتحمل وصرب يف حمد وشكر لله، ”جرحي بليغ 

ال بُرء منه، مع أنّني بال معصية”72. وكان الهدف من هذا االبتالء هو االختبار ملدى إميان 

االبتالء حتى  أيوب عىل هذا  النهاية”73. وقد صرب  أيوب حتى  ليمتحن  أيب،  ”يا  أيوب، 

القريب والبعيد. ”اصرب علَّ  الجميع من شفائه، وابتعد عنه  الله بعد أن يئس  شفاه 

قليال، فأبدي لك أن مثّة كالما بعد ألجل الله يقال”74. 

وال يبتعد- عن ذلك- القصص اإلسالمي الذي ورد يف القرآن الكريم يف أربع سور، 

هي: ”النساء )اآلية 163(، األنعام )اآلية 84(، واألنبياء )اآلية 83(، و)ص/ اآلية 41(”. 

 ُّ ِنَي الرضُّ ففي اآليتني 83، 84( من سورة األنبياء، يقول تعاىل:”َوأَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أيَنِّ َمسَّ

َوِمثْلَُهْم  أَْهلَُه  َوآتَيَْناُه  ِمْن رُضٍّ  ِبِه  َما  فََكَشْفَنا  لَُه  فَاْستََجبَْنا  الرَّاِحِمنَي )83(  أَرَْحُم  َوأَنَْت 

َمَعُهْم رَْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذكَْرى لِلَْعاِبِديَن )84(”. ويفرس ابن كثري اآلية السابقة، ساردا 

قصة أيوب وبالءه وصربه ومساعدة زوجته له، بعد أن انفض عنه أهله وذووه. ”يذكر 

تعاىل عن أيوب، عليه السالم، ما كان أصابه من البالء، يف ماله وولده وجسده، وذلك 

أنّه كان له من الدواّب واألنعام والحرث يشء كثري، وأوالد كثرية، ومنازل مرضية. فابتل 

يف ذلك كله، وذهب عن آخره، ثّم ابتل يف جسده - يقال: بالجذام يف سائر بدنه، ومل 

يبق منه سليام سوى قلبه ولسانه، يذكر بهام الله عز وجل، حتى عافه الجليس، وأفرد 

الكتاب املقدس:، سفر أيوب: اإلصحاح 34/ 6.  72

الكتاب املقدس:، سفر أيوب: اإلصحاح 36/34.  73

الكتاب املقدس:، سفر أيوب: اإلصحاح 35/ 36.   74
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يف ناحية من البلد، ومل يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره، 

ويقال: إنّها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجله ... ويف الحديث:  يبتىل الرجل عىل 

قدر دينه، فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه. وقد كان نبي الله أيوب، عليه السالم، 

اُختلف  املثل يف ذلك”75. وقد مكث يف بالئه مدة طويلة،  الصرب، وبه يرضب  غاية يف 

إنّها سبع سنني وعدة أشهر، وهناك  التي مكثها يف مرضه، فهناك من قال  حول املدة 

قائل ثالث سنني بالتامم والكامل. ”وقد روي أنّه مكث يف البالء مّدة طويلة ، ثّم اختلفوا 

يف السبب املهيج له عىل هذا الدعاء، فقال الحسن وقتادة، ابتل أيوب، عليه السالم، 

سبع سنني وأشهرا، ملقى عىل كناسة بني إرسائيل، تختلف الدواب يف جسده ففرج اللّه 

عنه، وعظم له األجر، وأحسن عليه الثناء  وقال وهب بن منبه: مكث يف البالء ثالث 

سنني، ال يزيد وال ينقص”76. وهناك من حددها يف مثاين عرشة سنة، متوقفا عند معاناته، 

اللّه صىل  أّن رسول  املقربني عنه، ووقوف زوجته بجواره. ”عن أنس بن مالك،  وبعد 

اللّه عليه وسلم قال: إّن نبي اللّه أيوب لبث به بالؤه مثاين عرشة سنة ، فرفضه القريب 

والبعيد، إال رجلني من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، كانا يغدوان إليه ويروحان، فقال 

أحدهام لصاحبه : تعلم - واللّه - لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العاملني. فقال 

له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ مثاين عرشة سنة مل يرحمه الله فيكشف ما به. فلام راحا 

إليه مل يصرب الرجل حتى ذكر ذلك له، فقال أيوب، عليه السالم: ما أدري ما تقول، غري 

أّن الله عّز وجّل يعلم أيّن كنت أمّر عىل الرّجلني يتنازعان فيذكران اللّه، فأرجع إىل بيتي 

فأكفر عنهام، كراهة أن يذكرا الله إال يف حق. قال: وكان يخرج يف حاجته، فإذا قضاها 

أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلام كان ذات يوم أبطأت عليه، فأوحي إىل أيوب يف 

مكانه: أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد ورشاب”77. وإذا كان لهذه القصة حضورها 

عىل املستوى الديني، يهوديا وإسالميا، فإنّها أكرث حضورا يف الذاكرة الشعبية، من خالل 

موال ”أيوب وناعسة”، التي ينشد بها الراوي الشعبي العريب، هذا إىل جانب تخليد املثل 

الشعبي لها ”ِصرِب َصرْب أيوب”. ويحيك املوال الشعبي:

75  ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محّمد السالمة، الجزء الخامس، دار طيبة للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، 

1420هـ / 1999 م، ص 359.

76  ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محّمد السالمة، الجزء الخامس، املصدر السابق، ص 360.

77  ابن كثري: تفسري القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محّمد السالمة، الجزء الخامس، املصدر السابق، ص 361.
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 يامـا جرى أليوب عىَل ُحكم الزَّمـان
وِبنت عمـه عـّل البـاَلوي صاِبـَرة78

بقضيته،  اإلميان  سوى  ميلك  ال  الحديث،  العص  أيوب  فهو  الفلسطيني  وهكذا 

والتحمل والصرب يف سبيل ذلك؛ حتى ينال أمنيته، فلقد تحملت الناعسة، زوجة أيوب، 

مرض زوجها الذي استمر سبع سنوات، بعد أن مأل الدود جسده، وتعفن جسده، فعافه 

أهله وأقاربه، فأخرجوه من بلده؛ تأففا منه.  

أَول سنه اليوب نصل عىل النبي

والتانيه الخايل درا بالل جري

والتالته اليوب يا ناس نايم عليل ...

رابع سنه اليوب كرهته ناس البلد ...

خامس سنه اليوب كرهته أمه وأبوه ...

ساتت سنه يقول لها يا رحمه خديه

واطلعي بره البلد لَِيْعدي الناس يا َمرَه

غ ع الفراش... سابع سنه اليوب يتمرَّ

إيش حال أنا جسمي السليم داب واتْهرى...

وقعد أيوب ورحمه يحمدوا اللّه القدير

ميتني سنة وكسور وأشهرا

آدي والل حصل اليوب يا أهل البلد

والل رحمه صربت عليه

صرب األمارة الطاهره

يا رب اجعلنا يف مقام الصابرين79

78  لالطالع عىل املوال كامال بصوت الفنانة الشعبية خرضة محّمد خرض، ميكن الرجوع إىل:

https://www.youtube.com/watch?v=fjsxe8zrx-w  

79   أحمد رشدي صالح: األب الشعبي، القاهرة، الهيئة املصية العامة للكتاب، مكتبة األرسة، 2002، ص ص:-390 396.



307 —رمزية القد�ش يف �شعر حممود دروي�ش قراءة ثقافية

إّن تيمة ”الصرب” و”النفي” تيمتان مشرتكتان بني املوال الشعبي وواقع أبناء القدس 

للفلسطيني؛  اإلجباري  والنفي  مرضه،  بسبب  أليوب  اإلجباري  النفي  وهو  وفلسطني، 

خوفا عىل أمن اإلرسائيليني وأمانهم، فام كان منهام إال الصرب عىل هذا االبتالء. إًذا ”صرب 

أيوب” معروف عند الفلسطيني، فهو مرضب املثل، كام إنّه معروف عند اليهود، وبالتايل 

فعىل الفلسطينيني أن يعلموا أن عليهم الصرب مثلام صرب أيوب عىل ابتالئه، فعدم يأسهم، 

وإميانهم بقضيتهم يدفعهم نحو التحرر ونيل الحرية، وبالّنسبة إىل اليهود، فعليهم أن 

يعلموا أّن صرب الفلسطينيني عىل تجاوزاتهم سيكون مثل صرب أيوب، وأنّهم مهام فعلوا 

فلن ييأس الفلسطينيون أو يحبطوا. وعىل نحو ما تلح صورة األب )بتاريخه وحضارته 

وهويته( أمام الّشاعر طوال القصيدة، فإنّه يختتم القصيدة بتلك العبارة التي ترد عىل 

لسان أبيه، حول قيمة األوطان يف حياة الناس، فمن ليس له وطن يف حياته، لن يجد له 

مكانا يقيم فيه، أو رضيحا يأوي جسده بعد موته؛ ولذلك فسيكون مصريه الخالء، حيا أو 

ميتا؛ من هنا ينهى األب ابنه عن الرحيل والسفر، أي النفي االختياري، بعيدا عن بالده؛ 

حفاظا عليها وعىل هويته وقضيته املهددة.

وأيب قال مرة:

الذي ما له وطن

ما له يف الرثى رضيح

.. ونهاين عن السفر! ”80.

ما نريد أن نخلص إليه، هو تلك املساحة الكبرية التي احتلتها وحظيت بها مدينة 

القدس، وبالطبع فلسطني، يف شعرنا العريب، نظرا إىل ما كانت عليه من قيمة تاريخية 

ومحورية يف الحروب والصاعات يف املنطقة، ومكانتها يف الديانات الساموية، ولكنها مل 

تنل هذا الحيز منذ حطني إال بعد نكبة 1948، ونكسة 1967. ولقد وجد الشعراء يف 

التوجه إىل ”الدين مصدرا هاما وأساسيا يف الشعر العريب املعارص الذي كتب عن القدس، 

وشارك هؤالء الشعراء املدينة محنتها منذ بداياتها مدركني مكانتها الحضارية، ووعيهم 

80  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 19.
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كله81”. وقد  العريب  الوطن  تحرير  أجل  تحريرها هو نضال من  بأّن نضالهم يف سبيل 

تبدى هذا التناّص مع الرّموز الدينية بوضوح يف كثري من قصائد الّشاعر، وال أدل عىل 

ذلك من بني قصائده املتعددة ”أنا يوسف يا أيب”82، وكذلك بأن يخصص ديوانا كامال 

”أحد عرش كوكبا”83؛ للتناص مع الرّموز الدينية اإلسالمية واليهودية. 

التناّص مع املوال الشعبي الفلسطيني:

ولذلك  األوطان؛  وهوية  الثقافية  الخصوصية  عن  معرب  أكرب  الشعبي  املأثور  يعد 

فاملحافظة عليه، واملساهمة يف تداوله، يعد حفاظا عىل هوية األمم. وإذا كان هذا يصدق 

دوما عىل تراث أي أمة، فإنّه يصدق بدرجة أكرب عىل املوروث الشعبي الفلسطيني، يف 

عالقته بهوية فلسطني، أو هوية القدس. فكثريا ما اعتمد محمود درويش عىل التناّص 

مع املوروث الشعبي الفلسطيني، سواء املتعلق منه بفلسطني عامة، أو املوروث الشعبي 

املقديس خاصة، وتحديدا األغاين الشعبية الفلسطينية، وذلك ملا ميثله املوروث الشعبي 

من مرتكز محوري من مرتكزات الهوية الفلسطينية، خاصة بعد املخاطر التي يتعرض 

لها هذا املوروث من تهديد بالضياع أو االنقراض، يف ظل إدراك البعض أّن هذا املوروث 

بوطنهم.  واملقدسيني  الفلسطينيني  أحقية  عىل  التاريخية  الشواهد  من  يعد  الشعبي 

ولذلك نجد الّشاعر يف قصيدة ”موال”، يستند إىل املوروث الشعبي الغنايئ التحرييض 

ضّد االحتالل، الذي يشهد بقوة أبناء فلسطني، ورفضهم لحكم األنذال، فمن خالل هذه 

القصيدة يستلهم مواال شعبيا فلسطينيا: ”ميّا.. مويل الهوى .. _ميّا ..مويليّا”. وهو موال 

ذائع الصيت يف فلسطني، ويف أنحاء العامل العريب؛ يندد باألعداء، ويحرض أصحاب الحق 

عىل نيل حقوقهم، مهام كلفهم ذلك. ويعد مطلع القصيدة رسالة موجهة لكل فلسطيني 

بدأ يفقد األمل يف إميانه بقضيته، فإذا كنا ذكرنا من قبل تحول تحرير القدس إىل حلم 

الّشاعر يستهل قصيدته ”موال”، مبطلع قد يدعو إىل  فإّن  سيتحقق حتام مهام تأخر، 

اليأس وفقدان األمل يف تحقيق حلم تحرير القدس؛ ومن ثّم تحرير فلسطني كلها:

81  أوس يعقوب: القدس يف مدونة الشعر العريب املعارص، مرجع سابق. وميكن الرجوع إىل املقال عىل الرابط التايل:

https://rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=4661  

82  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثالث، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، الطبعة األوىل، يونيو 2005، ص 159.

83  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء الثالث، املصدر السابق، ص 267، وما بعدها.
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 خرسُت حلام جميال 

 خرست لسع الزنابْق

 و كان ليل طويالً

 عىل سياج الحدائْق
وما خرست السبيال84

غري أّن الّشاعر يرأب صدعه، من خالل اإلمساك ببقايا حلمه، ”وما خرست السبيال”، 

فيجد هذا السبيل يف املوروث الغنايئ، القريب من النفس العربية والفلسطينية، ويف الوقت 

ذاته يدعو إىل التمسك بالقضية. ويف استدعاء الّشاعر لهذا املوال، فإنّه يتناص مع املقطع 

األنذال، ”رضب  الخضوع لحكم  بالقضية، وعدم  التمسك  إىل  التأثري، والذي يدعو  شديد 

يف  الّشاعر  يستخدمها  التي  الفصحى  اللغة  من  وبالرغم  فيَّا”.  النذل  وال حكم  الخناجر، 

قصائده، ويف هذه القصيدة نفسها، فإنّه يلجأ إىل اقتباس املوال بلهجته العامية الفلسطينية؛ 

ليكون أكرث تأثريا، وفهام للمتلقي، فال يلجأ إىل تفصيحه. ويستدعي الّشاعر هذا املقطع 

أربع مرات داخل قصيدته، عىل نحو تتطور معه حالته وعالقته بقضيته. فالسيف ومهره/ 

خيله، وسيلتاه للدفاع عن قضيته، وهام ما سيواجه به خناجر األعداء األنذال. 

 ميّا.. مويل الهوى

 ميّا ..مويليّا

 ”رضب الخناجر.. و ال
”حكم النذل فيّا85

ويعد تناص الّشاعر مع املوروث الشعبي الغنايئ الفلسطيني مبثابة مرحلة جديدة 

من شعره، يعتمد فيها ”عىل األغاين الشعبية، ويستمد منها بعض العنارص الفنية يف بناء 

قصيدته86. ثّم يستمر محمود درويش بعد ذلك يف قصيدته مستفيدا من ذلك املقطع 

الشعبي  املقطع  هذا  ففي  معا،  وفكرية  فنية  استفادة  الشعبية  األغنية  مقاطع  من 

84  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء األول، بريوت، رياض الريس للكتب والنرش، الطبعة األوىل، يونيو 2005، ص 191. 

85  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء األول، املصدر السابق، ص 191. 

86  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، مرجع سابق، ص 146.
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تعبري عن الكرامة واالحتامل والصرب. والقصيدة كلها ”تدور حول هذه املعاين، والّشاعر 

الكفاح  يف  شعبه  تراث  هو  عريق..  تراث  من  وتفاؤله  قّوته  يستمّد  أنّه  إلينا  يوحي 

واملقاومة واحتامل املصاعب”87. هذا إىل جانب اهتاممه بتصوير أشكال مختلفة من 

الحياة الشعبية الفلسطينية، عىل نحو ما توضحه قصائده: ”اعتذار”، و”مطر”، و”عنوان 

جديد”. فهو يستخدم الكثري من الصور الشعبية، صور الحياة اليومية. فالزيتونة، التي 

تباع بقروش قليلة، والشاي والكربيت، والتبغ والخمر الرديئة، وعصا العجوز ودعاؤه، كل 

هذه صور من الحياة الشعبية اليومية، يستخدمها الّشاعر كثريا يف بناء قصائده املختلفة. 

فهو ”يكرث من استخدام صور الحياة اليومية يف شعره، وقد شاع استخدام هذه الصور يف 

الشعر الجديد. ولكن محمود درويش ال يستخدم هذه الصور من باب التقليد ألسلوب 

فني رائج، بل إنّه يستخدم هذه الصور تعبريا عن وجدانه الشعبي العميق وحساسيته 

الفنية للحياة اليومية وقدرته عىل التقاط الشعر الكامن يف هذه الحياة”88. 

وبعد أن يذكر الّشاعر أدواته، ينطلق إىل ما متثله له فلسطني كلها، فهي دنياه، التي 

متأل عليه حياته، وهي شمسه وظله؛ لذلك ال مفر من تحمل كل ما يواجهه من لسع 

الزنابق، ومن رضب الخناجر. 

 و أنت عندي دنيا!89

 ”ميّا.. مويل الهوى

 ”ميّا.. مويليّا

 ”رضب الخناجر.. و ال

”حكم النذل فيّا

 و أنت شميس و ظل  

 ”ميّا.. مويل الهوى

 ”ميّا.. مويليّا

87  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة،مرجع سابق، ص 144.

88  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، مرجع سابق، ص 146.

89  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء األول، املصدر السابق، ص 192. 
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 ”رضب الخناجر.. و ال
”حكم النذل فيّا90

ويختتم الّشاعر هذا التناّص مع املوال الشعبي، بتأكيد أنّه سيدافع عن دفاعه عن 

القضية، ومواجهة العدو الغاشم.

 و عن دفاعي أُدافع

 ”ميّا.. مويليّا

 ”رضب الخناجر.. و ال
”حكم النذل فيّا91

ويف السياق ذاته، سياق التناّص مع املوال الشعبي الفلسطيني، وتوظيفه للدفاع عن 

القضية الفلسطينية، وعن القدس الرشيف، يستلهم الّشاعر املصي أحمد فؤاد نجم املوال 

نفسه يف بناء قصيدته ”موال مصي فلسطيني”، التي غناها الشيخ إمام، تعاطفا مع القدس 

ومع فلسطني من ناحية وربطها بالواقع املصي، فالقدس هي قلب العروبة النابض، مستلهام 

املقطع نفسه من املوال الشعبي، ومكررا إياه أربع مرات، بعد أن استبدل الخسيس بالنذل.

ميَّا مويل الهوى ميا مويليا

طعن الخناجر وال حكم الخسيس يف

الصرب حلم العواجز

يطرح زهور األماين

والقهر عدى الحواجز

وانا الل واقف مكاين92.

90  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء األول، املصدر السابق، ص 193. 

91  محمود درويش: األعامل  األوىل، الجزء األول، املصدر السابق، ص 193، 194.

92  أحمد فؤاد نجم: األعامل الشعرية الكاملة، القاهرة، دار مرييت، الطبعة األوىل، 2005، ص 180.
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الهوية وترسيخ الجذور التاريخية

من يتأمل شعر محمود درويش يجد اإللحاح عىل قيمة ترسيخ الجذور التاريخية 

الذي يتصارعه إلحاح عىل تنوع  التاريخي،  الرتسيخ  للنظر، هذا  الفلسطينية أمرا الفتا 

اإلنسانية؛  أو  القومية،  أو  الدينية  أو  الوطنية،  الناحية  من  وثرائها، سواء  الهوية  هذه 

ولذلك يتوازى لديه اإللحاح عىل ترسيخ الهوية الدينية واإلنسانية للقدس، مع ترسيخ 

هوية”  ”بطاقة  قصيدة  وتعد  املختلفة.  مبناطقها  لفلسطني  والعربية  الوطنية  الهوية 

للشاعر داال مبارشا ورصيحا عىل هذا التداخل يف الهويات، داال عىل قضية القدس يف 

تجلياتها الوطنية والدينية واإلنسانية، وداال عىل قضية فلسطني يف عمومها، يف تجلياتها 

املختلفة،  بأشكالها  الفلسطينية  الهوية  تتجىل  القصيدة  والتاريخية. ويف هذه  القومية 

ما  كل  حيث  من  أو  الواقعية،  أو  السياسية  أو  التاريخية  أو  الثقافية  بأشكالها  سواء 

من شأنه أن يرسخ الهوية الفلسطينية، التي نجح االحتالل اإلرسائيل أن يجعلها محل 

شك. يستهل الّشاعر قصيدته بإقرار التأكيد عىل عروبته، سواء من حيث اختيار عنوان 

القصيدة، ”بطاقة هوية”، هذا العنوان الذي يعد أول عتبات النص األديب.، أو من خالل 

االستهالل بـ ”سجل أنا عريب”، واختتام كل مقطع باالستفهام االستنكاري ”هل تغضب؟”. 

هذا االستهالل الذي يعد مبثابة جملة مفتاحية يستهل بها الّشاعر كل مقطع من مقاطع 

قصيدته، التي تبلغ خمسة مقاطع، يرسخ فيها كل مقطع مستوى من مستويات الهوية، 

وكلها تتمركز حول تأكيد هوية الفلسطيني. فاألمر واالستفهام” يقرتنان بالتحدي الخفي، 

والقومي،  الوطني  العصب  ميّس  أنّه  سيام  ال  الهوية،  حرب  نسميه  أن  ميكن  ما  وهو 

وقد جعله محمود درويش الزمة ختامية يتم تكرارها، أربع مرات يف مقاطع القصيدة 

الخمسة ، مام يساهم يف تجذير الحضور اإلنساين والتاريخي املقتلع من خالل التأكيد 

عىل متسكه بجذوره العميقة يف التاريخ، وتأكيد أصالة االنتامء إىل عنارص الطبيعة وغرس 

أوتاره يف األرض باعتباره فالحا من أرسة املحراث التي زادتها الشمس شموخا وصالبة93.

93  محّمد فؤاد ديب السلطان: صورة النكبة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 160.
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واالستفهام  التقريرية  الجملة  بني  يرتاوح  تعريفيا،  مقطعا  األول  املقطع  يعد 

االستنكاري، فهو مواطن عريب مثل ماليني العرب املرشدين، له من األطفال مثانية أبناء، 

املواطن يحمل بطاقة  تزايد. هذا  العدد يف  أّن هذا  للداللة عىل  )...(؛  النقاط  تأيت  ثّم 

هويته، التي مل تعد محل تقدير من االحتالل، الذي يفرض عليهم أشكاال مختلفة من 

بطاقة هوية  فارضا عليهم  لهم ولحرياتهم، واستيقافهم يف كل كمني إرسائيل،  القمع 

إرسائيلية، غري معرتف ببطاقته الفلسطينية.  

ل  سجِّ

 أنا عريب

 ورقُم بطاقتي خمسوَن ألْف

 وأطفايل مثانيٌة

 وتاسعُهم.. سيأيت بعَد صيْف!
 فهْل تغضْب؟94

وبهذا يتمكن الّشاعر من أن يلمس ”الواقع الحيس بكلامت يسهل تأطريها خارجيا، 

واستطاع توظيف اللغة الشعرية بكفاءة وفعالية عىل نحو هذا الشكل الجاميل 

مستخدما األرقام بإشارتها الواقعية التي متس جوهر الصاع الوطني والقومي عىل حد 

سواء، وقد نجح شاعرنا يف نقل مركز الصاع من الذات إىل العامل من الهوية إىل األرض، 

التي متثل البطاقة الجامعية للشخصية الفلسطينية”95.

ويقابلنا يف املقطع الثاين ترسيخ الجذور التاريخية للفلسطيني يف أرضه، من خالل 

استخدام الرمز الثقايف للحجر الفلسطيني؛ حيث ”أطفال الحجارة”، الذين ورثوا دفاعهم 

وتضحيتهم من أجل بالدهم ومن أجل مدينة القدس، منذ آالف السنني، فقد ورثوها من 

أجدادهم، الذين كانوا يعملون يف ”محجر”، فاملحجر الذي كان وسيلة للعمل، ومصدرا 

سبيل  وهم-يف  أوطانهم.  عن  للدفاع  وطنيا  رمزا  صار  ألجدادهم،  الدخل  مصادر  من 

94  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 12.

محّمد فؤاد ديب السلطان: صورة النكبة يف شعر محمود درويش، مرجع سابق، ص 162.  95
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هذا- سواء عمال أو دفاعا، ال يتنازلون عن كرامة العريب، يف إبائه وشموخه، وترفعه عن 

الصغائر، فهو ورث من أجداده كرامة البحث عن مصادر حياته وتقدمه؛ حيث ”لقمة 

واألثواب،  الخبز،  ”رغيف  العلم  يف  وحقه  أثوابه،  عىل  بالحصول  نفسه  وسرت  عيشه”، 

الفلسطيني  وسيلة إلخضاع  املصادر  هذه  من  أي  عجز  من  يجعل  أن  دون  والدفرت”، 

ملغريات االحتالل.

ْل  سجِّ

 أنا عريب

 وأعمُل مع رفاِق الكدِح يف محجْر

 وأطفايل مثانيٌة

 أسلُّ لهْم رغيَف الخبِز،

 واألثواَب والدفرتْ

 من الصخِر

ُل الصدقاِت من باِبْك  وال أتوسَّ

 وال أصغْر

 أماَم بالِط أعتابْك
فهل تغضب؟96

ويأخذ ترسيخ الجذور العربية يف القصيدة بعدا آخر، من خالل الرتكيز عىل عدة 

عنارص من عنارص عمق الهوية، وقدم االنتساب إىل املكان، مثل جذوره التي متتد إىل 

ما قبل الزمان، فنسبه الذي ينتهي باالنتساب إىل فلسطني، ال يعرف تاريخه بالضبط؛ 

لقدمه، فهو يف أرضه قبل أن يكون هناك تاريخ. كذلك من خالل الرتكيز عىل بعض 

الرّموز الثقافية التي أصبحت معامل بارزة دالة عىل الهوية الثقافية، مثل نبات الرسو 

والزيتون، الذي يحمل هوية فلسطينية؛ لشدة انتامئه إليها. فالّشاعر يلجأ إىل أنسنة 

أشجار القدس، التي يجعل منها- كام يف هذه القصيدة- معلام ومقياسا يقيس به 

محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 12.  96
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تاريخه، أو كام يف قصائد أخرى يجعلها ”خارجة من سكونها إىل الحياة تقاتل وتدافع 

عن مدينتها، فهي التي توزع البيانات وتحمي املقاتلني”97. كذلك تتبدى عنارص 

هويته املتجذرة من خالل مهنة أبيه ”الفالح”، التي ورثها عن جده، الذي كان مجرد 

فالح، مثل الفالحني البسطاء، والداللة الثقافية للفالحة أنّها تعني االستقرار، فاملجتمع 

الذي يعرف الفالحة والزراعة يعني أنّه مجتمع مستقر حضاريا، وليس مرتحال، كام 

تعني ملكيته لألرض التي يفلحها، ويقوم بزراعتها. ونظرا إىل معرفة الفلسطينيني 

بالفالحة، فهذا يعني أنّهم مجتمع مستقر يف هذا املكان منذ آالف السنني، بخالف 

املجتمع اإلرسائيل الذي ال يعرف الزراعة؛ ألنّه مجتمع مرتّحل ومتهّجر، ولعّل هذا خري 

دليل عىل من هو صاحب الحّق واألرض. 

 جذوري

 قبَل ميالِد الزماِن رسْت

 وقبَل تفتِّح الحقِب

 وقبَل الرّسِو والزيتوِن

 .. وقبَل ترعرِع العشِب

 أيب.. من أرسِة املحراِث

 ال من سادٍة نُُجِب

 وجّدي كاَن فالحا

 بال حسٍب.. وال نسِب!

 يَُعلّمني شموَخ الشمِس قبَل قراءِة الكتِب

 وبيتي، كوُخ ناطوٍر
مَن األعواِد والقصِب98

فالّشاعر يؤكّد أّن هوية الفلسطيني ال تتحقق  دون أرضه، فقد ”عاش عىل أرض 

رضا عل محّمد لدادوة: القدس يف الشعر الفلسطيني املعارص )-1967 20004(، رسالة ماجستري بإرشاف: د.إبراهيم منر موىس، كلية   97

الدراسات العليا يف جامعة بريزيت،  فلسطني، 2005، ص 158.

98  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 13، 14.
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فلسطني: زرعها، وبناها، وطورها، وشيد معاملها، وحقق فيها ذاته، وتواصل عىل أرضها 

مع أجيالها السابقة من اآلباء واألجداد، وبنى فيها حضارته، وأبدع أغانيه، وامتزج طينها 

وذاته،  يفقد هويته  فإمّنا  أرضه،  الفلسطيني  يفقد  وعندما  املميز.  لونه  وأعطاه  بدمه 

ويصبح تحققه محل تساؤل وتشكك”99. ويف املقطع نفسه، الذي يستهله الّشاعر بإقرار 

عمقه الحضاري، بعمق انتسابه إىل املكان، مستدال عىل ذلك بعدد من النباتات واألشجار 

املشهورة، واملعروفة بهويتها الفلسطينية، وكذلك بقيمة الصرب التي أصبحت معلام بارزا 

من معامل اإلنسان الفلسطيني ”صبور يف بالٍد كل ما فيها.. يعيش بفورة الغضب”، فإنّه 

نهاية  استخدامه يف  اعتاد عىل  الذي  االستنكاري،  االستفهام  بهذا  اختتامه  يحرص عىل 

كل مقطع؛ لتأكيد عكس ما يستفهم عنه، فمنزلته التي يتساءل عن قيمتها بالّنسبة إىل 

العدو، هي- يف الحقيقة- موضع فخر ورشف له. 

 فهل تُرضيَك منزلتي؟
أنا اسم بال لقِب! 100

اللون، سواء  الفلسطينية، من خالل، هوية  الهوية  التايل خصوصيات  املقطع  يربز 

لون الشعر األسود كالفحم، أو لون البرشة، أو لون العني البني، وكذلك من خالل الزي 

بني  ما  العمل  لحرصه عىل  يديه؛  والكوفية”، وخشونة  ”العقال  املعروف،  الفلسطيني 

بهذه  اليد  ووصف  واملحجر”.  الحقل  يف  رجالها  ”وكل  الفالحة  أو  املحاجر  يف  العمل 

الطريقة بقدر ما تدل عىل حب الفلسطيني للعمل، فهو ليس متكاسال أو مرتاخيا، فإنّها- 

يف الوقت نفسه- تحمل معنى التهديد لكل من يحاول أن يقرتب منه، أو يغتصب حقه. 

 ولوُن الشعِر.. فحميٌّ

 ولوُن العنِي.. بنيٌّ

 وميزايت:

 عىل رأيس عقاٌل فوَق كوفيّه

99  د. خرض محجز: األدب الفلسطيني، غزة، مكتبة املكتبة، الطبعة الثانية، 2010، ص 27. 

100  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 14.
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 وكّفي صلبٌة كالصخِر...
تخمُش من يالمسها101

وعىل خالف البداية الهادئة، ثّم املقاطع التالية العقالنية، التي تؤكد ترسيخ الهوية 

الفلسطينية وجذورها من خالل املنطق والعقل والتاريخ، وذلك عرب تجليات عدة، يأيت 

يف املقطع الختامي ليصف لنا الواقع الفلسطيني، وما آل إليه حال الفلسطيني، حيث 

الكيان الصهيوين أن يضع يده عىل كل ما هو  التي كان يزرعها، ومحاولة  فقد األرض 

فلسطيني؛ محاوال تغيري مالمحها العربية. 

 سجِّل!

 أنا عريب

 سلبُت كروَم أجدادي

 وأرضا كنُت أفلُحها

 أنا وجميُع أوالدي

 ومل ترتْك لنا.. ولكلِّ أحفادي

 سوى هذي الصخوِر...

 فهل ستأخذها
حكومتكْم.. كام قيال!؟102

وإذا كانت املقاطع السابقة مقاطع مساملة، فإّن املقطع الختامي يحمل نربة غضب 

مغايرة لنربة الّشاعر السابقة، فهو مسامل مع من يسامله، ال يخون، وال يكره أحدا، وال 

يغتصب حق أحد، رشيطة أال يفهم هذا السالم عىل أنّه جب أو خنوع أو خضوع، ولكنه 

السالم اإلنساين، الذي رسعان ما يتحول إىل بركان من الغضب، يهدد حياة كل مغتصب 

لحقوقه، وعىل الجميع أن يحذر غضبه.

101  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 14.

102  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 15.
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 إذْن

ل.. برأِس الصفحِة األوىل  سجِّ

 أنا ال أكرُه الناَس

 وال أسطو عىل أحٍد

 ولكّني.. إذا ما جعُت

 آكُل لحَم مغتصبي

 حذاِر.. حذاِر.. من جوعي
ومن غضبي!! 103

هذه  يف  درويش-  محمود  موقف  ارتبط  فقد  النقاش،  رجاء  يخلص  ما  وبحسب 

القصيدة- بالدفاع ”عن النفس ظ االضطهاد الذي تصبه إرسائيل عىل اإلنسان العريب يف 

األرض املحتلة؛ حيث تحاول أن تقلل من مستوى العريب وتثبت أنّه إنسان متخلف.. بال 

قيمة”104.  لقد كُتبت قصيدة ”بطاقة هوية”، عام 1964، ومتكن الّشاعر- من خاللها- 

أن يقدم بانوراما شعرية لفلسطني وملحنة الفلسطينيني منذ سنة 1948، واستطاع بهذه 

القصيدة املشهورة جّدا  ”بطاقة هوية”، بالزمتها الشهرية ”سّجل أنا عريب”، أن ”يبلور 

املقاومة الفلسطينية ضّد املحو اإلرسائيل للهوية والتاريخ الفلسطينيني”105.  وكل ما سبق 

يؤكد الدور الكبري الذي لعبة شعر محمود درويش؛ من أجل أن تحافظ الذاكرة الجامعية 

الفلسطينية عىل هوية القدس وهوية فلسطني، وهو ما يؤكده شلومو ساندي، عندما 

يخلص يف  كتابه ”اخرتا ع الشعب اليهودي” إىل أّن محمود درويش هو الّشاعر الذي 

أرادوا محوهم، وهو  الذين  الفلسطينيني  دليال عىل وجود  كان  ألنّه  السلطات  ”أرعب 

وانتهاء  بالشعر  بداية  الفلسطينية،  الذاكرة  أرادوا محو صوت  اإلرسائيليني  أّن  يظهر  ما 

بالثقافة، مام أدى بهم إىل الخشية من وجود شاعر مبا يفوق أضعافا وجود شهيد”106.

103  محمود درويش: املختار من شعر محمود درويش، مصدر سابق، ص 16.

104  رجاء النقاش: محمود درويش، شاعر األرض املحتلة، مرجع سابق، ص 130. 

105  سنان أنطون: النقد الرمزي التفاق أوسلو عند محمود درويش، مجلة الدراسات الفلسطينية، املجلد 13 ، العدد )51(، 2002، ص 2.

106  ليانة عبد الرحيم كامل: املكان وتحوالت والهوية عند محمود درويش، رسالة ماجستري، فلسطني، جامعة بريزيت، كلية اآلداب، 

2012، ص 29. 
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الخاتمـــة
القدس يف شعر محمود درويش؛  التعرّف عىل وضعية مدينة  إىل  الّدراسة  سعت 

رموزه  الّشاعر  وظّف  فقد  ديوانه.  قصائد  من  قليلة  ليست  مساحة  تحتّل  إنّها  حيث 

للتّعبري عن  اللغوي والّشعري؛  التاريخية واألسطورية والدينية، وكذلك وظّف معجمه 

درويش،  محمود  أّولها:  ثالثة،  محاور  يف  الدراسة  هذه  وتأيت  للقدس.  الثقافية  الهوية 

الّنشأة وبدايات التّأسيس للقضية الفلسطينية واملقدسية يف شعره. وثانيها يدور حول 

تجليات القدس يف شعر محمود درويش، وهو يتناول عدة نقاط تتعلق بهوية القدس، 

هي: القدس مدينة الحلم املأمول، والقدس الضائعة والخطابات االستهالكية، والقدس 

والتناّص مع الرّموز الرتاثية. ويأيت املحور الثالث حول األشكال املتعددة التي تشكلت 

الهوية  متثالت  خالل  من  وذلك  املقدسية،  الهوية  أو  الكربى،  الفلسطينية  الهوية  بها 

لغة،  الهوية  التالية:  النقاط  عند  فيه  التوقف  يتم  ما  وهو  درويش،  محمود  شعر  يف 

والهوية  الفلسطيني،  الشعبي  املوال  مع  والتناّص  والديني،  الشعبي  والتناّص  والهوية 

وترسيخ الجذور التاريخية. وقد كشفت الدراسة عن هذا الحضور الطاغي للقدس يف 

شعر درويش، وكذلك كشفت عن توظيف الّشاعر ملعجمه الشعري يف خدمة قضيته 

الفلسطينية” عىل  املقاومة  بها إطالق لقب ”شاعر  انشغاله  املحورية، والتي جاء من 

محمود درويش.
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ثقافة الّطعام يف املجتمع املحّلي الفل�سطيني
درا�سة املن�سف منوذجا

اأماين اجلنيدي1

مقدمـــة
تؤثّر األرض واملوقع الجغرايف والبيئة والعادات وأساليب الحياة اليومية ألفراد املجتمع 

يف اختياراتهم الغذائية وتنويعها. وتكون للمجتمعات طرق متوارثة عرب األجيال، شفويّا 

أو باملالحظة والتقليد، يف معالجة أنواع الطّعام املستعملة يوميّا أو يف املناسبات الخاّصة 

والجامعية، من حيث الحصول عليها وطرق تحضريها وأساليب تقدميها واستهالكها. وقد 

جمع املطبخ الفلسطيني عنارص عّدة شّكلت عىل مّر التاريخ ميزته وخصوصيته. ويَُعد 

ومذاقه  وجباته  ومكّونات  إعداده  بطقوس  يتميّز  فلسطينيا،  غذائيا  تراثا  ”املنسف” 

أي  ماّدي  وهو  الفلسطيني،  الخيال  ابتكرها  التي  الثقافية  املفردات  من  وهو  الّشهي. 

ابتكار  مصنوع من مواد ملموسة، وهو تقليد ثقايف ألنّنا منارسه، وهو شعبي ألنّه من 

عاّمة الّناس وداخٌل يف صميم حياتهم اليومية، وهو طعام الغنّي والفقري والكبري والّصغري، 

وطعام األفراح واألتراح. ويف كتابه حول ” الرتاث والهوية”2 يبنّي رشيف كناعنة )-1935(3: 

أّن للطّعام الّشعبي صفات ووصفات خاّصة، عىل مستوى املجتمعات والجامعات املحلّية 

يف فلسطني، متيّزه عن أنواع الطّعام التي تُعّد ببقية البلدان العربية وعىل الّنطاق العاملي، 

أو بالّنسبة لألكالت الرّسيعة املحرّضة لالستهالك بالجملة. ويتامهى أفراد تلك الجامعة 

مع هذا الطّعام فيعتربون مناسبة وطريقة تحضريه واستهالكه جزًءا من هويتهم”. 

1   كاتبة وعضو اتحاد الكتاب الفلسطيني ومحّرر الصفحة الثقافية يف مجلة الدميوقراطي الصادرة يف رام اللّه.

كناعنة )رشيف( الرتاث والهوية. البرية: وزارة الثقافة الفلسطينية، 2017. 287ص.  2

3  أستاذ علم اجتامع وباحث فلسطيني يف الرتاث، درس يف جامعات أمريكية عدة ودرّس يف جامعات أمريكية وفلسطينية، وأصدر كتبا 

ودراسات عدة منها: تأثري االحتالل عىل الفلسطينيني، ويف الثقافة الفلسطينية والفولكلور، وعن حكايات شعبية فلسطينية، وتوثيق 

القرى املدمرة.  
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ومن خالل ”املثلث املطبخي”، أوضح كلود ليفي سرتاوس )1908-2006( أّن التعامل مع 

الطّعام ال يكون معزوال عن النسق الثقايف الذي ينتمي إليه ”الفاعل الغذايئ”، فكّل طعام وكّل 

تأويل  تفيد يف  ثقافية يختزن رُموزاً وطقوسا  يتأّسس عىل سريورة  الطّعام  لهذا  تدبري ممكن 

الثقافة السائدة ويحدد احتامالت الرتاتب والبناء االجتامعي4. ويتّجه االهتامم يف هذه الّدراسة 

إىل املطبخ الفلسطيني من خالل إبراز األبعاد والرُّموز الثقافية التي يكتسيها االستعامل املتنّوع 

واملركّب ألُكْلة املنسف بوصفها لغة وإطارا لتقاسم العادات والوظائف االجتامعية.

1. الوظيفة االجتماعية للطّعام الشعبي 
الطّعام رضوري للحياة، لكّنه ال يَحرضَّ وال يقّدم وال يُستهلك بطرق تتطلّبها حاجات 

اإلنتاج حتّى  بداية  الطّعام، من  بها  يعالـَج  كّل خطوة  إّن  بل  فقط،  البيولوجية  اإلنسان 

االستهالك )والعمليات الالّحقة املرتبطة باالستهالك واملرتتّبة عليه(، تخضع لقوانني وعادات 

الواحد ويتعلّمونها  أبناء املجتمع  وتقاليد وآداب وأعراف كلّها موروثة اجتامعيا، يفهمها 

من أجل تبادل املعاين وتنظيم العالقات االجتامعية بينهم، وهم، عن طريق مراعاة هذه 

القوانني واآلداب واألعراف، وعن طريق التاّلعب بها وحتّى كرسها والخروج عليها، يصوغون 

معاين ورسائل ويتبادلونها من خالل استعامل ”لغة” الطّعام الّشعبي املحل. وللطّعام يف 

هذا الّصدد ميزات تجعل منه حقالً غنيّا باملعاين والرُّموز االجتامعية والثقافية، منها أنّه 

يدخل يف تحديد ردود فعل الفرد وضبط سلوكه منذ الصغر. ويعترب روالن بارت الطّعام 

”نسقا تواصليا بامتياز يستوجب قراءة سيميولوجية”5، بحيث يتجاوز الطّابع الغريزي يف 

إشباع الجوع ويتحّول إىل طبق من التاريخ واألفعال والتمثاّلت، ميكن اختصارها فيام يل: 

وضع  – مع  الحصري  عىل  أو  األرض  عىل  جلوس  الطّعام:  لتناول  الّناس  جلوس  كيفيّة 

األواين عىل طبق من القّش أو النحاس، أو جلوس عىل كرايس حول مائدة أو طاولة 

طعام؛ ذلك قد يحّدد الطبقة التي تنتمي إليها العائلة، وقد مييّز سكان الّريف عن 

سكان املدن، وقد مييّز األطفال عن الكبار.

,Le Nouvel Observateur  17-Hors série, n 74, Spécial Claude Lévi-Strauss, Nov.-Déc. 2009, pp. 14  4

العطري )عبد الرحيم( قرابة امللح: الهندسة االجتامعية للطّعام. الدا البيضاء: رشكة النرش والتوزيع املدارس، 2016.  5
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مثّة معان أخرى ُمشابهة ميكن أن تنعكس يف كون أفراد العائلة يأكلون من الطّبق  –

أو  الطّعام،  تناول  يف  أيديهم  يستعملون  وكونهم  مستقّل،  من صحن  أو كلٌّ  نفسه 

يستعملون امللعقة أو الّشوكة والسّكني. وقد تختلف هذه املامرسات حسب وجود 

ضيوف أو عدم وجودهم، وحسب الوجبة إن كانت يومية عادية، أو وجبة يف مناسبة 

خاّصة، أو إن كانت العائلة تتناول الطّعام يف البيت، أو يف مكان عام.

ترتيب الجلوس حول املائدة: ترتيب أفراد العائلة أو الحضور حول املائدة ال يكون يف  –

العادة عشوائيّا، وال يأيت بالّصدفة، فقد يكون هناك مكان محّدد لرّب العائلة أو لكبار 

الّضيوف فقد يجري  السّن أو لألطفال أو للّنساء أو للّضيوف، وإذا حرض عدد من 

املصلحة  أو حسب  الجنس،  أو  السّن  أو حسب  االجتامعية  املنزلة  ترتيبهم حسب 

الطّعام، ففي بعض  لتناول  ترتيب زمني  يكون هنالك  منهم. وقد  كّل  املرجّوة من 

العائالت املمتّدة قد يأكل الرجال أوالً ثّم الّنساء واألطفال، أو يجري إطعام األطفال 

واملناسبات  األعراس  الرتتيب يف  مثل هذا  يجري  ما  وكثريًا  فالّنساء،  الرّجال  ثّم  أّوالً 

السّن  لكبار  الطّعام  يقّدم  الّضيوف. ويف األعراس قد  أو عند وجود  الهاّمة األخرى، 

)الختيارية( أّوال ثّم للّشباب ثم للّنساء واألطفال، وقد يأكل ”الغـُرْب” )من هم من 

بلدة أخرى( رجاالً ونساًء أّوال ثم ”املعزبون” )املحلّيون( بعد ذلك.

نوع الطّعام: هناك عدد من القوانني واألعراف االجتامعية التي تتحّكم يف نوع الطّعام  –

الطّعام،  أنواع  بلغة  التّفاعل  من  الّناس  ميّكن  ماّم  الوجبات،  من  املستعمل يف وجبة 

فأنواع املواّد التي تدخل يف تحضري الطّعام تحمل قيامً مختلفة، فالطّبق املعمول من 

اللّحم يختلف يف معناه االجتامعي عن طبق ”الُخبيّزة”، ولحم الّضأن يختلف يف قيمته 

ومعناه عن لحم الّدجاج، وهنالك اعتبارات أخرى كثرية: فأنواع الطّعام التي تقّدم عىل 

الغداء، ويختلف ما يقّدم عىل العشاء عن كليهام. والطّعام  الفطور تختلف عنها يف 

الذي نقّدمه يف الوجبات العادية يختلف عاّم نحرّضه يف وجبات املناسبات الخاّصة. 

والطّعام الذي نقّدمه ألصحاب املنزلة االجتامعية الرّفيعة يختلف عام نقّدمه ألصحاب 

املنزلة االجتامعية األدىن، فنحن ال ندعو وزيراً أو حاكامً للطّعام ونقّدم له الخبز والزيت 
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البيض املقّل، لكّننا نقّدم مثل ذلك لشخص بسيط عادي. وقد جرت  أو  الزيتون  أو 

العادة يف املايض القريب أن تُقّدم مناسف األرز يف األعراس لكبار السّن، بينام تقّدم 

نُوصل رسالة هاّمة عن طريق  قد  والّنساء واألطفال. كذلك  للّشباب  الربغل  مناسف 

أمام أعىل  املائدة، فنضع أفضل األطباق وأكربها منزلة  ترتيب األطباق املختلفة عىل 

الحضور منزلة، وما زالت هناك مامرسة دارجة يف بعض القرى وبعض القبائل، تتمثّل 

يف أن يوضع رأس الّذبيحة وسط املنسف أو عىل صحن منفرد أمام ضيف الرّشف.

طريقة التّحضري: كذلك تختلف قيمة الطّعام، ومعناه حسب طريقة الطّبخ أو التّحضري،  –

مع ثبات نوع املاّدة املستعملة، إذ أّن هناك فرقا كبريا بني املسلوق، واملشوّي، واملقّل، 

واملحمّر واملطبوخ. وكّمية الطّعام ال تخلو من الرّمزية هي األخرى، ذلك من حيث 

مدى مناسبتها للمنزلة االجتامعية ملقّدم الطّعام ومستهلكه، ومن حيث كرم ”املعزّب” 

يختلف عن  معنى  يحمل  كامل  فتقديم خروف محيّش  الّضيف،  وكرامة  )املضيف( 

من  أسوأ  هنالك  وليس  املنسف.  وجه  الصغرية عىل  اللّحم  قطع  من  القليل  تقديم 

العرس أو الوليمة التي يقوم الّناس فيها عن املائدة ”جوعانني” )وهم جياع(.

داللة الّدور يف تحضري الطّعام عىل مكانة عضو األرسة: أصبح من املمكن معرفة الكثري  –

عن مواقع الّسلطة، وتوزيع األدوار، وطبيعة العالقات داخل العائلة من خالل معرفة 

الطّعام، ومن املسؤول عن تحضريه،  أنواع  بالّنسبة إىل  املناسبة  القرارات  يتّخذ  من 

إىل  املدعوين  بانتقاء  يقوم  العائلة، ومن  أفراد  بني  تقسيمه  أو  بتقدميه  يقوم  ومن 

وليمة، ومن يُدعى أوالً إىل وليمة )عزومة(.

تتميّز  – املحلّية،  العائلة والجامعة  إثنولوجية: عىل مستوى أوسع من  الطّعام كهوية 

أنواع  بعض  عن  باالمتناع  أو  ما  طعام  باستعامل  عام  بشكل  اإلثنية  املجموعات 

معيّنة،  ”أُكْلة”  أو  ”طبخة”  أو  بطبق  متتاز  قد  اإلثنولوجية  الفئات  فبعض  الطّعام، 

ويرمز استعامل هذا الطّبق إىل العضوية يف تلك الفئة. وقد ال متتاز فئة إثنية معيّنة 

مباّدة طعام معيّنة أو بطبق محّدد، بل كيفيّة تحضري املواّد وتقطيعها وطبخها، أو 

مبّدة الطّبخ أو نوعية البهارات أو كّميتها أو خلطتها، أو بأوقات ومناسبات أكلها أو 
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كيفيّة تناولها، أو كيفيّة ترتيبها أو تقدميها. ومن األمثلة عىل ذلك أّن األقلّية العربية 

يف الواليات املتحدة األمريكية تتمّسك مبا يعرّف طعامها بأنّه عريّب، وبأنّه عنوان عريّب 

لهوية تلك األقلّية، وبعد أن يكون أبناء هذه األقلّية قد تركوا اللّباس العريّب والعادات 

والتّقاليد العربية، ونسوا اللغة العربية كليّا، فإّن آخر رُموز للهوية العربية يتنازلون 

عنها هي الطبخات العربية املميّزة، مثل الكبة، واملفتول والكسكس، واملحايش من 

اللبنانيون املغرتبون إىل متييز  كوسا وورق عنب وملفوف واملنسف. وكثريًا ما يلجأ 

هويتهم الخاّصة عن غريهم من أبناء الجاليات العربية عن طريق ”الكبة النية” )أي 

”النيئة”(، حيث أّن بقية الجاليات العربية تستعمل ”الكبة املقلية”.

اإلنسان  – عالقة  عىل  دالالتها  يف  الطّعام  رُموز  تقتص  ال  الطّعام:  لرُموز  الديني  املغزى 

االلتزام  طريق  عن  الخارقة  وبالقوى  بالله  اإلنسان  عالقة  إىل  تتخطّاها  بل  باإلنسان، 

باملحرّمات يف الطّعام، أو تقديم القرابني، أو توزيع الطّعام عىل أرواح املوىت، أو تقديم 

األضاحي يف األعياد وعند قبور األولياء والّصالحني، أو االمتناع عن الطّعام يف رمضان عند 

املسلمني، وعن الطّعام املصنوع من لحوم الحيوانات أو من منتوجاتها يف أوقات الّصيام 

عند املسيحيني، أو تناول األطعمة املحبّذة عند اإلفطار أو يف األعياد واملناسبات الّدينية.”

املتعلّقة  واملعاين  الرُّموز  فيها  تدخل  التي  الّشعبية  األكالت  من  املنسف  ويُعترب   

بالهوية الوطنية، وبعادات الّناس وعالقات بعضهم ببعض وباملناسبات ومبفاهيم الكرم 

وإكرام الّضيف. لذلك فإّن هذه الدراسة تكشف صورة املنسف يف املجتمع الفلسطيني 

وعالقته بطبيعتهم وعاداتهم وتقاليدهم كجزء هام من ثقافة املطبخ الفلسطيني.

2. ما هو المنسف؟
اللّهجة  يف  أّما  وفتّته،  اقتلعه  مبعنى  نسفا  اليشء  نََسف  الفعل  من  املنسف  لغًة 

العاّمية الفلسطينية فيقال نَسف الصحن أي أكل كّل ما فيه، وكانت جّديت تقول حينام 

نتناول الغداء عندها: نَسفوا الطبخة، أي أتْوا عليها كلّها، ومل يرتكوا منها شيئا، وألّن هذه 

األُكْلة تؤكل بشهيّة كربى من طيبتها فقد أُطلق عليها املنسف ألنّها حينام تعّد ال يتبّقى 
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منها يشء. ويسخر بعض الّساخرين من اسم املنسف لألُكْلة الّشعبية الفلسطينية، عىل 

اعتبار أّن فلسطني بلد غري آمن، ويحدث أّن بيوتهم تهدم نسفا فوق رؤوسهم، لذلك 

ُسّميت أكلتهم الفريدة منسفا من الَنسْف والهدم، وما هذا إالّ من أجل املزاح.

يُعترب املنسف من الرتاث الثقايف غري املاّدي يف فلسطني، وهو ينتمي إىل املامرسات 

تراث  ومن  التقليدية،  بالحرف  مرتبطة  ومهارات  واالحتفاالت،  والطقوس  االجتامعية 

املطبخ الفلسطيني األصيل.

1.2. املناطق التي تشتهر بأُكْلة املنسف:

من خالل دراسة الجغرافيا نجد أّن املنسف ينترش يف جنوب فلسطني حيث املناطق 

الكبرية  القرى  من  وضواحيها  الخليل  منطقة  به  واشتهرت  الصحراوية،  وشبه  الجبلية 

املنترشة عىل الجبال، والّسهول، كام ينترش يف رام الله وقراها املشتهرة بخصوبة األرض. 

لزيادة  بيعها  بالّزراعة، وميكنهم  العاملة  الفلسطينية  العوائل  عند  املواّد  وتتوفّر هذه 

دخل األرسة. أّما الّشامل الفلسطيني فقد نقل عن الجنوب هذه األُكْلة وصاروا يعّدونها 

يف بيوتهم إذ أّن أكلتهم الّشعبية هي املسّخن، وهي ما نقلها عنهم الجنوبيون. كام أّن 

هذه األُكْلة حملها الفلسطينيون إىل أماكن عيشهم يف مخيّامتهم يف األردن ولبنان وسوريا 

التي  البالد  وجميع  ومص 

هاجروا إليها، ومن الجدير 

هي  املنسف  أّن  بالّذكر 

التقليدية  األردنية  األُكْلة 

األردنيون  بها  يفتخر  التي 

للّضيوف.  ويقّدمونها 

عامد  املنسف  أُكْلة  وتُعترب 

املطبخ الفلسطيني.
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2.2. املنسف الفلسطيني وطريقة إعداده:

أهل  عىل  ضيًفا  حللت  فلو  املنزيل.  الفلسطيني  املطبخ  ثقافة  من  جزء  املنسف 

فلسطني فسيُكرمون وفادتك، وسيقّدمون لك طبقا شهيّا دسام، يُعّدونه كأفضل ما لديهم 

من طعام، وهو ما يليق بالّضيوف، هذا الطّبق أسمه ”املنسف”. وهو أُكْلة من األرض 

الفلسطينية دون منازع، منترشة يف جنوب فلسطني حيث العشب الطّازج )كأل األغنام(، 

وحيث يشتهر الّناس بإكرام الّضيف. وتدخل يف تركيبة املنسف عّدة عنارص، وهي: الّزيت 

ا ويحتاج يف طبخه إىل  من شجرة الّزيتون، والجريش وهو القمح الذي يطبخ، ويفلل َحبًّ

ساعات، إالّ أنّه استُبدل باألرز لسهولة طبخه وخّفته عىل املعدة، ذلك يف الّسنوات ما 

بعد االنفتاح التّجاري، وسهولة االسترياد بني البلدان. وقد يُتّخذ معه الرشاك وهو الخبز 

الرّقيق املصنوع يف البيت، ويسّمى بخبز الصاج.  واللّحم من لحوم ما يربّيه الّناس يف 

حقولهم من املوايش، وأكرث ما يهتّم به أهُل فلسطني من الرّثوة الحيوانية، تربية األغنام، 

الرّميس، والرّميس  الغنم خاّصة  املناسف، هي لحوم  تُعّد منها  التي  اللّحوم  فإّن  لذلك 

يف اللّهجة الّشعبية الفلسطينية، هو لحم الجدي الّصغري الذي ال يتجاوز عمره العام. 

األساسية  الرّكيزة  ألّن  منسفا  يسّمى  فال  كان  وإن  الغنم،  لحم  بغري  يوجد منسف  وال 

فيه ذبيحة الغنم. ويتكّون أيضا من اللّب الجميد )البلدي( وهو اللّب اململّح املجّفف 

املنسف  البيت. ومن مكّونات  تقليدية محّددة يف  األغنام بطريقة  ألبان  املصنوع من 

الثّانوية: الّسمن البلدي، وهو يصنع من ألبان املاعز، واللّوز املحّمص املأخوذ من جبال 

فلسطني التي تشتهر بزراعة اللّوزيات. وتتفّنن ربّات البيوت يف فلسطني يف صناعة املواد 

األساسية للمنسف وهي اللّب الجميد وخبز الرشاك.

1.2.2. اللنّب الجميد6 )البلدي(: شكل من أشكال منتجات األلبان املجّففة عىل شكل 

كُرَات، حيث تعّد ربّة املنزل مواّد غذائية من خريات األرض خشية تعرّض عائلتها للعوز 

البيت من الجوع عىل مدار عام، والفلسطينيون يعتمدون  الغذايئ. هذ املونة تحمي 

للمواّد  فيه  تخزين  ال  الذي  البيت  يكرهون  فهم  الغذايئ،  األمن  لضامن  العادة  هذه 

من الجدير بالذكر أّن عنص اللب الجميد والعادات واملامرسات املرتبطة به مدرج ضمن الالئحة الوطنية لعنارص الرتاث الثقايف   6

الفلسطيني غري املاّدي رقم 12.
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الرئيسة مثل الّزيت، والقمح، واللّب الجميد، ومعجون البندورة، ومرىبَّ الربقوق واملشمش 

املنتوجات  املغلّية، وكثري من  والجبنة  واملكابيس،  والّدبس،  والعني طبيخ،  والسفرجل، 

التي تصنع منزليا أيّام املواسم من خريات األرض. وتعتمد منطقا الوسط والجنوب يف 

فلسطني عىل هذا املنتج الغذايئ يف مطابخهم، لذلك فإّن املنسف ليست األُكْلة الوحيدة 

التي يستخدم يف طبخها اللّب الجميد البلدي وخبز الصاج. فاملطبخ الفلسطيني غنّي 

بتنّوعه، وثقافة الطّعام ترتبط باملواسم والعادات والتقاليد املتّبعة. 

يدويّا  البيوت  يف  ويُصنع 

ألغراض االستخدام املنزيل وليس 

يف  مصنع  يوجد  ال  إذ  للبيع، 

ويُوفّر  املاّدة.  لهذه  فلسطني 

لألرس  جيّدا  دخال  الجميد  اللّب 

عىل  عكفت  التي  الّريفية 

منطقة  يف  خاّصة  األغنام  تربية 

والقرى  يطا،  ومسافر  السموع 

والخصوبة.  العشب  كرثة  حيث  لحم،  وبيت  اللّه،  رام  وقرى  الخليل،  ملدينة  املحاذية 

ويتطلّب مهارة يف صناعته حتّى يكون لذيذا وفاخرا. وعن مراحل إعداده، تقول الحاّجة 

علية شاهني، وهي من سكان الخليل وعمرها 82 عاما، وصانعة لب جميد ممتازة: ”إنّها 

كانت تجلب حليب األغنام من بائع معروف بنظافة أغنامه وسالمة صّحتها، وبأنّها ترعى 

العشب األخرض من الّسهول والوديان. وإنّها تقوم بتصفية الحليب بقطعة شاش كبرية، 

وتسكب الحليب من خالل قطعة الّشاش يف وعاء أكرب لتضمن الّنظافة التّامة وانعدام 

برتويبه  قامت  فاترا،  أصبح  إذا  هادئة حتى  نار  تضعه عىل  ثّم  الحليب،   الشوائب يف 

ليصبح لبنا رائبا، والرتويب يكون عن طريق خلط كأس من الرّائب يف الحليب الفاتر، 

السعن، وهو عبارة عن  بواسطة  ه  يتم خضُّ ثّم  رائبا،  ويُغطّى بغطاء صويّف حتّى يصري 

أكياس جلدية مصنوعة من جلد املاعز لغرض خّض اللّب فيها وفصل الّزبدة من الحليب 

�سناعة الّلنب اجلميد البلدي
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بحيث يصبح الحليب مخيضا، ثّم تغّل مخيض اللّب حتى يتخرّث قليال، ثم يرُْتك حتى يربد 

بكميّة  الخريطة، ويخلط  الّشاش  نظيف، تسّمى  قليال، ثم يوضع يف كيس قامش من 

من امللح  حتى يتصّفى من املاء، ويُربط من أعاله ليصبح عىل شكل )رصّة( ثّم يُعلّق يف 

مكان مرتفع حتّى يرتّشح املاء من اللّب، وتعرف هذه بالكبس أو الجبجبة، ويتم ّتزويد 

اللّب بامللح ملدة ثالثة أيّام ليساعد عىل تخزينه فرتات طويلة، وحني يزداد متاسك اللّب، 

ويصبح مثل اللّبنة الجامدة يُعجن اللّب الجامد عىل هيئة أقراص، وكُرات كبرية تسمى 

”زعاميط”، ثّم يوضع عىل ألواح خشبيّة ويُغطّى بقامش الّشاش، وينرش يف مكان جيّد 

من شمس وتهوئة ملّدة أسبوع من أجل تجفيف هذه األقراص متاما لتخزينها، ويرتك حتى 

مييل إىل اليُبْـس، ويأخذ لونا مائال إىل الّصفرة فيام يبقى جوفه أبيض، وعمليّة التّجفيف 

مهّمة جدا حتى ال يتلف اللّب ولو اقتىض عرضه تحت أشّعة الشمس مّدة أطول”...

هكذا يتحّول الحليب إىل جميد بطعم مالح ويسّمى )لب َمْعك(، واملعك هو عمليّة 

إعداد اللّب الجميد للطّبيخ، ألّن الجّدات حينام يقمن بطبخ اللّب الجميد كّن ميعكن 

معجنة،  يف  طويلة  ملدة  الفاتر  باملاء  ونقعها  تكسريها  بعد  الحجريّة  املكّعبات  هذه 

الفّخار تشبه  اللّب، وهي من  واملِعجنة من أدوات املطبخ الفلسطيني تستخدم ملعك 

الّصحن املجّور الضيّق من القاع، الواسع من األعىل، واملعك هي عمليّة إعادة تحويل 

اللّب الجميد إىل سائل بالتّذويب عن طريق فرك قطع اللّب مع املاء بجدار املعجمة، 

ألجل استخدامه للطّبخ، وحينام نفرغ من مْعك اللب يصري سائال أبيض بطعم مالح حاد 

لذيذ، ثم نقوم باستخدامه ألغراض تحضري الطّعام.

الجميد.  اللّب  املعجنة يف معك  بدل  ”املولينكس”  فيستخدمن  األيّام  املطابخ هذه  نساء  أّما 

حيث يُكرّس اللّب الجميد إىل قطع صغرية جّدا، وينقع يف املاء مّدة كافية حتّى يذوب بعد أن يترّشب 

املاء، ثّم يرضب يف الخالط، بهذا تحصل السيدة عىل اللّب املمعوك لتطبخه دون معجنة بجهد أقّل.

2.2.2. خبز الشاك: تشتهر فلسطني بسنابلها ويحصد الحّصادون القمح يف أواخر أيار. 

أنواع  الذي يصنع منه خبز الرشاك. وهو أحد  الطّحني  الفلسطيني يصنع  القمح  ومن 

الخبز الذي انترش يف الوطن العريب زمن العثامنيني، وهو خبز الصاج نسبة إىل طريقة 

الخبز عىل الصاج املعدين. يدخل هذا الّنوع من الخبز يف املطبخ الفلسطيني يف أكالت 



ثقافة الّطعام يف املجتمع املحّلي الفل�سطيني332 —

متنّوعة مثل املسخن، والشاورما. ومن مزايا هذا الخبز أنّه رقيق له طبقة واحدة فقط، 

ودائري كبري، وسهل الهضم، ولذيذ الطّعم، واقتصادي إذ ميكن عمل كّمية كبرية من خبز 

الرشاك من كّمية قليلة من العجني.   

باملاء، والعجن يكون يف وعاء واسع  ينخل الطّحني جيّدا ويخلط بالخمرية، ويعجن 

وعميق، يسمى ”لجن” )تنطق بالجيم املصية(. وهذه األيّام تستخدم ربّة البيت العّجانة 

كُرات  إىل  تقطع  ثّم  ومتامسكة،  طريّة  العجينة  تكون  أن  يجب  العجن،  يف  الكهربائية 

متوّسطة الحجم ترتك حتى تخمر ويكرب حجمها، ثّم تفرد صانعة الخبز العجني أو ترقه 

بطريقة رسيعة حتّى تحصل 

عىل أقراص دائرية كبرية، ثّم 

الحامي  الصاج  عىل  توضع 

حتى  الصاج”  ”فرن  وهو 

تأخذ لونا ذهبيا وبهذا يكون 

حصلت  قد  وتكون  الخبز. 

املنسف،  عىل أحد مكّونات 

باإلضافة إىل أكالت أخرى.

3. القيمة االقتصادية والغذائية لطبخة المنسف:
عىل  الفلسطينيون  ويعتمد  الثّمن،  غايل  البلدي  الغنم  فلحم  ُمكلفة،  طبخة  إنّها 

ُمميّز ألنّها ترعى يف  لها طعم  البلدي غري املستورد. ولحوم األغنام يف فلسطني  اللّحم 

املراعي الخرضاء، ويُفّضل أكل اللّحوم من األغنام الّصغرية السخل وتُسّمى )لحم رميس( 

اللّحوم7.  بني  مثنا  األغىل  وهي  وشهيّة،  طريّة  الطبخ  يف  فهي  صغري.  خروف  لحم  أي 

كام تحتاج األُكْلة إىل األرز، والّسمن البلدي املصنوع من حليب األغنام، وتحتاج أيضا 

القيمة  أّما  املحّمص.  واللّوز  املالح،  اللّذيذ  الجميد  واللّب  ”الرشاك”،  الصاج  خبز  إىل 

الغذائية للمنسف فهي أُكْلة ُمشبّعة فيها بروتني حيواين ودهون جيّدة، وكالسيوم من 

يف هذه األيام، يُقارب كيلو لحم الرميس 20 دينارا أردنيّا، وكيلو اللّب الجميد الجيّد يُقارب سعره 20 دينارا أردنيا. وعمل منسف   7

يكفي خمسة عرش ضيفا يكلّف ألف دوالرا من اللّحم.

اإعداد خبز ال�سراك على ال�ساج املعدين
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وجبة  تحتوي  ورمبا  القمح،  من  املصنوع  الرشاك  خبز  من  وكربوهيدرات  الجميد  لب 

من املنسف لشخص عادي غري رشه عىل ألف سعر حراري. مع أّن املنسف مكلِّف فإّن 

ثقافة املناسبات ارتبطت به، فهو طعام والئم األعراس، والعقيقة طعام املولود الجديد، 

والوضيمة طعام املآتم. ويعتمد أهل فلسطني من الجنوب اعتامدا كبريا عىل هذه األُكْلة 

خاّصة يف الخليل وضواحيها، إذ تقّدم املناسف إشارًة إلكرام الّضيف، وحسن الّضيافة، 

يقول املثل الّشعبي يف هذا األمر ”كّل واحد يقّدم قيمته”، أي أّن املضيف حينام يقّدم 

للضيف املنسف فهو بذلك يحرتم نفسه حني يحرتم ضيفه. ويف مدينتي الخليل ورام الله 

يُعّد املنسف من أجود األطعمة، وال تجد أحدا منهم ال يحبّه، وهو أُكْلة أسبوعية عىل 

املائدة، ويف العادة يكون غداء يوم الجمعة، وال ميكن تصّورهم دون هذه الطّبخة التي 

تُعرّب عن شخصيتهم نوعا ما. فهم يحبّون األكل الطّيب، ويكرمون الّضيف، متواضعون 

وأسخياء، يحبّون الحركة، والعالقات االجتامعية.

4. كيفيّة إعداد المنسف:
بعد إعداد اللّب املمعوك، وخبز الرشاك، يتّم تحضري اللّحم، يف هذه األيام يشرتى 

يف  يوضع  ثم  مرّات،  ثالث  شطفا  اللّحم  ينظّف  سخيّة،  بكميّات  اللّحام،  من  اللّحم 

طنجرة واسعة عىل الّنار مع املاء ليطبخ، وتُزال الزّفرة التي تبزغ عىل سطح ماء الغل 

بواسطة ”الكبشة”، وهي تشبه ملعقة كبرية مسطّحة فيها كثري من الثّقوب، ويف اللّهجة 

نقيّة  اللّحم  ”، هكذا تصبح مرقة  الزّفرة  العملية: ”قيش  يقال عن هذه  الفلسطينية 

وطيّبة الرّائحة، ثّم يسكب اللّب 

قليال  تسخينه  بعد  املمعوك 

ليستوي  اللّحم،  طبخ  ماء  فوق 

اللّحم يف مرق اللّب املمعوك مامّ 

من  مميّزا،  طعام  اللّحم  يعطي 

هنا يكون لحم املنسف مختلفا 

بطعمه. 
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شديد  اللّحم  يكون  أن  ويفضل  االستواء،  حتّى  كافية  مّدة  املرق  مع  اللّحم  يرتك 

اليد  بأصابع  املنسف  يؤكل  أن  عليها  املتعارف  العادات  فمن  أكله،  لتسهيل  االستواء 

بطريقة خاّصة. وحني يستوي اللّحم باللّب يقدح له بالّسمن والثّوم ويصّب فوق اللّب. 

ويُطفأ من تحته الغاز، ويُغطّى. ثّم يفلفل األرز ويوضع معه الكركم من أجل أن يكون 

رزا أصفر، ويقدح له بالّسمن البلدي، والقدح هي عملية تسخني الّسمن إىل حّد عال 

دون إحراقه، ثّم يصّب فوق األرز حني استوائه ليكون المعا غري متالصق بعضه ببعض. 

ويفرش  الّسدر”،   ” تسّمى  نسبيا  صغرية  حافة  ذات  مفرودة  كبرية  صينية  تحرض  ثم 

عليها خبز الّصاج طبقتني أو ثالثة، ثّم يُصّب عليه من اللّب املمعوك املطبوخ بواسطة 

الكفكرية، وهي املغرفة التي يغرف فيها املرق من الطّبيخ الّسائل. وحينام يرشب الخبز 

اللّوز  عليه  ويُرّش  األرز،  فوق  اللّحم  يَُصّفف  ثّم  الّصاج،  خبز  فوق  األرز  يفرش  اللّب، 

املحّمص. ويُصّب فوقه اللّب، ثّم يوضع عىل الّسفرة إىل جانبه طاسات من مرق اللّب 

اللّذيذ ليُصّب فوق األرز ملن يرغب فيه، أثناء األكل.

تراث املنسف تراث حّي، لذلك قد تجد اختالفا يف تقديم املنسف، وطريقة طبخه، 

وطريقة أكله، لكّن قوامه ثابت ال تغيري فيه، وهو طبخ اللّحم مع اللّب الجميد، ولو تغرّي 

جوهر الطّبخ يفقد املنسف طعمه الّشهي. وهي تعترب أُكْلة كاملة متكاملة، وال تحتاج 

إىل ُمقباّلت عىل الّسفرة، وال يطبخ مع املنسف أّي يشء آخر، إنّه املنسف سيد الطّعام 

يفرض نفسه عىل املوائد.

5. مكان المنشأ واالنتشار:
يرتبط املنسف بالبادية، والطّبيعة الجبلية، لذلك تنترش أُكْلة املنسف يف فلسطني 

عموما، وأهلها األصليون هم من جنوب فلسطني يف املنطقة الجبلية، وهي الخليل وبيت 

لحم، والقدس، ورام الله. ويشتهر أهايل قرى يطا، والسموع، وبني نعيم وقرى الجنوب 

يف تربية األغنام وصناعة اللّب الجميد املنزيل. كام انتقل املنسف إىل املدن الفلسطينية 

نابلس  مثل  الّساحل  األسامك يف  أو  والطّيور  الّدواجن  أكل  تعتمد عىل  التي  الّشاملية 
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وطولكرم وجنني وغزّة. وإّن جودة هذه األُكْلة وتوفّر مواّدها من البيئة املحلّية، جعلت 

منها األُكْلة الّشعبية األوىل يف األردن البلد الّشقيق لفلسطني، وقد أسهم االختالط السّكاين 

بني الّشعبني يف نقل ثقافة املنسف. فاملنسف إحدى األكالت الكركية الّشعبية، والكرك 

هي األرايض األردنية املحاذية ألرايض الخليل يف فلسطني، وكثريا ما يرتّدد أّن عائالت الكرك 

من أصول خليلية، لذلك نجد تشابها يف العادات والتقاليد املتعلّقة بالطّعام بني الّشعبني. 

ولبنان  سوريا  يف  وسكناهم  لجوئهم  مناطق  إىل  األُكْلة  هذه  الفلسطينيون  وقد حمل 

الخليج.  ودول  ومص 

هذه  اشتهرت  وهكذا 

املشبّعة،  الّدسمة  األُكْلة 

من  كثريين  وأسعدت 

أصحاب التذّوق الحسن.

6. العادات والتقاليد والممارسات المرتبطة بأُكْلة المنسف:
تقديم املنسف للّضيف من العادات الّسائدة املرتبطة بالكرم واحرتام الّضيف، كام 

يُقّدم عىل موائد اإلفطار يف رمضان، وعزائم الواليا وهي دعوات للغداء لنساء العائلة 

القريبات  الّنساء  هّن  الواليا  الفلسطينية  العاّمية  اللّهجة  ويف  للرّحم.  صلًة  القريبات 

للرّجل: أخواته وبناتهّن، وعاّمته، وخاالته، وبنات إخوته، ونساء العائلة كبريات الّسن، 

ومن العادات أن يدعو الرّجل والياه للغداء يف بيته بني الفينة واألخرى. ويقّدم املنسف يف 

والئم املناسبات، خاّصة والئم األعراس، كام يُْعمل املنسف أّول أيام عيد األضحى كوجبة 

رئيسية، وهي تعترب يف الّنظرة االجتامعية احرتاما ملن تقّدم إليه. ومن العادات القدمية أن 

يُؤكل املنسف باليد تكميسا، فال تستخدم املالعق أثناء األكل، يجلس الّضيوف عىل األرض، 

ويوضع املنسف عىل ُسفرة قصرية، يتحّوطها الّضيوف، ويضع الّضيف يده اليُرسى خلفه، 

ويأكل بأصابع يده اليمنى )الوسطى والسبّابة واإلبهام(، ويأكل من أمامه فقط بطريقة 

معروفة ال تجعل أصابع اآلكل متّس فمه. أّما يف الوقت الحارض فتفرش املوائد باملناسف، 
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استخدام  الرّئيس، ويتّم  الطّبق  به من  الّضيف يف صحن خاّص  ما يحتاجه  ويتّم سكب 

املالعق والّسكاكني يف األكل. ويف الّسابق، فكان يوضع رأس الخروف الّذبيحة يف منتصف 

أّما يف  املنسف.  فيها  يقّدم  التي  الكبرية جّدا  الّصينية  والّسدر هو  الكبري،  املنسف  سدر 

الوقت الرّاهن، فقد تّم االستغناء عن هذه العادة خاّصة أّن اللّحم يشرتى من اللّحامني، 

وليس هناك ذبيحة. ومن العادات املرتبطة بأُكْلة املنسف، رُشب القهوة الّسادة بعد انتهاء 

األكل، وتصنع من الّب املطحون خشنا ألجل هذا الّنوع من القهوة، ذلك ألهّمية القهوة 

املرّة يف عملية هضم هذه األُكْلة الّدسمة املشبّعة. فالقهوة الّسادة املرّة متنحهم راحة بعد 

أكل الّدسم، وتساعد عىل الهضم بسبب الطّعم املّر املفيد لهضم الّدهون.

بّدلت  الحياة،  ظروف  تغري  إّن 

وطريقة  املنسف  تقديم  طريقة 

بطعمه  يبقى  املنسف  لكّن  أكله، 

واملشبّع.  اللّذيذ  الحدق  الّدسم 

املطبخ  تراث  من  حيّا  تراثا  ويبقى 

الفلسطيني.

7. المنسف في األدب الشعبي واألبحاث العلمية:
يتبنّي من خالل السجل الوطني للرتاث غري املاّدي يف فلسطني، أّن الّدراسات حول 

املواضيع  أّن  حتى  معدومة8،  تكون  تكاد  بذاته  مستقّل  كموضوع  املنسف  موضوع 

املنشورة يف محرّك البحث ”جوجل” تكاد تقتص عىل موضوع طريقة إعداد املنسف، 

من خالل البحث عن الدراسات الخاصة باملنسف، وجدت أّن الحديث يدور عن ثقافة الطّعام وعادات األكل، وقد ذهبت إىل خبري   8

الرتاث السيد نبيل علقم ليحّدثني عن املنسف فقال يل مازحا: يهتم الّناس بأكل املنسف ال بالكتابة عنه. أّما السيدة ناديا البطمة 

املهتّمة بالرتاث غري املاّدي، فقد ذكرت املنسف كطبخة تراثية وطريقة إعداده فقط. وأورد باحث الرتاث حسني عطاري املنسف 

يف كتابه ”املأكوالت الّشعبية”، منشورات وزارة الثقافة الفلسطينية، صفحة 3، وذكر طريقة طبخه فقط بطريقة مبّسطة، وذكر أنّه 

طبيخ اللّب واللّحم واألرز ضمن طقوس معيّنة من غري ذكر لهذه الطقوس.  لهذا جمعُت أغلب املعلومات يف يطا عن طريق الحوار 

من حملة هذا الرتاث صانعات اللب الجميد خاّصة، ومن مجموعة نساء يعملن يف مرشوع طبخ لتشغيل الّنساء األقّل حظّا، وهي 

جمعية البيوت السعيدة الخريية يف مدينة الخليل. ويف مدينة الخليل، املدينة التي ال يجوع بها أحد، تقّدم تكيّة إبراهيم الخليل 

املناسف يف رمضان للعائالت الفقرية أو لعابري الّسبيل بتربّع من أغنياء املدينة، وطالبي الثواب من اللّه.  
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وبعض املقاالت التي تتحّدث عن املنسف كأُكْلة ال كثقافة. غري أّن املجتمع يعيش ثقافة 

املنسف وميارسها كجزء من ثقافة الطّعام يف املطبخ الفلسطيني. أّما يف األدب الّشعبي 

فتوجد بعض الزغاريت التي تعرب عن أهّمية املنسف يف الثقافة الفلسطينية9، مثل:

ها هي يـا سدر منسف  –

s ها هي عليه اللّحم ذايـب

s  ها هي يا أبو خليل ما يعرف

s ها هي إالّ املناسف لضيوفنا والحبايب لولولويل

ها هي قّدموا بعرس الغايل صحون صحون –

s  ها هي وغري املناسف للّضيف ما يكون

s ها هي والّل بحّب الّنبي يصّل عليه

s .هاهي وما يغادرنا إال بالدهن مدهون لولويل

را: أّما الطّرائف، فلم تنس املنسف، فقد قيل فيه تََندُّ

”منسف الّدجاج ما ينفع الفلسطينية ”مبعنى عن أهّمية اللّحم الّضأين لعمل املنسف.  –

وهذه العبارة أيضا يتنّدر بها األردنيون يف داللة عىل أّن املنسف ال يصّح إالّ بلحم الخرفان.

”مش قد املنسف ال تتفلسْف”مبعنى إذا كنت ال تستطيع أن تعزم عىل منسف بُْخال  –

فال تعزم أصال.

وميتدح الّضيوف املناسف، فإذا قّدمت لهم يقولون بعد انتهاء األكل يف امتداح كرم 

املضيّف: جاد وأشبع. ويقولون له حني املغادرة كلمة ”يخلف”. وهي دعاء مبعنى خلف 

اللّه عليك أي عّوضك اللّه وأكرمك.

أنسطاس )ماري( زغرودة فرح ـ وزارة الثقافة الفلسطينية، 2018.  9
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الخاتمـــــة
تختلف املأكوالت الّشعبية من منطقة إىل أخرى من حيث الوفرة والكرثة، فبينام 

نراها تقتص عىل منتوجات األلبان والحبوب يف الصحراء، نراها يف القرى ذات تشكيلة 

وما  املطاعم  حيث  املكتظة  واملناطق  املدن  يف  ذلك  عن  تزيد  وقد  تنوعاً،  وأكرث  أكرب 

املنسف مبفاهيم  ويرتبط  الطعام وصنوفه10.  أنواع  من  مختلفة  تشكيالت  من  تحويه 

الكرم وإكرام الّضيف يف الثقافة الفلسطينية، وهو بذلك جزء من عاداتهم وتقاليدهم 

املرتبطة بالطّعام واملناسبات. وهو تراث حي نابع من عمق تجّذرهم باألرض، وقدرتهم 

عىل استغالل الرّثوات الطّبيعية يف العيش واالستعداد لشتاء قارس. يصنع من مرية البيت 

ومونته التي تصنعها ربة البيت من خريات األرض، تعتمد هذه األُكْلة عىل طبخ اللّحم 

مع اللّب الجميد. وهو ما ابتكره الّناس وتعارفوا عليه وتناقلوه جيال بعد جيل.
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