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كلمة رئيس جامعة القدس
إنه ملن دواعي سروري أن أكتب هذه املقدمة للعدد األول من نشرة مركز دراسات القدس “يا قدس!”.
تقع البلدة القدمية في قلب القدس ،التي قضيت فيها أيام ال تعد وال حتصى عندما كنت شابا ،وأعرف
جيدا اجلدران الذهبية القدمية والطرقات املؤدية إلى هذا السوق أو ذاك ،وأصوات التجار وهم يبيعون
بضاعتهم ،ومحالت بيع التذكارات والهدايا والتحف اخلشبية ،والكنيسة واملسجد ،ورائحة حرق البخور في
احلي املسيحي .مدينة القدس هي في قلب ووجدان جامعة القدس ،جامعة العاصمة واملدينة املقدسة ،التي
نستمد اسمنا وهويتنا منها ،ونحن دائما فخورون باحلفاظ على وجودنا فيها وخاصة في البلدة القدمية.
كانت القدس وسوف تبقى دائما في مركز احلياة الفلسطينية .هي من أهم املدن في العالم كونها حتمل
أهمية دينية كبيرة ألكثر من نصف سكان العالم .وهي واحدة من أقدم مدن العالم املأهولة ،ونعرف
ذلك بسبب األدلة األثرية التي تشير إلى أنه قد مت اإلستيطان فيها رمبا منذ وقت مبكر من منتصف القرن
الرابع قبل امليالد .والقدس هي مدينة ذات تقاليد عريقة وفريدة من نوعها ،ونحن فخورون كفلسطينيني
مبدينتنا العظيمة ،وأيضا بأن تكون جامعة القدس هي اجلامعة الفلسطينية في العاصمة.
جامعة القدس هي أنشط وأكبر مؤسسة فلسطينية في املدينة املقدسة وتعمل على خدمة السكان
الفلسطينيني ،واسمحوا لي أن أسلط الضوء على بعض املرافق والنشاطات .يقدم مركز العمل املجتمعي في
قلب البلدة القدمية في القدس خدمات قانونية ،وإجتماعية وتربوية ونسويه للمحتاجني .ويكرس مركز
تنمية املجتمع خدماته لتمكني النساء الفلسطينيات .ويقدم مركز دراسات القدس برنامج ماجستير
بتوجه متعدد التخصصات حول املدينة .وهنالك أيضاً كلية هند احلسيني للبنات في الشيخ جراح ومعهد
الطفل في حرم اجلامعة في بيت حنينا .ونحن فخورون جدا بدائرة املوسيقى املوجودة في كلية هند
احلسيني ألنها حتتوي على برنامج فريد من نوعه في فلسطني والذي يعلم املوسيقى على املستوى اجلامعي.
وهنالك مواقع أخرى تابعة للجامعة مثل املكتبة العامة املوجودة قرب باب العامود ،ووحدة دراسات اآلثار
املقدسية وبركة البطرك التي سيتم تطويرها كموقع ثقافي .وسيتم إفتتاح برنامج تكنولوجيا معلومات
للدراسات الثنائية في مبنى قريب من باب امللك فيصل في البلدة القدمية.
تنبثق رؤيتنا لألعوام القادمة من ضرورة تقوية وتعزيز وجودنا في القدس من أجل خدمة اجلمهور
الفلسطيني بشكل أفضل وتوسيع برامجنا األكادميية والالمنهجية ،ومن أجل تطوير مواقع املوروث
الثقافي والتاريخي في البلدة القدمية.
نتطلع للتوسع في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقني بها وأن جنعل هذا البرنامج مركزا ً دوليا
لطالب اللغة العربية ،وأن نستمر في دعم املبادرات البحثية التي تتعمق في دراسة املدينة من النواحي
التاريخية والثقافية والسياسية والدينية.
وبإصدار هذه النشرة نود أن نفتح نافذة على القدس من منظور األكادمييني العاملني في جامعة القدس
والقاطنني في املدينة .فمن املناسب أن يكون لدى جامعة العاصمة كل هذه املواد املهمة لإلصدار والنشر.
أ .د .عماد أبو كشك
رئيس جامعة القدس
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كلمة ترحيب – احملرران
نرحب بقراء العدد األول من نشرة “يا قدس!” الصادرة عن مركز دراسات القدس ،جامعة القدس.
مت تأسيس هذه النشرة لتشكل مساحة للنقاش األكادميي وتبادل املعلومات حول القدس من قبل
الفلسطينيني القاطنني في الوطن أو من هم في اخلارج ،باإلضافة إلى األجانب املهتمني مبدينة القدس.
فتفضلوا باالشتراك معنا باإلحتفال في إنطالق نشرة “يا قدس!”.
في هذا العدد ،نقدم املعلومات حول مركز دراسات القدس ونشاطاته .وتتضمن النشرة أيضا مقاالت
قصيرة بالعربية وباإلنكليزية كتبها أكادمييون وباحثون وطالب وآخرون مهتمون باملدينة وباملجتمع
املقدسي .ولم يتم التركيز على مواضيع محددة ،إذ ترك املجال للمشاركني في النشرة إلختيار املواضيع
التي جتذب اهتمامهم ضمن موضوع مدينة القدس بشكل عام.
نشكر رئيس اجلامعة ،البروفيسور عماد أبو كشك ،لدعمه ولتقدميه بعض الكلمات عن املؤسسات املختلفة
التابعة للجامعة في القدس .ونريد أيضا أن نشكر د .صفاء ناصر الدين ،نائب الرئيس لشؤون القدس ،على
دعمها املستمر وأيضا موظفي مركز دراسات القدس ملساعدتهم في حتضير هذه النشرة ،نريد إنتهاز هذه
الفرصة لتقدمي الشكر جلميع الذين ساهموا في هذا العدد األول لنشرة “يا قدس!”.
وبالرغم من الوضع الذي يطغى على البلدة القدمية في القدس هذه األيام  ،فإننا في مركز دراسات
القدس ملتزمون بتواجدنا هنا في سوق القطانني حيث نقدم اخلدمات األكادميية والثقافية ،على أمل
أن تصبح نشرة “يا قدس!” ملتقى األصوات العديدة املتواجدة في القدس وخارجها حول القضايا الهامة
املرتبطة بهذه املدينة وبالقضية الفلسطينية.
ونريد إطالق دعوة جديدة ملشاركتكم من خالل كتابة مقاالت أو تعليقات للنشرة القادمة من “يا
قدس!” .ميكن الكتابة باللغتني العربية أو االجنليزية بحيث ال تزيد املقالة عن  1200كلمة حول موضوع
يتعلق مبدينة القدس .وسيكون املوعد األخير لتقدمي هذه املقاالت هو  20أ ّيار . 2016
ميكن قراءة هذه النشرة على املوقع االلكتروني التالي www.jerusalem-studies.alquds.edu :
شكرا لكم  ،ويسرنا جدا أن تكونوا من قراء نشرة “يا قدس!”.
احملرران
أ.د .شكري العبد ،مدير عام مركز دراسات القدس
shukriabed@gmail.com
د .مها السمان ،أستاذ مساعد ،مركز دراسات القدس
mahawad99@yahoo.com
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التعريف مبركز دراسات القدس -جامعة القدس
يقع مركز دراسات القدس ،داخل أسوار
القدس ،طريق الواد ،داخل سوق القطانني ،في
مبنى مملوكي من القرن الرابع عشر وفيه
حماما العني والشفاء .ومركز دراسات القدس
هو واحد من املراكز التابعة جلامعة القدس.
تأسس مركز دراسات القدس عام 1998
كجزء من جامعة القدس على يد أ.د .سري
نسيبة والسيدة هدى اإلمام من أجل دفع عجلة
املعرفة حول املزايا املتعددة للمدينة من النواحي
التاريخية والعمرانية والسكانية والتربوية
وحول التكوين الديني والظروف اإلجتماعية واإلقتصادية واجلغرافية والسياسية احمليطه بها .ومن
أجل الوصول إلى هذا الهدف ،مت وضع األسس للعديد من النشاطات األكادميية مثل برنامج املاجستير
في الدراسات املقدسية ،وبرنامج اللغة العربية لغير الناطقني بها ،وبرنامج اجلوالت وبرامج النشاطات
الثقافية وقد مت مؤخرا ً تأسيس برنامج القدس لألبحاث ،كما أننا قمنا ومنذ بداية هذا العام بإحياء فكرة
احملاضرات األكادميية الشهرية العامة.
وباإلضافة إلى اجلو األكادميي واحليوي الذي يتسم به مركز دراسات القدس فإن املركز يستقبل
مجموعات مختلفة من الزوار من كل أنحاء العالم الذين يرغبون بالتعرف على املركز وعلى املوقع
التاريخي الذي يحتويه .هناك طاقم مكون من عشرة موظفني يكرسون معلوماتهم ومعرفتهم وخبراتهم
وجهودهم بشكل يومي إليصال رسالة املركز عن طريق نشر املعلومات الدقيقة واملفيدة حول إحدى أهم
املدن في العالم -مدينة القدس.

يعمل املركز على توفير برامج أكادميية وثقافية وهي:
ماجستير ودبلوم في الدراسات املقدسية
برنامج املاجستير في الدراسات املقدسية هو برنامج
يتبنى توجة متعدد التخصصات و ُيدَ َّرس مبسارين باللغة
العربية واإلجنليزيةِّ .
ميكن هذا البرنامج الطالب من زيادة
معرفتهم بالتطورات الرئيسية التي حدثت في تاريخ
القدس ومجتمعها وأحوالها السياسية واحلضرية .ويركز
أيضا على الوضع احلالي واملشاكل التي تواجه القدس
حتت اإلحتالل اإلسرائيلي .ويستفيد من هذا البرنامج
حملة الدرجة اجلامعية األولى في كافة التخصصات
والباحثني واملهتمني مبوضوع القدس من الداخل واخلارج،
عر ًبا وأجانباً .وللحصول على درجة املاجستير يتوجب على الطالب إنهاء  36ساعة معتمدة.

6

برنامج القدس لألبحاث

يسعى برنامج القدس لألبحاث إلى تعزيز املعرفة وتشجيع البحث العلمي للطلبة والباحثني وأعضاء هيئة
التدريس من خالل منهج متعدد التخصصات وتشجيع إشراك جيل الشباب للبحث في القضايا املتعلقة
باملدينة ومجتمعها .كما ويسعى هذا البرنامج لتوفير بيئة تعليمية حيوية وحتفيز اإلبداع وتبادل األفكار
وحرية التعبير واإلبتكار واإلنفتاح على األفكار اجلديدة .وهو يكمل البرامج القائمة في مركز دراسات
القدس من خالل زيادة اإلنتاج الفكري وتعزيز اإلهتمام باملدينة ومجتمعها على نطاق واسع ليصبح عنوانا
ومركزا لألبحاث األكادميية التي تركز على فلسطني بشكل عام والقدس بشكل خاص.

تعلم اللغة العربية في القدس
مت تأسيس برنامج “تعلم اللغة العربية” عام 2000
كجزء من برامج مركز دراسات القدس ضمن
املجهود للتعريف باللغة والثقافة العربية ونقلها
الى غير الناطقني بها .ويعمل ضمن هذا البرنامج
باإلضافة للمدير منسقة وعشرة معلمني ومعلمات
للغة العربية .يوفر البرنامج دروساً بالفصحى
والعامية وعلى جميع املستويات ،في القدس ورام الله
ويتضمن البرنامج دورات صباحية ومسائية باإلضافة
الى دروس خصوصية على مدار السنة .دروس احملادثة
(العامية) ِّ
متكن الطالب من التفاعل مع الفلسطينيني
في األسواق وغيرها من األماكن العامة .ومن خالل
دروس الفصحى يتعلم الطالب األبجدية والكتابة والقراءة التي متكنه من استعمال اللغة في أي نشاط
أكادميي الحقا .من خالل تعلم اللغة العربية يتعرف الطالب ايضا على اجلانب الثقافي لفلسطني والعالم
العربي بشكل عام.
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جوالت القدس  -القدس من منظور فلسطيني

يتضمن البرنامج جوالت ميدانية بهدف التعرف على معالم القدس التاريخية والسياسية واحلضرية،
باإلضافة جلوالت الى مدن أخرى كحيفا و عكا ونابلس واخلليل وغيرها ،لرؤية جمال فلسطني وطبيعتها
اخلالبة وثقافتها.
جوالت دينية
•احلرم الشريف
•كنيسة القيامة
•طريق اآلالم
•الزوايــا الصوفيـــة
•كنائــس جبل الزيتون

جوالت أثرية وسياسية
•سلوان
•لفتا
•حي ومقبرة مأمن الله
•أنفاق احلائط الغربي
•القصور األموية جنوب
حائط املسجد األقصى
•اإلستعمار في البلدة القدمية
•القدس البيزنطية
•القدس الصليبية
•القدس األموية
•القـدس العثمـانيــــة
•أسوار البلدة القدمية
•القلعة

جوالت متاحف
•متحف األسرة املقدسية ومسجد
سويقة علون
•متحف قلعة القدس
•املتحف الوطنــي الفلســطيني
•مركز املخطوطات اإلسالمية
واملتحف اإلسالمي في املسجد األقصى

جوالت احياء وجاليات
•اجلالية اإلفريقية الفلسطينية في
البلدة القدمية
•احلي األرمني
•جالية السريان واألقباط في البلدة
القدمية
•جاليات البلدة القدمية
•روسيا في القدس
•النمسا في القدس
•جولة القدس من الشرق الى الغرب
•النبـــي صموئيل
•الـــنزل األمـــريــــــكـي في خطـــى
سبــافورد
•األحياء واملدارس اإلسالمية في
القرون الوسطى
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جوالت خارج القدس
•برطعة واخلط األخضر
•أريحا ،مدينة القمر
•يافا ،عروس البحر
•حيفا وعكا
•الكنائــس واملـزارات في
جبال بيـت حلــم
•مملكة األدوميني
والكهوف السكنية في
جبال اخلليل
•جولـة سبســطية
ونـابلس
•جولة الى اجلوالن
السوري احملتل

جوالت املدارس“ -يا مكان يا قدس”
هذا البرنامج هو عبارة عن جوالت ميدانية لطلبة املدارس ،يهدف إلى تعريف الطالب على بعض املعالم
الدينية والتاريخية واألثرية والثقافية في القدس ،وإطالعهم على تركيبة مدينة القدس من الناحية
اإلجتماعية ،للتأكيد على هوية القدس العربية وتعزيز اإلنتماء لدى الطلبة للمدينة املقدسة .يتمكن
الطالب من خالل مشاركتهم في هذا البرنامج من التعرف على تاريخ القدس واحلضارات التي مرت
وتعاقبت عليها بطريقة عملية وعلمية غير تقليدية تتسم بالتشويق واملشاركة الفعالة.
“يا ما كان يا قدس” ،واملُ َم ّول من مؤسسة التعاون ،هو جتربة فريدة وخصوصا بالنسبة لطالب الضفة
الغربية حيث تتوفر لهم الفرصة من خالل هذا البرنامج لزيارة القدس قبل بلوغهم سن السادسة عشرة،
حيث يتم منعهم من قبل اإلحتالل بعد ذلك من دخول املدينة ،اال بصعوبة كبيرة وبعد التقدم بطلبات
إستصدار تصاريح خاصة.
مسار اجلولة
•باب العامود
•سوق خان الزيت
•طريق اآلآلم
•درج األقباط ودير األقباط ودير احلبشة
•كنيسة القيامة

•جامع عمر
•أسواق البلدة القدمية
•مطلة البراق
•خان تنكز وحمام العني  /مركز دراسات القدس
•احلرم الشريف

وقد إستقبل مركز دراسات القدس من خالل هذا املشروع  4000طالب وطالبة تقريباً من احملافظات
والقرى الفلسطينية التالية :جنني ونابلس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية وبرطعة وبيت حلم وقباطيه
وأريحا وطوباس والقدس وطولكرم واخلليل وأجنادين وبيت حنينا ويطا وبيرنباال والعيزريه واللد
وكفرصور .وبتمويل من مشروع برنامج األمم املتحدة للتنمية فقد مت أيضا إستقبال  800طالب تقريباً
من محافظة الرام والقدس وسلفيت ونابلس.

9

مقاôت �العر�ية
بركة حمام البطرك /البلدة القدمية  -القدس
دراسة أثرية

هاني نور الدين وغسان جناجرة
إن احلاجة للماء هو عامل أساسي في إنتقاء اإلنسان املكان املناسب لنشاطاته وإستيطانه وتعد من أهم
العناصر اإلستراتيجية إلستمراريته إلى جانب البعد اجلغرافي والطبوغرافي للموقع .إنعكس كل ذلك
على جميع التجمعات السكانية والتي بدأت كنواة صغيرة وتطورت من قرى إلى مدن .وكان هذا حال
القدس أيضا ،فمنذ بداية األلف الثالث ق.م .تواجدت كقرية على منحدرات التلة الشرقية جلبل الضهور
(تلة سلوان) ،حول عني مياه “أم الدرج” أو “عني سلوان” .1وتطورت بعد ذلك عبر التاريخ إلى مدينة
حتتوي على جتمع سكاني إحتاج إلى مصادر مياه ومنشآت حتفظ هذه املياه عبر مواسم السنة املختلفة
وخاصة مواسم اجلفاف .فقام السكان ببناء منشآت مائية كالبرك احملفورة في الصخر واملبنية من احلجارة
الضخمة ،2ومنها بركة البطرك والتي تتواجد في حارة النصارى ومن أهم املعالم فيها.
بركة حمام البطرك
تقع البركة في جنوب شرق كنيسة القيامة وإلى الغرب من طريق حارة النصارى في البلدة القدمية
للقدس .حتدها الدكاكني من الناحية الشرقية ويحدها من الناحية الشمالية خان األقباط وأبنية تعود
ملكيتها لطوائف مسيحية مختلفة باإلضافة إلى بيوت ودكاكني حتيطها من الناحية اجلنوبية.3
وقدرت مساحة البركة من قبل روبنسون بحوالي
73م طول (شمال-جنوب) مبحاذاة اجلانب الشرقي
للبركة ،و43.9م (شرق -غرب) حددت من
نهاية احلد الشمالي للبركة .4األبعاد أيضا موثقة
عند بيديكر وهي كما وردت عند روبنسون
73.150م طول (شمال-جنوب) و43.90م عرض
(شرق-غرب) .5أما تقديرات سميث فكانت مشابهة
ملا سبقها.6
يصعب حتديد العمق األصلي للبركة بالنسبة
جلدرانها ،إال أنها تقدر بحوالي 7-6م .7فمن الواضح
أن اجلدران األساسية للبركة قد هدمت ومت إعادة بنائها في فترات مختلفة وميكن القول بأن اإلرتفاع
احلالي للبركة ال يتجاوز األربع أمتار ،مما يعني بأن اجلدران قد أستخدمت خالل فترات مختلفة ومت
جتديد القصارة على جوانبها وأيضا تغطية أرضيتها.
الواجهة الشمالية لبركة حمام البطرك ،منظر مأخوذ من الشرق

تاريخ البركة ومسمياتها:
8

مت تأريخ البركة إلى فترة ملوك اليهود وباألخص إلى امللك حزقيا وسميت أيضا بهذا األسم  .إال أن
رجع إنشاء البركة إلى القرن الثاني ق.م .وبعضهم يرجعها للقرن األول ميالدي.
هناك تأريخ آخر ُي ِ
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وبعضهم يعيدها للعصر الصليبي .9إن املسميات املختلفة التي
تطلق على البركة ،تعكس اإلبهام واإلشكالية التأريخية
لها .فعندما يطلق على البركة إسم بركة حزقيا فإن
تأريخا توراتيا قد أدخل في املسمى بدون أي واقع حدثي
وزمني ،وهذا ما فعله معظم املستشرقني الذين تعاملوا مع
تاريخ البركة .10فالبعض يشير لها مبسمى بركة البرج،
وذلك إعتمادا على معطيات املؤرخ اليهودي جوزيفوس ،ألن
البركة حسب هذا املؤرخ واقعة بجانب البرج والتي تعود
الواجهة الشرقية للبركة ،منظر مأخوذ من الغرب
بتاريخها الى القرن الثاني ق.م .11و ُي Úر ِج ُعها بعضهم إلى امللك
هيرود في نهاية القرن األول ق.م .12وسميت ببركة القبر
املقدس ألنها قريبة من كنيسة القيامة .أما مسمى بركة حمام البطرك أو بركة البطرك ،فهو املسمى
املستعمل حتى اليوم من قبل العامة .و ُيفترض بأن البركة قد إرتبط إسمها باحلمام والكائن بالقرب منها
والتي ُيعتقد بأن إنشائها مت حوالي 1137م خالل العصر الصليبي.13
إن النقاش في البعد الزمني لبناء البركة ،يثير تساؤالت أيضا حول موقع البركة ،وإن كانت موجودة
في داخل األسوار أو خارجها .باإلعتماد على النصوص التوراتية (سفر امللوك  20 ،20 :2وسفر األعداد
 )30 ،32 : 2والتي تعيد بناء البركة لعهد حزقيا امللك تقريبا في القرن الثامن ق.م .فيمكن اإلستنتاج
بأن البركة موجودة خارج أسوار املدينة .14حسب األدلة احلالية واملعطيات التاريخية وإن كانت قليلة
ترجح بأنها موجودة داخل األسوار حيث مت إنشاؤها في تاريخ ال
فعال ،فإن الشواهد تشير بأن البركة ّ
15
يتجاوز القرن الثاني ق.م.
مكونات البركة:
في أعمال آثارية متت في عام  2015من قبل ِ
الباح َث Úني وبالتعاون مع جامعة القدس ومؤسسة بكدار
ومكتب دور الهندسي ،من خالل مشروع لتأهيل بركة البطرك من أجل استخدامها من قبل اجلامعة
ألهداف ثقافية وتربوية خلدمة سكان مدينة القدس واجلوار ،فقد مت الكشف عن بعض املؤشرات التي تفيد
في تأريخ وطرق إستعمال البركة ومنها:
•أرضية البركة:
ُبنيت البركة بكاملها على الصخر
األم ،إذ ال ُيعتقد بوجود أي بقايا
أقدم من األرضية املكونة من
القصارة والتي غطت الصخر األم
في شمال وجنوب البركة .ففي
الناحية الشمالية يظهر الصخر
األم بإرتفاع ال يحتاج الى تسويات
ترابية أو رصفات ،فقد ُغ ِّط َي
مقطع عمودي يوضح مكونات االرضية في جنوب البركة.
الصخر األم بهذه القصارة .أما في
الناحية اجلنوبية ،فتبني وجود رصفة حجرية وطينية وذلك بسبب وجود إنحدار طبيعي للصخر األم
من الشمال إلى اجلنوب ،ويبدو أن هذه الرصفة قد ُبنيت بشكل مباشر على الصخر األم لكي تكون مساوية
ملستوى األرضية الشمالية للبركة وألسباب تتعلق إما بعدم قدرة الصخر األم على إحتواء املياه وحفظها من
التسرب ،أو بسبب عوامل صحية دفعت املستفيدين منها إلى قصارتها وجعلها أكثر نظافة.
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أما الرصفة فقد مت إختبارها وهي حتتوي على ثالث
طبقات :في األسفل طبقة الصخر ومن ثم طبقة من
احلجارة الصغيرة وبعد ذلك طبقة أخرى من احلجارة
األكبر حجما ،كل ذلك حتى يتم قصارة األرضية
بقصارة مكونة من احلجر اجليري األبيض املدقوق
واملخلوط بكِ َسر فخارية ومواد أخرى عضوية ،وتتصف
بالسماكة واخلشونة ،ويعلوها طبقة من البالط
الرقيق غير املنتظم من ناحية الشكل .وتغطي تلك
القصارة والبالط األجزاء الدنيا من اجلدران الرئيسية
للبركة مما يساعد على تأريخ تلك اجلدران مع
أرضية البركة.

الواجهة اجلنوبية للبركة ،منظر من الشمال

•جدران البركة:
من خالل اإلعتماد على ما دونه املستشرقون والرحالة للقدس في القرن التاسع عشر فقد مت أخذ بعض
املعلومات التي تُفيد في التعرف على ظروف اجلدران.
لقد بني روبنسون في الثالثينات من القرن التاسع عشر أنَّ حدود البركة قد إمتدت إلى الشمال أكثر من
حدودها احلالية وذلك من خالل املعلومات التي أدلى بها مسؤول البنائني له وذلك قوله :بأن البناء احلالي
(خان األقباط) واملقام في هذه اجلهة قد مت تشييده جزئيا على بقايا جدار ضخم يقع على بعد حوالي
ثمانية أمتار من احلد الشمالي للبركة ،وهذا يعني أن البركة قد مت تقليصها حوالي (17م تقريبا) في
جزئها الشمالي.16
وذكر شيك أن أعمال ترميم متت في اجلدار الغربي واصفا هذا احلائط بأنه مرتفع وبدون أي نوافذ
ويتشكل من ثالث طوابق من الغرف املبنية فوق بعضها ،تعود الى ملكيات مختلفة ومقسمة لثالث أجزاء
(اجلزء اجلنوبي يتبع ملكيته لدير اليونان ومدخله من اجلنوب ،أما اجلزءان اآلخران في القسم الشمالي
فتعود ملكيتهما إلى عائالت من الروم األرثودوكس ومدخلهما من الغرب). 17
إن أَجزاء كبيرة من اجلانب الشرقي للبركة قد تهدمت وأعيد بناؤها .ويذكر شيك أن بناء بيت في
اجلهة الشرقية من البركة من احلجارة الكبيرة قد مت ،وقد أخذت حجارته من اجلدار الشرقي.18
من املالحظ أن اجلانب اجلنوبي للبركة ،هو اجلزء احملافظ عليه ،فمن الواضح أن الصخر األم ينحدر إلى
اجلنوب وخاصة إلى اجلنوب الشرقي ،وهذا ما يؤكد احملافظة نسبيا على هذا اجلدار على إرتفاع معني
أكثر من غيره.
•احلو÷ أو مجمع امليا Áاملوجود في الزاوية اجلنوبية الغربية للبركة:
تتصف تلك املنطقة بشكل مربع ،موجودة في الزاوية اجلنوبية الغربية أسفل القناة التي كانت تغذي
البركة باملياهَ ،يظهر من خالل البقايا في تلك املنطقة أن املنشأة قد خدمت أغراضا ليست واضحة بشكل
مؤكد ،إال أننا نفترض واحدة من وظيفتني وهما إما أنها كانت حوضا لتنقية املياه من األتربة واحلجارة
والعوالق القادمة من النظام املائي ،أو أنها كانت مبثابة احلوض النظيف الذي يفصل املياه النظيفة اجلديدة
عن املياه الراكدة في أنحاء البركة األخرى في حاالت إنخفاض منسوب املياه فيها .وفي كلتا احلالتني
فإن املياه ال حتتاج إلى قناة لنقلها إلى البركة الكبيرة ألن جدارها كان يرتفع حوالي نصف متر ،فتفيض
املياه إلى باقي البركة من هناك.
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•الدرج:
يقع في اجلدار الشرقي للبركة بإجتاه اجلنوب ،والذي رمبا كان يؤدي وظيفة ثانوية ،إذ رمبا شكل
مدخال إلى البركة في فترات ما قبل بناء البيوت احلالية .وينحدر الدرج من اجلنوب إلى الشمال بإرتفاع
حوالي  120سم عن أرضية البركة وهو من معالم البركة البارزة.
اخلامتة:
ممكن القول أن تاريخ إنشاء البركة والتسوية أو الرصفة والقصارة التي غطت األرضية واجلدران الرئيسية
تعود إلى فترات مختلفة تبدأ من الفترة الرومانية إلرتباط إسم بركة البطرك ببركة ماميال والتي يعود
تاريخها إلى الفترة الرومانية .ففي ذلك رمبا تكون بركة البطرك قد كانت مقلعا للحجر في أوائل الفترة
الرومانية ومن ثم أصبحت مكانا لتجميع املياه وإستقبالها من بركة ماميال .19إذا مت اإلعتماد على كتابات
جوزيفوس فالفيوس كتأريخ موضوعي 20فإن زمن بناء البركة وأيضا مسماها (بركة البرج) ومكان
وجودها بالقرب من القلعة الواقعة بجانب باب اخلليل يكون ممكنا وذلك ألنها بذلك تكون قد عاصرت
زمن الكاتب.
هناك دالئل منذ العصر البيزنطي ،مرورا بالعصر األموي ،تشير إلى ذكر البركة بأسمائها فقط .21أما
خالل العصر الصليبي (1187-1099م) ومرورا بالعصر األيوبي ثم اململوكي والعثماني (،)1918-1187
فقد تعددت املصادر حول البركة ومت ذكرها باإلسم الالتيني “ ”Lacus Balneorumوالتي أعتبرت
كمصدر مياه احلمام والذي يدرج في أمالك رهبان القديس حنا ما بني السنوات 1137و 1167م .22
إن البركة ومنذ العصر الصليبي ،أصبح متعارفا عليها مبا يسمى بركة حمام البطرك .وإستمرت في
تزويدها للحمام حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
لقد ذكر روبنسون الذي زار القدس في عام 1838م أن أرضية البركة كانت مغطاة بالقصارة ، 23مما
يعني أن البركة قد إستمر إستخدامها خالل الفترة العثمانية ومنذ فترات سابقة وبدليل أن روبنسون
أثناء زيارة للبركة قد وضح إستمرارية إستخدامها  .أما أدريان بوعز فقد ذكر أن جدران البركة رمبا
بنيت في الفترة الصليبية ،أما األرضية فهي أقدم من ذلك 24.لقد مت العثور خالل األعمال األثرية في العام
 2015على بعض القطع الفخارية والتي تؤرخ إلى الفترة البيزنطية رمبا املتأخرة ،ولهذا من املمكن القول أن
البركة قد مت تسويتها وقصارتها واستخدمت وأصبحت بهذا الشكل منذ الفترة البيزنطية.
د .هاني نور الدين هو محاضرفي املعهد العالي لآلثار ،ومدير وحدة دراسات آثار القدس /جامعة
القدس
السيد غسان جناجرة هو باحث ميداني في علم اآلثار
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سجون القدس في القرن السادس عشر
خضر سالمة
مقدمة
إن مؤسسة السجن في التاريخ اإلنساني قدمية قدم البشرية ،وأقدم ما ورد ذكر لها كان في البرديات
اإلغريقية-القبطية والبيزنطية .1وإذا تقدمنا في السنوات إلى الفترة اإلسالمية األولى ،جند أن ذكر السجن
ورد في أكثر من سورة من سور القرآن الكرمي .ففي سورة يوسف ،ورد ذكر السجن تسع مرات بإشتقاقات
أو صيغ مختلفة( ،أنظر كمثال ،آية رقم25 :؛ 33؛ 42؛ 100؛ وسورة الشعراء ،آية  ،)29وكذلك فإننا جند
ذكرا للسجون في شعر العصر اجلاهلي .2وكلمة “احلبس” املرادفة لكلمة “السجن” ،كانت معروفة في اللغات
السامية القدمية مثل السريانية ،وقد أستخدمت في القرآن مبعنى “احلجز” (أنظر سورة املائدة رقم  ،5آية ،106
وسورة هود رقم  ،11آية  ،)8حيث ترد كلمة “السجن” على األغلب مرتبطة بالسالسل .
إرتبط وجود السجن باملدينة ،وليس بالبادية ،وتوجد إشارات محدودة أن الرسول محمد عليه السالم قد إستخدم
السجن ،ولكن من الثابت أن أول من استحدث السجن اخلليفة الثاني عمر بن اخلطاب ،وذلك ناجت من إزدياد
الداخلني في اإلسالم ،فاشترى بيتا في مكة وحوله الى سجن ،3وتوجد إشارات إلى أن أول من سجنه عمر بن
اخلطاب ،هو معن بن زائدة .فقد اتهم بتزوير ختم اخلالفة واختالس أموال اخلراج في الكوفة ،واعتقله عمر
وسجنه في كوخ من قصب ،مما مكنه من اخلروج منه والذهاب إلى عمر الذي قام بجلده وأمر بتخليده في
السجن ،4وهذا األمر شكل السابقة القانونية ،والتي مت القياس عليها من أجل استحداث السجون في الفترات
اإلسالمية الالحقة.
العقوبات في االسالم
العقوبات نوعان ،نوع ورد فيه نص في القرآن وحددت فيه العقوبة ،مثل عقوبات القتل والسرقة وقطع الطريق،
والنوع الثاني عقوبات للردع ولم يرد فيها نص ال في القرآن وال في احلديث ،وتعرف بالعقوبات التعزيرية ،5أي
التأديبية أو الزجرية ،وترك تقدير حجم هذه العقوبة لولي األمر أو القاضي ،وتدخل هذه املخالفات حتت باب
اجلنحة ،ولها حد أدنى وحد أعلى ،والهدف من التعزير حماية املجتمع.
استخدم مصطلح "التعزير" كثيرا في الوثائق ،وقد حتول إلى مصطلح يشير إلى سلطة القاضي وبصورة أقل
إلى محتسب املدينة ،وحسب الوثائق العثمانية فإن باب التعزير واسع جداً ،ويبدأ من أبسطها وهو الكالم القاسي،
ووصوال إلى اجللد والسجن ،وقد يكون بعرك األذن أو الصفع أو الكالم العنيف .ويختلف تطبيق عقوبة التعزير
بني شخص وآخر ،وذلك حسب املوقع اإلجتماعي للفرد ،فكان اجللد والتشهير شائعا بالنسبة للطبقات الدنيا في
7
حني كان السجن هو الشائع ألفراد الطبقة الوسطى ،6وقد مت حتديد عقوبة التعزير في إحدى وثائق السجل
وذكرت أنه ال حد فيه ،وهو أنواع وال يختص بالضرب ،وال يوجد في التعزير شيء مقدر.
كان القاضي في الفترة العثمانية يأمر بإرسال السجني إلى السجن بعد محاكمته أو عرضه على القضاء .ففي
العادة يلجأ الدائن -على سبيل املثال -إلى القضاء ،إذا ما عجز املدين عن السداد لسبب من األسباب ،وبعد مكوثه
في السجن املدة العرفية ،وثبوت عجزه عن سداد الدين بشهادة الشهود (إعالن إفالسه) ،يتم إطالق سراحه من
القاضي  ،وهذا العمل له مرجعية تاريخية ،وترجع إلى رفض أبو هريرة سجن مدين فقير رغم إحلاح الدائن،
وقال أنه إذا بقي حرا فهو يعمل ويعيل عائلته ،ويقسط الدين للدائن ،8وقد كان يتم هذا األمر في سجون
القدس ،9واختلف الفقهاء في حتديد الفترة العرفية ،10فلدى أبو حنيفة فهي ما بني  4-6شهور ،ولكن للقاضي
أن يقرر طول املدة أو قصرها ،بربط ذلك بحسن سمعة الرجل املدين أو سوئها.11
الوضع في سجون القدس
يختلف الوضع في السجن بني املساجني األثرياء والفقراء ،كما في احلرية ،فاألثرياء كان بإمكانهم التمتع

15

بالراحة وطلب اخلدمات ،ولكن الفقراء كان عليهم اإلعتماد على الصدقات سواء من األوقاف أو الدولة ،وعلى
األغلب أن الصرف على السجناء كان من إلتزامات الدولة ،والذي يتمثل في األكل والكساء والعناية الصحية.12
توجد وثائق تفيدنا بأن املساجني كانوا يقيدون بالسالسل في الليل ،إضافة إلى وضع اخلطرين منهم في
مناطق كان يطلق عليها الغور أو املطامير (وهي حفرة حتت االرض تخزن فيها احلبوب ،واستخدم املصطلح
لوضع املساجني فيه من بدايات الفترة اإلسالمية) ،فقد أمر اخلليفة العباسي املكتفي ()907-877 /264-295
بهدم املطامير التي عملها والده اخلليفة املعتضد ( 13)901-856 /289 -242بعد توليه اخلالفة إثر وفاة
والده ،14كما يالحظ أن بعض املساجني كان يسمح لهم باخلروج إلى صالة اجلماعة ،وقد ورد ذلك مرة واحدة،
ورمبا كان ذلك إستثناءا في صالة يوم اجلمعة في شهر رمضان ،وعلى األغلب أن ذلك كان يتم في مسجد
القلعة ،15كما وردت وثيقة تشير إلى السماح لسجني باخلروج للوضوء ولصالة الصبح ،ولكنه هرب ،16وتشير
كثير من احلجج إلى أن الفرار من السجون كان أمرا شائعا ،17وجتدر اإلشارة أن الرجال والنساء كانوا يسجنون
في سجن واحد ،ولكن كان لكل جنس مكانا منفصال عن اآلخر.
سجن القلعة:
كان في مدينة القدس أكثر من سجن،
وكانت تلك السجون من أمالك الدولة،
وبالتالي يتم الصرف عليها من الوالي،
وكان يعرف السجن بأكثر من إسم،
والسجن الوحيد الذي عرف باسم واحد
هو سجن القلعة .وهو السجن املوجود في
قلعة باب اخلليل ،وكان يعرف بسجن
القلعة أو حبس القلعة ،وكان يسجن
فيه الرهائن ،فقد كان البدو يهاجمون
احلجاج القادمني لزيارة القدس واخلليل،
القلعة التي كانت حتتوي على السجن.
وملنع هذه احلوادث قام السلطان مبعاقبتهم
عن طريق أخذ رهائن من عائالت مشايخ
البدو ،وسجنهم في سجن القلعة ،إضافة إلى سجن الضامنني ألهل القرية أو احلي لدفع الضرائب ،وهم في العادة
من مخاتير القرى املوقوفة والوجهاء ،فإذا تأخرت القرية في تسديد املطلوب منها ،سواء كان للدولة أو الوقف
أو امللتزم ،فإن مشايخ القرية يوضعون رهائن إلى حني تسديد ما على القرية ،كما وجد رهائن للمحافظة على
سالمة الطرق من ُق َّطاع الطرق.
كان من العادة أن يتم إستبدال الرهائن في السجون بآخرين مساوين لهم في املكانة واملوقع اإلجتماعي ،وذلك
إذا ما ثبت وجود خطر على حياتهم نتيجة مرض أو غير ذلك ،وقد صدر فرمان بذلك ،وقد تقدم أهالي
الرهائن بطلب املوافقة على تغيير الرهائن كل ستة أشهر.18
فقد كشف عن سجني مريض بالقلعة ،وقرر القاضي بناء على نصيحة الطبيب إطالق سراحه ،ووضع أخيه
مكانه رهينة  ،191576/984وكان من الضروري وجود حكم إلستبدال السجني ،فقد ورد حكم شريف لدى
القاضي ،يقول بأن محابيس قلعة القدس رهينة على عمارة البالد وأداء احلقوق ،20وأن بعضهم حصل له ضعف
وبعضهم توفي من طيلة مكوثهم في السجن ملدة أكثر من سنة ،وطلب إستبدالهم بأقارب لهم يعادلونهم في
املكانة واملقام ،ونص األمر الشريف بتاريخ  1576/984على أن ال ميكث الرهائن على عمارة البالد وأداء احلقوق
أكثر من سنة.21
سجن البيمارستان (سجن الشرع):
من ناحية تاريخية يبدو أن هذا السجن قدمي ،وهو مستمر منذ الفترة األيوبية ،وقد أشار إليه مجير الدين في
الفترة اململوكية عند حديثه عن أوقاف امللك األفضل األيوبي ،وقال «ومن جملة أوقافه املسجد الكائن عند
القيامة علو سجن الشرطة» ،وأيضا «منارة املسجد الكائن علو سجن الشرطة جتاه القمامة من جهة القبلة».22
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عرف هذا السجن بهذا اإلسم ألنه من األبنية املوقوفة على البيمارستان أي «املستشفى» ،ويبدو أنه كان داخل
املستشفى نفسه ،ويشير إلى ذلك من مضمون حجة شكوى على الدباغني الذين يستخدمون بئر املاء املخصص
للمرضى واملساجني لغسل اجللود ،فمنعهم القاضي من ذلك ،وأمر بوضع خرزة على البئر ،23وعرف هذا السجن
بإسم «سجن الشرع» وكان يسجن فيه الرجال والنساء املديونني من أصحاب الديانات الثالث ،وميكن حتديد
موقع هذا السجن ،مقابل مدخل كنيسة القيامة ،بجانب املسجد العمري من الشرق.
وقد وجد في سجن الشرع سجنني ،واحد للرجال وآخر للنساء ،24ونتيجة ذلك ظهرت إشكاليات ،فقد متت
الشكوى على السجان ،بأنه يختلي في كل ليلة مع إمرأة سجينة في سجن الشرع ،وذهبت جلنة من احملكمة
للكشف على السجن الكائن باملوريستان ،ووجد السجان مختلي مع احلرمة في حجرتها ،ومعها إمراة أخرى
مسجونة بحق شرعي وتقرر التعزير عليه .251566 /974
وكانت أحيانا ترفع شكوى ضد السجانني ،فقد حضر للقاضي رجل من احملابيس ،وأبرز كتاب يشكو املساجني
فيه السجان عبد القادر بن العجمية ،بأنه يأخذ منهم دراهم ،وأنه فرق بني من يدفع ومن لم يدفع باملبيت
واملعاملة ،وأحضر القاضي املساجني وشهدوا مبا ذكر أعاله ووجب التأديب على السجان .261545/952
ونشير إلى حادثة ترجع الى سنة  ،1545/952جرت في هذا السجن ،فقد حضر للقاضي شخص سجني،
وكانت زوجته قد اشتكت عليه لعدم دفعه مهرها املقدم ،وكان مسجونا على ذلك ،وإشتكى أنه في حالة
صعبة وأنه بحاجة جلماع زوجته ،وإستأذن القاضي في إحضار زوجته الى السجن ومتكينه منها ،وأن تبيت
عنده في السجن في موضع خال من الرجال ،وراجع القاضي املفتي والعلماء وأفتوا بجواز ذلك ،وأمر القاضي
السجان بتوفير غرفة منفصلة له ولزوجته.27
سجن النيابة
ورد ذكر لهذا السجن في عدة وثائق ،ولم أستطع حتديد مكانه ،ويبدو أنه كان يطلق عليه أيضا سجن
الصوباشي ،وهو قائد شرطة املدينة واملمثل للوالي ،وأشارت حجة الى هروب مساجني من هذا السجن ،وبعد
التحقيق تبني أن السجان قصر في عمله ،فلم يضع املساجني في الغور (احلفرة او الطابق االرضي) ،ولكنه ثبتهم
في الساحة السماوية ،28كما جند حجة تشير إلى ذلك بشكل واضح “تأجير سجن الصوباشي” ،29ورفعت
دعوى من الصوباشي على شخص إسمه بالي األرمني ،ألنه وضع سلم على حائط سجن النيابة ،ونظر إلى السجن
وأنكر ذلك ،وذكر أنه نصب السلم على حائط البطرك ،وأطل على الكنيسة التي حتت دار البطرك.30
سجن األشراف
وردت وثيقة واحدة تشير إلى سجن األشراف بشكل هامشي ،فقد رفعت شكوى للقاضي من نقيب األشراف،
حتتج على أن األشراف يسجنون ويحاكمون في القلعة مع الناس العاديني ،ويوجد فرمان ينص على أن يتم
سجن الشريف عند الضابط (النقيب) املسؤول عنهم ،وليس في السجن العادي.31
سجن السياسة
ورد مرة واحدة ذكر سجن السياسة ،وذلك مبناسبة إطالق سراح سبعة مساجني من سجن القدس ،املعروف
بحبس السياسة ،كما أطلق سراح ثالثة من سجن القلعة ،32ولم أستطع حتديد هل هو سجن خاص بالسياسة،
أم هو مسمى ألحد السجون السابقة .وقد مت الكشف من القاضي على احلبس إجتاه القيامة واملعروف بحبس
حكام السياسة ،واستجوب املساجني حول سبب سجنهم ،وأطلق سراح ثالثة من احملابيس.33
اخلامتة
من الصعوبة معرفة حقيقة ما كان يجري في سجون القدس في القرن السادس عشر ،ألن املادة التي بني أيدينا
بخصوص هذا املوضوع مختصرة ،وليس سهال عرضها بشكل متماسك ،وبالتالي فال بد من إستخدام التخيل
إليضاح الصورة ،فالوثائق هي شيء جامد وتشير إلى حادثة معينة ،ووصلت إلى احملكمة ألن من وظيفة القاضي
أن يقرر في احلادثة املعروضة أمامه ،وبالتالي فنحن نفتقد األساس الذي قامت عليه القضية نفسها ،كما جند
صعوبة في التفريق ما بني السجن املدني والسجن السياسي ،فاملعلومات عن نوع السجن الثاني هي بحكم الندرة،
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وال جند سوى سطر أو أكثر مبعثرة هنا وهناك.
كما لم يرد ما يشير إلى درجات عقوبة التعزير التي كانت تتم ،إضافة إلى أننا ال جند معلومات مفصلة عن
أساليب التعذيب التي كانت تتم في السجون ،وإن وجدت إشارات جانبية تشير إلى ربط املساجني وخاصة في
سجن القلعة بالسالسل أثناء الليل.
السيد خضر سالمة عمل كمسؤول عن املتحف اإلسالمي ومكتبة املسجد األقصى في احلرم عدة عقود،
وعمل وال يزال يعمل في مكتبة اجلامعة العبرية وحاليا يعمل أيضا في مكتبة العائلة اخلالدية ،أنهى
اللقب الثاني في املكتبات ثم في التاريخ العثماني والثالث عن احملكمة الشرعية في القدس القرن
السادس عشر (فترة السلطان سليمان القانوني).
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حملة عن الزخارف اجلصية في العمارة اإلسالمية
وعن صناعة الشبابيك اجلصية في عمارة املسجد األقصى املبارك
يوسف سعيد النتشة
جص أو جبس 1وبعامية القدس وفلسطني تعرف اليوم املادة
بإسم جبصني ،هي مادة قدمية استخدمت ملالط (قصارة)
اجلدران والواجهات لقسوته ولنعومة سطحه .2وبداية
لكن املعروف أنه ُط ِّو َر من قبل
استخدام املادة غير معروفّ ،
الرومان القدماء لزخرفة األسقف ،والحقا طوره معماريو
العمارة اإلسالمية للزخرفة الداخلية واخلارجية على السواء،
فصنعت منه القباب املقرنصة ،3وتشكيالت كبيرة فنية
جدارية ،4و/اذج ألجسام حيوانية أو نباتية عبر صبها
في قوالب خاصة ،وتستخدم املادة أيضا كزخارف بديعة
للشبابيك والنوافذ ،وهذا اإلستعمال هو موضوع هذه الورقة.

لوحة  :1زخارف جصية من قصر احلير الغربي من
الفترة االموية (نقال عن موقع اكتشف سورية)

واجلبس (بكسر اجليم وسكون الباء) لغة جتمع على أجباس،
وتعنى اجلامد من كل شيء .5ولفظة اجلص أو اجلبص فارسية األصل لكنها عربت ،ويقال لصانع أو مشكل
جصاص ،وملكان صنع اجلص جصاصة ،أو جباسة وجتمع على جباسات .6ولقد وردت لفظة جص
اجلص ّ
7
وجبس في أغلب قواميس اللغة العربية القدمية واحلديثة ومعاجم العمارة والفنون  ،ويقابلها باإلنكليزية
(.) Gypsum، Plaster، Stucco 8
وأصل اجلص من احلجر اجليري الذي يكسر ويسحق ويطحن
ليصبح مادة ناعمة تخلط الحقا باملاء 9وتشكل حسب احلاجة،
وكان يضاف إليها مواد أخرى من الصمغ ومسحوق الرخام
وقشر البيض 10ومواد أخرى كالرمل ،لكن اليوم تصنع املادة
جتاريا عبر تصنيع بتروكيماوي معقد.
وكان اجلبص في العمارة اإلسالمية على أنواع منه العادي
وهو نوع خشن غير نقي في األغلب ،ومنه اجلبس الزجاجي،
وهو مركب كما يفهم من اإلسم من جبس وزجاج ،وهذا لوحة  :2زخارف جصية في قصر احلمراء في غرناطة
النوع األخير ممتاز الصفات حيث يصعب تفتيته إذا ما
جتمد وتشكل .وهناك نوع آخر من اجلبس عرف بإسم
البياض وهو مالط أبيض ناعم استخدم لتكسية اجلدران
لتسويتها وتقويتها ولنقش الزخارف عليها .وهذه األنواع
الثالثة ورد ذكر لها في وثائق العصر اململوكي.11
ولقد أبدع فنانو العمارة اإلسالمية في إستخدام مادة اجلص
في عمل التشكيالت املعمارية والزخرفية ،وظهر هذا مبكرا
في العمائر اإلسالمية منذ العهد األموي ،ومنها قصر احلير
لوحة  :3مقرنصات ركنية وعقد مشكل من زخارف
12
الغربي (لوحة  ،)1وانتقل واستمر ذلك في العهد العباسي جصية في قصر احلمراء في غرناطة
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وظهر جليا في مدينة سامراء واشتهر حتى نسب الطراز إلى هذه املدينة ،13وشاع أيضا استخدام الزخارف
اجلصية في جامع إبن طولون في القاهرة .لكن بلغت هذه الصناعة مكانة مرموقة في قصر احلمراء
بغرناطة باألندلس (لوحة .)3 ،2
واشتهرت فلسطني بالزخارف اجلصية ونالت حظوة كبيرة خاصة في العصر األموي وما تاله من عصور،
وخير شاهد على ذلك قصر هشام األموي في أريحا ومبنى قبة الصخرة املشرفة ومبنى اجلامع األقصى
وكالهما في القدس من ضمن عمارة املسجد األقصى املبارك .بل متيزت مدينة القدس في دقة صناعة
الشبابيك اجلصية وجمالها املميز .لقد كان لنسق الشبابيك دورا مهما في تخطيط املباني اإلسالمية ،وقد
استخدمت لإلستفادة من اإلضاءة الطبيعية وإلدخال الهواء للمباني ،وكانت الشبابيك والنوافذ على عدة
أشكال فمنها املستطيلة واملربعة والطولية والدائرية .وإذا كان مستوى الشباك قريبا من مستوى الطريق أو
الشارع فقد ُغ ِّط َي مبصبعات معدنية جميلة الصناعة والتكوين لتوفير احلماية ،وإذا كان مستوى الشباك
عاليا ومرتفعا فقد ُغ ِّط َي بطبقة من الزخارف اجلصية اجلميلة التي تطعم بتشكيالت من الزجاج امللون
الشفاف .ويبدو أن هذه الصناعة التي كانت في األصل أموية ،استمرت في الفترة اململوكية والفترة
العثمانية ،فتكسية الشبابيك كانت هامة لعمارة اجلامع األقصى وقبة الصخرة ،وكالهما نال الرعاية
والعناية من قبل السالطني واخللفاء واألمراء منذ تأسيسهما وحتى يومنا هذا.
ومن حسن الطالع أن هذه الصناعة وهذا الفن
اجلميل الراقي ال زالت متارس وبإتقان في ورشة
إعمار املسجد األقصى املبارك وبأيدي فنانني مهرة
محليني .والواقع أن تكوين هذه الشبابيك في منتهى
اجلمال واإلتقان (لوحة  ،)5 ،4خاصة إذا ما نظر
إليها حينما تخترقها أشعة الشمس ،حيث تتلون
حزم هذه األشعة بألوان قطع الزجاج الصغيرة التي
تشكل خلفية لهذه الزخارف .وأروع هذه االمثلة
توجد في رقبة قبة الصخرة وفي القسم العلوي
من اجلدار اجلنوبي للمسجد األقصى ،وفي أنحاء لوحة  :4زخارف جصية في اجلدار الشمالي للجامع االقصى حيث
املدخل باجتاه اجلنوب
مختلفة من أقسام املسجد وفي املتحف اإلسالمي،
وفي عمائر متناثرة في أماكن أخرى من القدس وفلسطني ،لكن األهم يوجد في املسجد األقصى املبارك.
وطريقة هذه الصناعة حتتاج إلى صبر وموهبة والى مهارات متعددة وتستلزم
عدة مراحل .وتبدأ أولى خطوات املرحلة االولى بتحديد حجم الشباك
املطلوب ،ثم بعمل قالب خشبي متني ،وبعدها يتم خلط مادة اجلبص وصبها
في القالب ،وعادة ما يكون هذا القالب دائريا ،أو مستطيال ينتهى بعقد نصف
دائري ،ويوضع هذا القالب على األرض حينما تصب خلطة اجلبص حتى
تتماسك وتقوى.
واملرحلة الثانية تستهل بأن يرسم بقلم رصاص التكوين الزخرفي املنوي
تنفيذه على الشباك ،وعادة ما تكون هذه الزخارف نباتية دقيقة مع بعض
التشكيالت الهندسية وغالبا ما يكون معها زخارف كتابية بخطوط جميلة
متداخلة حتوي آيات قرآنية أو عبارات دعائية ويسجل فيها تاريخ صناعة هذا
الشباك أو سلسلة الشبابيك التي تنتمي الى فترة معينة أو ترميم محدد أمر لوحة  :5احدى النوافذ اجلصية
في مبنى قبة الصخرة املشرفة
به بعض احلكام واألمراء.
واملرحلة الثالثة (لوحة  )6هي أدق هذه املراحل ،حيث يتم حفر وتفريغ اجلص حسب التكوين املطلوب،
ونظرا ألن الشباك سيكون مرتفعا لعدة أمتار ،لذا فعملية احلفر يجب ان تكون مائلة حتى ميكن مشاهدة
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الزخارف ،ألنه إذا كانت مستقيمة سيتعذر مشاهدتها إال اذا
كان مستوى النظر على نفس مستوى الشباك .ويستعمل في
احلفر أدوات صغيرة وحساسة ألن أي خطأ أو إهمال قد يعني
إعادة صب القالب من جديد.
وبعد االنتهاء من عملية احلفر الدقيق ،نصل للمرحلة األخيرة
وهي عملية حتشية قطع صغيرة من الزجاج امللون ووضعها
خلف الزخارف اجلصية لتشكل خلفية لهذه الزخارف (لوحة
 ،)7وتظهر مهارة الفنان هنا حينما ُيعطي كل وحدة زخرفية
لونا محددا من الزجاج ،حيث تسهل على املشاهد أن يتتبع
الوحدة الزخرفية بكل يسر وسهولة رغم تداخل وتشابك هذه
الوحدات مع بعضها البعض.
هذه صناعة فنية حتتاج إلى حس مرهف وصبر وإتقان
ومتابعة وإلى تعاون فريق فني وإداري جنده اليوم ممثال
بتواضع لكن بحرفية وإخالص في فريق ورشة الشبابيك
اجلصية في جلنة إعمار املسجد األقصى املبارك ويتكون من
الفني األخ الكرمي بشير املوسوس الذي أتقن الصنعة وتشربها
من رحمة والداه ،ويعاونه زمالء كرام منهم عالء احملتسب
ومحمود إبراهيم الرويدي ،ويدعمهم فنيا وإداريا الرسام املتقن
صاحب اخلبرة الطويلة يوسف البصبوص وعيسى سلهب،
إضافة إلى رئيس جهاز اإلعمار املهندس بسام احلالق ومساعده
املهندس طه عويضة.
إن دقة هذا العمل وأهميته وعراقته تستدعى وقفة أوسع
وأكبر وأكثر تفصيال ال يتسع لها هذا املقام ،لكن ستكون
في دراسة أوسع وأشمل قريبا ان شاء الله .لكن خير ما نختتم
به القول أن عمل شباك مساحته متر مربع يستغرق ما بني
 120-150ساعة عمل مضنية (لوحة .)8
د .يوسف سعيد النتشة ،درس العمارة والفنون اإلسالمية في
جامعة القاهرة وجامعة لندن ،يعمل مديرا للسياحة واآلثار في
مديرية االوقاف العامة في املسجد األقصى املبارك ويحاضر في
جامعة القدس .وضع عدة مؤلفات في عمارة القدس أشهرها
كتاب “القدس العثمانية املدينة العامرة” ،و“مسارات من
السياحة الرديفة في مدينة القدس”.
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لوحة  :6السيد بشير املوسوس ومساعدة محمود
الرويدي في ورشة اجلص

لوحة  :7تظهر حتشية القطع الزجاجية الدقيقة
من اخللف

لوحة  :8احد الشبابيك التي مت اجنازها في ورشة
اجلص في املسجد االقصى املبارك
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قصرغساني ،ولم يبق منه الكثير وفي متحف دمشق أجزاء من واجهة القصر .عن القصر أنظر املوقع اإللكتروني اكتشف سورية
http://www.discover-syria.com 1313
1414وعن الزخارف اجلصية اخلاصة بالقصر أنظر لوحة .1
1515عن طراز سامراء وأصوله الزخرفية والفنية أنظر الدراسة احلديثة ألحمد قاسم اجلمعة ،من كلية اآلثار جامعة املوصل
www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=69443
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ذكريات وخواطر
يوم دعيت للتحقيق في متحف اآلثارالفلسطيني (روكفلر)
جاك برسكيان
في القدس القدمية؛ لم يكن ُمستغرباً أن تقودني
ُ
أعمال البناء التي كانت جتريها مؤسسة املعمل من
أجل ترميم معمل البالط القدمي إلى استجواب مط ّول
ِ
التناقضات
لكن سلسل َة
لدى سلطة اآلثار اإلسرائيل ّيةّ .
وضعتني وجهًا لوجه أما َم الصبي الذي اعتا َد أن
َ
يرافق والده إلى متحف “روكفلر” من أجل استالم
وتسليم الكتب التي كان يرممها ويجلدها لصالح
املتحف .الزلت أذكر ذلك السحر الذي كان يأخذني
منتصف الباحةِ
ِ
ونظرت إلى تصميم
وقفت في
ك ّلما
ُ
ُ
ُ
ّ
املعماريّ
أحدّ
في
ق
كنت
.
ف
التقش
على
القائم
البناء
ُ
صورة عامة للمتحف
األرض ّية التي صممت إلبقاء الضجيج ضمن حد أدنى
فارضة أجواء من الرهبة في املكان إحتراماً لكل هذه القطع األثرية التي تعود إلى شعوب وأزمان مضت.
ُ
َ
ونفض عنها الغبا َر ذلك اإلستجواب.
مشاغل احلياة،
أعوا ٌم كثيرة َد َفنَتها في ذاكرتي
فرصة للتواجد في املتحف بصفتي زائرا ً حقيقياً،
لم يكن في اعتقادي أن رغبتي املستم ّرة في احلصولِ على
ٍ
ُ
يرافق والدَ ه إلى روكفلر
تناقض ذلك املكان في تلك اللحظة ،وتعيد صورةِ الصبي الذي
ستثير في ذهني
ٍ
من أجل إمتام مها ّم العمل ،واللحظات التي قضيتها في بهو املتحف مرارا ً أنتظر والدي أن ينهي معامالتِ ه مع
الوقت ألن أُشبِ َع فضولي رغم أنني متكنت في بعض األحيان من إختطاف
إدارةِ املتحف دون أن يسعني
ُ
زيارات سريعة إلى قاعات العرض ذات السقوف واجلدران املرتفعة املصممة على طريقة الكتيدرائيات.
ُ
سلطة اآلثار في متحف روكفلر؛ انت ُِسفت الصور ُة التي أحفظها
في طريقي إلى جلسةِ التحقيق التي عقدتها
كزائر يتجول بني
في مخيلتي .ها أنا أدخل روكفلر م ّرة أخرى ،ال كصبي يرافق والده إلى العمل ،وال
ٍ
ُ
يساق عنو ًة إلى التحقيق.
ّهم
املعروضات
ّ
ويتفحص تاريخهُ بني األلواح احلجرية والنقوش ،ولكن كمت ٍ
أنتظر دوري الذي سبقني إليه زميلي رئيس مجلس أمناء مؤسسة املعمل للمثول أمام اللجنة ،حينما
كنت
ُ
ُ
متحف في مدينة القدس في الوقت
األعمال األمريكي جون روكفلر إلقامة
يدفع رجل
بدأت أتساءل عما
ُ
ٍ
ٍ
الذي تنتدبها فيه بريطانيا؟ وعندها قررت البحث في أصل املتحف وتاريخه.
وميكن بدء احلكاية إستنادا ً إلى عام  1911الذي شهدَ ظهور أ ّول متحف في فلسطني داخل مدينة القدس
التي كانت تخضع للحكم العثماني آنذاك .بعد ستّة أعوام ،انتقلت مسؤولية رعاية هذه املجموعة املتحف ّية
الصغيرة إلى دائرة اآلثار البريطانية ،حتقيقاً لبدء مها ّم بريطانيا اإلنتدابية في فلسطني .إلاّ أنّ هذه املجموعة
تتعاظم خالل عشرينات وثالثينات القرن املاضي نتيجة املسوحات األثرية وعمليات
من املعروضات أخذت
ُ
التنقيب الواسعة التي أُجريت في فلسطني وبشكل مك ّثف ،مما لفت انتباه عالم اآلثار واملؤ ّرخ األمريكي
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ومدير املعهد الشرقي التابع جلامعة شيكاغو جيمس
بريستد أثناء إحدى زياراته املتعددة إلى فلسطني،
إلى ضرورة إعادة النظر في مدى كفاءة ذلك املبنى
املتحفي في استيعاب هذه التغيرات .قدّ م بريستد
ّ
مقترحاً لبناء متحف جديد في القدس ،ليشكل
واجهة لعرض اآلثار التي كان يجري التنقيب عنها
آنذاك ،واستطاع إقناع رجل األعمال الثريّ جون
روكفلر بتقدمي مليوني دوالر لتمويل املشروع،
واستخدم نصف املبلغ لغرض إقامة البناء وجتهيزه،
أ ّما النصف اآلخر فأودعَ إلدارة املتحف.

صورة عامة للمتحف

أقيم بناء هذا املتحف في الزاوية الشمالية الشرقية لسور مدينة القدس ،على أرض تعود إلى عائلة اخلليلي
تسمى فيما مضى “كرم الشيخ” وال يزال بإمكان الزائر حتى يومنا هذا أن يرى خلف
الفلسطينية ،كانت ّ
املتحف ،املبنى الذي أقامته العائلة ليكون لها مصيفاً عام  ،1711واملعروف بـ “قصر الشيخ” وهو أ ّو ُل بناءٍ
أقيم خارج أسوار املدينة.
متحف اآلثار الفلسطيني هو االسم الذي رافق هذا املبنى خالل تعاقب اإلدارات الثالثة األولى التي رافقت
ثم أوكلت
التحوالت السياسية البارزة ،فعقب عام النكبة  1948تو ّلت دائرة اآلثار األردنية إدارة املتحفّ ،
املهمة إلى مجلس أمناء دولي عام  1956حتّى أممّ ه امللك حسني عام  .1966وفي أعقاب حرب األ ّيام
هذه ّ
الستة في عام  1967والتي استطاعت ق ّوات االحتالل اإلسرائيلي خاللها السيطرة على القدس الشرقية؛
استولت إسرائيل على املتحف ،وكان هذا هو املفصل التاريخي الذي اعتُمِ د فيه روكفلر اسماً رسم ّياً
للمتحف حتى يومنا ،دون علم او موافقة عائلة روكفلر.
على امتداد هذه املراحل التي م ّر بها املتحف؛ حدثت تغييرات جذرية  ،لم تكن قصرا ً على اسم املتحف،
بل طالت طريقة استعراض محتوياته مبا هو ها ّم في ُصلب تقدميه داخل اخلطاب الرسمي بصفته
واجهة بارزة في بناء السرد التاريخي لهذه املنطقة بشكل عام ،ولهذه املدينة التي ّ
وجه خاص
شكلت على ٍ
قالباً كان عليه أن يعيد تشكيل ذاته مرارا ً وتكرارا ً ليحتمل وعلى فترات متقاربة زمنياً تق ّلبات حضارية
مختلفة تبعاً للقفزات السياسية التي أرهقت وال تزال ترهق محاوالته في تشكيل مالمح متف ّردة وطبيع ّية
وليدة بيئتها.
ميلوني عام ،ولكنّها
وفي تراتب زمني ،تستريحُ اآلن في روكفلر معروضات أثرية ميتدّ عمرها إلى
ّ
يجسد الرواية التوراتية التي تبلورت في أوجها خالل القرن
في نفس الوقت توحي بطريقة عرضها ما ّ
متحفي من
منحى مؤسسات ّياً َطبعت به املكتشفات األثرية في املخ ّيلة الشعبية مبفهوم
العشرين ،وأخذت
ّ
ً
تحفَتِ ها.
خالل إجراء احلفريات األثرية و َم َ
واتصا ًال بهذا املنحى؛ فإن مصطلح “املكتشفات” كان يتم استخدامه عاد ًة لوصف القطع األثرية التي
تتضمن مفهوم الكشف واإللتقاء وجها بوجه مع ما هو جديد ،إلاّ
يضمها املتحف .و“املكتشفات” عادة ما
ّ
أن علم اآلثار في الوقت الذي تأسس فيه متحف روكفلر ،كان يسعى إلى تأكيد ما هو معروف وكان
يتعامل معه على أنّه عقائد وحقائق سياس ّية أو تاريخ ّية من خالل عملية إنتقاء فائقة لتشكيلة قصدية
من “املكتشفات”.
وبهذا ،نرى أن دور علم اآلثار لم يقتصر على املجال العلمي والتوثيقي املعهود ،إذ مت عرض “املكتشفات”
األثرية بشكل انتقائي ،مثل الرسم والكتابة والتصوير ،كأداة ف ّعالة لتأكيد الرواية التوراتية التي لطاملا
ّ
شكلت النافذة األشدّ شيوعاً للنظر من خاللها إلى الرواية الفلسطين ّية.
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وال زالت القطع األثرية التي مت اكتشافها في
فلسطني خالل العقدين الثاني والثالث من القرن
ُّ
جانبي الرواق اجلنوبي
تصطف اآلن على
العشرين
ّ
للمتحف ،من حفر ّيات خشب ّية إسالمية تعود إلى
القرن الثامن وتتع ٌلق باملسجد األقصى ،إلى ألواح
وأعتاب رخام ّية مزخرفة كانت تز ّين كنيسة
القبر املقدّ س “القيامة” خالل القرن الثاني عشر ،إلى
بعض من لفائف البحر امل ّيت التي اكتشفت في وادي
قمران بني عام  1947وعام .1956

أحدى قاعات املتحف

ربمّ ا اآلن أصبح بإمكاني -ولو متأخراً -اإلجابة عن
الصبي الذي كان يقف في باحة املتحف وأروقته ذاه ًال أمام املعمار املشتّت ما بني املشهد الهندسي
تساؤالت
ّ
الذي اعتادته ذاكرته اليومية من خالل جتواله العفوي بني األبنية احملل ّية لألحياء في البلدة القدمية
في القدس ،والنمط العمراني األوروبي الغريب ،اللذان يجتمعان جنباً إلى جنب مع املسحة الكاثيدرائية
الوارفة ولكن بخشوع في سقوف صاالت املتحف .هذا الدمج الذي عمد إليه كبير مهندسي وزارة األشغال
صمم املبنى في محاولة للتوسط واملوافقة
العا ّمة لإلنتداب أوسنت هاريسون ( ،)Austin Harrisonالذي ّ
بني املفاهيم املتضاربة التي كان يطرحها الوجود البريطاني في فلسطني ،متأرجحاً ما بني ممارساته
الكولونيالية من جهة والوصاية من جهة أخرى بوصفها ذلك الدور املنوط ببريطانيا الدولة املنتدِ بة.
صمم هاريسون متحف اآلثار الفلسطينيّ ،أسس -إلى جانب املتحف -مرفقاً بحث ّياً ،وجاء هذا املشروع
عندما ّ
على شكل نسخة مص ّغرة عن ّ
خطة بريستد األكثر طموحاً ،والتي طرحها مق َت َرحاً كان يرجتي تنفيذه
سابقاً في مصر ،وهو أحد أجزاء مشروع إقليمي كان يتمركز هدفه حول دراسات الشرق األدنى القدمية
التي كانت مزدهرة أنذاك.
بحجة رفض البلدية منح
جمدت سلطة اآلثار اإلسرائيل ّية ترميمه في ذلك احلنيّ ،
معمل البالط الذي ّ
تصريح التجديد ،والذي ّ
مت استجوابنا في قضية اإلنخراط بعمليات حفرية في داخله ،والذي أقحم في
رأسي مجد ّدا ً أسئلة الطفولة العالقة منذ كنت صب ّياً يذهب برفقة والده إلى روكفلر من أجل أمور تتعلق
بالعمل ،والذي دفعتني قضيته إلى البحث عن تاريخ املتحف ،هذا املعمل القدمي ،استطعنا استكمال عمليات
الفن ،ونافذة ّ
تطل
ترميمه وجتديده عام  ،2013ليصبح احلاضنة الفيزيائية ملؤسسة املعمل وبيتاً إليواء ّ
على القضايا الفنّية في العالم من قلب املدينة التي تزداد هو ّيتها تشتتًا وانعزالاً عن العالم ،وراء ُح ُجب
دينية وعنصر ّية.
✽ اجلزء البحثي من املقال يستند الى مقالة “متحف اآلثارالفلسطيني (روكفلر)” ،للباحثة يارا سقف احليط ،املنشورة في مدونة
املتحف الفلسطيني في آذار .2014

جاك برسكيان هو مدير املتحف الفلسطيني والقيم العام ،ومدير مؤسسة املعمل ،كما كان مدير عام
مؤسسة الشارقة للفنون سابقا واملدير والقيم العام في بينالي الشارقة الدولي في دولة اإلمارات سابقا.
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ٌ
كثير من الوجع
قليل من النور..
ٌ
من يومياتي مع املدينة
نسب أديب حسني
تسألني“ :ماذا ستفعلني في املدينة؟”
“أريد أن أستمع الى شكواها .،أريد أن أصغي إليها .دو ًما للمدينة ما تقول”.
أسير وعيناي
أغلق الهاتف
ُ
تتعلقان في األفق ..تبحثان
عنه .صفعتني الريح عندما
رأيت باب الكشك موصدٌ ..
ُ
وتيقنت أن أبا سالم ليس
ُ
كنت أدرك أنّه
هناك..
ُ
حادثت حفيدته
غائب ..فقد
ُ
يوم أمس وأخبرتني أنّه
سيتوقف عن احلضور الى
لكن والدها ما زال
الكشكّ ..
يفتحه حتى يتم إغالقه..
أبيت التصديق..؟ ملاذا
ملاذا
ُ
يغيب أبو سالم عن املكان في
علي أكثر فأكثر؟
هذا الوقت الصعب بالذات؟ أال يكفيني رحيل عمي سميح؟ ملاذا يضيق اخلناق ّ
منظر ملدرج باب العمود

أبو سالم الذي جلس هنا طيلة  62عا ًما ملاذا ترك اإلنهاك يستبد به؟ واختار أن يستسلم للغياب؟
تتوالى األسئلة وأنا أنزل أدراج باب العمود أنظر صوبه أنتظر إجابة..
يجلس بعض العجائز على اجلانبني يقرؤون صحيفة القدس ،رجل ذو إعاقة في رجله ،يجلس عند املدخل
ً
عارضا إياها لعله يستعطف بعض املارة ..أطل على الطريق املفضي الى املدينة من الباب..
أنزل األدراج ناظرة صوب اجلنود الذين تزايد عددهم عن العادة ،وبائع الصحف أبو عماد اجلالس هنا منذ
جالسا يعلق الصحيفة قبالة اجلنود ..أتساءل من سينهكه التعب قبل
عقود ..ومذ أتيت القدس وأنا أراه
ً
اآلخر هو أم هم؟
ألقي عليه حتية الصباح ..فيناولني الصحيفة ،وأقف حلظة ألحدق بالعنوان الرئيسي “جرافات بلدية
القدس تهدم بنايتني في سلوان” “ ،القوات االسرائيلية تطارد طالب مدرسة رأس العمود للبنني”.
أتنهد وأدخل طريق الواد ..أرغب في أن أكون أقرب الى األقصى ..الوجوه منهكة ..أرى بوضوح العيون
أستمر..
الناظرة صوب الال شيء ،أسمع املدينة بأبنائها تقول “حسبي الله ونعم الوكيل”“ ،الله بعني”..
ُ
متسائلة الى أين يأخذ األلم سكان املدينة؟
أقترب من الطريق املؤدية الى باب الناظر ،أحلظ اجلمهرة الكبيرة لرجال الشرطة ..عدد قليل من النسوة
ظننت أنّهم سيسمحون لهن بالدخول..
يتوقفن أمامهم وهم يدققون النظر بالهويات ،وينهالون باألسئلة..
ُ

26

استمريت قد ًما ..أسمع وقع قدمي على البالط أتقدم وأشعر
ُ
أنني أخرج من زمن احلاضر وأبحر عميقا في التاريخ ..كل
نظرة بأي اجتاه ،تظهر كما لو أنني ألتقط صور ًة أو أصور
مشهدً ا لفيلم سينمائي ..هذه هي روعة املدينة القادرة على
إدهاشي في كل م ّرة من جديد .أم ّر بعدد من العجائز يجلسون
على كراس من قش يسندون ظهورهم الى اجلدران ..أشعر أنّ
العيون غائرة أكثر صوب احملجرين..
ال ُيعطر اجلو سوى صوت كنار يأتي من مقهى على الطريق..
ُ
أسأل نفسي وأقترب“ :سوق القطانني ومن ثم
“إلى أين؟”
عقبة اخلالدية سأم ّر الى مركز العمل وألقي حتية على
األصدقاء هناك”..
يصب النور
كنفق،
سوق القطانني السوق اجلميل الذي يظهر
ُ
ٍ
صوبه من األقصى ..فتضفي أبعاد األشعة املزيد من الهيبة
على اجلدران..

مدخل باب احلديد

ُ
أقف قبالة السوق ..وسرعان ما ُيطلق الرصاص على الصورة اجلميلة في ذاكرتي ..السوق معتم بسبب
إغالق باب احلرم ..أتقدم بخطوات بطيئة أصعدُ األدراج ألدخله ونظراتي تتوزع على أبواب احلوانيت
املغلقة ..فقط ثالث منها قد شرعت أبوابها .يتجه نظري الى اجلهة ال ُيمنى ،الى عجوزين يجلسان قرب
حانوت في املدخل..ألقي عليهما التحية وأسألهما منذ متى وضع السوق على هذا احلال..؟
اقترب أحدهما وأخبرني أنّ السوق منذ مدة وهو على هذا احلال ..سألته عن الدكاكني املغلقة ،فأخبرني
أنّه مع إغالقات باب احلرم املتكررة ،ضاق اخلناق على التُجار ،وكثيرون يفتحون محالهم وطيلة اليوم ال
يستفتحون بقرش .استمر بالكالم وأنا أتأمل وجهه ..التجاعيد اخلفيفة ،البشرة الداكنة ،القبعة البيضاء،
مالمح وجهه ليست غريبة علي ..أنا أعرفه..
استم ّر بالكالم عن حال التجار الذين يأتي بعضهم من بيت حنينا وبعد سفر  20دقيقة ودفع مواصالت
يخرجون في نهاية اليوم بخسارة بسبب املصروف هنا ..مما أدى بكثيرين منهم إلغالق أبوابهم .وأنا أعود
بذاكرتي إلى نحو ست أعوام ونصف عندما كنت أعمل في مكتب للسياحة خالل دراستي اجلامعية،
واستغربت كيف يوجد  13موقع سياحي في حارة الشرف والتي صارت تُعرف بحي اليهود ،وليس هناك
ُ
أي مكان سياحي في احلي اإلسالميُ ،يعرض على السياح؟
والتقيت هذا الرجل هنا..
وصلت إلى هنا بح ًثا عن موقع سياحي عربي أرسل السائحني املستفسرين إليه،
ُ
حارسا ملركز الدراسات التابع جلامعة القدس ،واتفقنا ذات م ّرة على حضوري ليرشدني إلى
كان يعمل
ً
أماكن أخرى ..فأتيت مرتني ولم أجده هنا ..وها أنا أجده فجأة وبعد كل هذه السنني.
أستمع إليه ..وأستعيد خطواتي األولى الستكشاف املدينة في الفترة األولى لدراستي الصيدلة في اجلامعة
قضيت على خوفي من الضياع في األزقة ،ألحمل خريطة في يدي ،وأخرى في احلقيبة ،وأمضي
العبرية..
ُ
عرفت طرقات البلدة القدمية عن ظهر قلب .أحاول أن
كل فترة لهدف إستكشافي من جديد ،حتى
ُ
أتأكد من ذاكرتي أسأله هل هو صاحب متجر في السوق فيخبرني أنّه حارس في مركز الدراسات..
فابتسمت..
ينتقل ليحدثني عن وضع الشباب في القدس ..أُ ُف ُق العمل الصعب واحملدود ..األجر القليل ..وأجور املنازل
املرتفعة ..وعدم منح ترخيص للبناء ..فإن فعلها الشاب وبنى غرفة فوق منزل أهله ..تأتي البلدية تهدمها
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وتكلفه أجرة الهدم ،وإن أراد السكن في شقة مستأجرة فغال ًبا ما تكون األجور فوق القدرة على تغطيتها هنا
في القدس ..فيمضون نحو مخيم شعفاط أو قلنديا أو الرام وكفر عقب ،ألنّ األجور هناك أرخص ..لتأتي
البلدية للبحث عنهم في منزل أهلهم ،وإن لم يثبت خالل نصف عام أنّه يسكن في القدس ،تبدأ بسلب
حقوقه كالتأمني الصحي ..ويحاولون عدم تسجيل أطفاله ومنحهم احلقوق الصحية ..فيضطر أحيانًا هذا
الشاب العودة هو وزوجته ليسكن في بيت والديه وسط الضغط ..يضيف“ :شو بدي أحكيلك يا عمي الوضع
كثير صعب ،الناس بدها تنفجر ..الناس تعبانة”.
تذكرت النساء اللواتي رأيتهن قري ًبا من باب
يخبرني أنّ أبواب األقصى مغلقة ..املعارك تدور في الداخل..
ُ
متكن من الدخول ..قال أنّ اخلبر يدور عن عشرين جريح في الداخل ..أتنهدُ بحزن..
أنهن
الناظر
ُ
ّ
ظننت ّ
فرحبت بالفكرة ألنني لم أزره منذ سنوات.
كنت أود أن أدخل إلى مركز الدراسات،
يسألني إن
ُ
ُ
سمعت
انطلق يحدثني عن خان تنكز حيث املركز وعن تاريخ املكان ،وذكر فجأة حمام العني ..ياه كم
ُ
أخبرت أبا إياد باألمر دعاني
احلمام ،الذي احتل عنوان رواية لعزام أبو السعود ولم أزره بعد .وعندما
ُ
عن ّ
للتقدم صوب مكتب املركز ليطلب املفتاح ويتيح لي زيارة حمام العني.
هناك في مكتب الدراسات عرفتهم عن نفسي وعن اهتمامي بالقدس ككاتبة ،أخذ أبو إياد املفتاح وطلب
مني أن أرافقه وبعد أن ذكروا اسمه ،تذكرت ..ووجدتني أسأله“ :أنت والدٌ لشهيدين أليس كذلك؟”
أدراجا حجرية وفتح الباب ..دخلنا غرفة اإلستقبال اجلميلة في فنية مبناها..
ه ّز رأسه وأجاب إيجا ًبا .نزل
ً
وتنقلت بني الغرف وأنا أستمتع مبا أسمعه من شرح أبي إياد.
بعد خروجنا من حمام العني غاب أبو إياد ،فطلبت من معاذ أحد موظفي املركز أن يحدثني عن مجال
الدراسة في مركز الدراسات ..وشرعت حاال بالتفكير بإمكانية دراسة اللقب الثاني في الدراسات املقدسية،
خاصة حني قال أنّ ال مشكلة لكون اللقب األول الذي أحمله في الصيدلة .قبل أن أغادر يظهر أبو إياد ،الذي
غاب ألداء الصالة ..أشكره على اجلولة يسألني إن كنت أرغب بزيارة حمام الشفا فأقول له أنني سأعود
قري ًبا ،فيتوجب علي املغادرة بسبب موعد العمل.
أخرج من سوق القطانني ،متقدمة في طريق الواد وأسمع نفس العبارات م ّرة أخرى من العجائز “ال حول
وال قوة اال بالله”“ ،حسبي الله ونعم الوكيل”.
عند الزقاق املؤدي لباب الناظر كبرت اجلمهرة .رجال الشرطة واجلنود يحاولون أن يهدؤوا املتجمهرين
بأنّهم سيدخلونهم ..أقف جان ًبا للحظات أستمع اليهم محاولة عدم تسديد نظراتي نحو اجلنود ،لئال تقودني
لنتيجة غير محمودة ،كما تكون العادة عندما أفعلها ..ليس لدي وقت ليحققوا معي اآلن .حزنٌ شديد
يغمرني وأنا أرى هذا املنع للمصلني من احلصول على حقهم في الصالة ..أتقدم صوب باب العمود ،في
الطريق يزداد عدد القادمني من اإلجتاه املعاكس قاصدين باب الناظر لتأدية الصالة .في املقهى عند
املرحلة اخلامسة يصدح املذياع مخب ًرا عن املواجهات في كوباني في سوريا ..
أخرج من باب العامود بسالم مسرعة صوب شارع صالح الدين ألستقل سيارتي..
أمضي في شارع رقم واحد الذي كان يفصل يو ًما ما بني القدس التي صارت شرقية وغربية ..أقف عند
اإلشارة الضوئية قرب طريق شمعون الصديق في حي الشيخ جراح ..تعاودني تلك النظرات احلزينة التي
رأيتها في عيون عجائز املدينة ..لكم من الهموم ستتسع قلوب املقدسيني؟ هل ألحد أن يفهم ذاك األمل
القتيل في صدورهم ،دون أن يحضر لينظر في تلك العيون في أنحاء املدينة..؟
سمعت زمالئي في
بعد وصولي بلحظات إلى عملي في املركز الطبي القائم على أراضي بيت مزميل،
ُ
العمل يتحدثون عن عملية دهس ضد جنود من حرس احلدود في شارع رقم واحد ،عند محطة شمعون
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الصديق في حي الشيخ جراح ،حيث مررت قبل قليل ..و ُقتل ضابط في اجليش.
خروج الشاب املنفذ للعملية بقضيب حديدي من السيارة ،أكد مبا ال يدع مجاال للشك أنّ العملية مقصودة،
وليست من إمكانية للحديث عن حادث سير.
إبراهيم العكاري من مخيم شعفاط ابن  48عا ًما ،وأب خلمسة أطفال ،وصل به اليأس إلى هذا احلد..
تعاودني كلمات أبي إياد في الصباح ..فال أستغرب إلى أي حدّ وصل اليأس بإبراهيم ليقدم على ما فعل..
رأيت في املساء إبنه الصغير إبن األربعة أعوام ،عبر شاشة التلفاز ..يقف وسط دهشة أضواء
لكن عندما ُ
الكاميرات ،ويحاول أن يستوعب أنّ أحد معاني شهادة والده غيابه غدً ا عن أداء صالة جماعة وإياه في
الصباح ..أنّه لن يراه عندما يعود من املدرسة غدً ا ..ويقف أمام الكاميرا لتسأله املذيعة ما هو شعوره وأبوه
شهيد..؟
أجدني أتأهب ،ألحدق عمي ًقا في عينيه من خلف الشاشة ،وحني يجيب“ :أنا سعيد”..
بكيت وبكيت..
ُ
عدت من املدرسة وأنا في السادسة والنصف من عمري
نظراته تشبه نظراتي التي أطلت ذات يوم ،عندما
ُ
ِ
بكيت كحالة واجبة مبا يفرضه الوضع حولي..
“أبوك مات” ..لم أفهم وقتها ما تعني هذه الكلمة؟
وقالوا:
ُ
دون أن أفهم السبب ..بعد غيبته الطويلة مع رفيق جديد اسمه املوت ،فهمت ..واليوم صغير العكاري يع ّبر
عن شعوره بكلمات ال يفقهها ..بكلمات تفوق قدرته على استيعاب الغياب وما حصل ..ملاذا؟
هل ستتذكر الكاميرات هذا الطفل بعد أشهر..؟
هل ستذهب لتسأله ما شعوره اآلن؟ وتسأل أمه كيف تعيش؟
هل سترحم الكلمات الثقيلة طفولة أطفالنا ذات يوم؟ حني يرحل اآلباء بعد أن تفترس الظلمة غدهم،
ويضطر األوالد أن يعبروا عن سعادتهم بهذا الغياب؟!
ما من إجابات في هذا الليل الثقيل ..الدموع تبقى النقطة في أواخر سطور أيامي هذه الفترة أكتبها كل
ليلة فوق الوسادة ،قبل أن ينقض علي النعاس ويحملني كما يشاء القدر الى يوم جديد.
نسب أديب حسني هي كاتبة ،حتمل اللقب األول في الصيدلة من اجلامعة العبرية في القدس،
وتدرس للقب ثاني في الدراسات املقدسية من جامعة القدس .لها ثالثة إصدارات ،وهي من
مؤسسي وإدارة ملتقى “دواة على السور” ،امللتقى األدبي الشبابي في القدس.
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