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نقش مكتوب باملسامرية عىل لوح طيني ورد فيه اسم مدينة روشاملوم أو أورشاليموم )أورشاليم؟(، القرن 

الرابع عرش قبل امليالد، العامرنة، مرص.

 bpk / Vorderasiatisches Museum, SMB / Rosa Mai
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من نحن
عمق شبيه” هي مؤسسة تضم علامء آثار ونشطاء جامهرييني، وتركز عىل دور علم اآلثار يف 

املجتمع اإلرسائييل ويف الرصاع الفلسطيني- اإلرسائييل. نحن، يف عمق شبيه، نرى علم اآلثار كوسيلة 

لبناء الجسور والتقريب بني الشعوب والثقافات بشكل عام، وكمؤثر يف ديناميكية الرصاع الفلسطيني- 

ميكنها  وال  يجب  ال  األثرية  االكتشافات  أن  لنا هي  بالنسبة  البداية  نقطة  خاص.  بشكل  اإلرسائييل 

أن تستخدم كوسيلة إلثبات أحقية شعب أو طائفة دينية يف مكان ما. نحن نؤمن بأن االكتشافات 

األثرية تروي قصة مركبة ومستقلة عن ما متليه التقاليد واملعتقدات، وبأن اإلصغاء لهذه القصة ونقلها 

للجمهور الواسع مبقدوره أن يرثي الثقافات ويعزز قيم التسامح والتعددية. إن الرثوة الثقافية للمواقع 

األثرية هي جزء من الرثوة الثقافية لهذا البلد وهي ملك لجميع املجتمعات، والشعوب، والطوائف 

املقيمة فيها. عالوة عىل ذلك، فإن املصطلح “موقع أثري” ال يعرب فقط عن تنوع الطبقات املحفورة 

بداخله, بل أيضاً يعرب عن مكان ذو أهمية يف الحارض، الذي يعيش فيه أو يف فرتة قريبة منه أناس 

بثقافتهم, وحياتهم اليومية، ومتطلباتهم الخاصة.

نحن، أعضاء مؤسسة عمق شبيه، نهدف لتقويض التصور الذي يرى يف بقايا املايض أداة تستخدم 

اآلثار وسيلة  بفئة مستضعفة. نحن نرى يف مهنة علم  إلحاق األذى  أو يف تربير  الوطني  النضال  يف 

لتحريك عمليات من أجل الصالح العام. إن اشرتاك السكان املحليني يف صيانة املوقع األثري يف منطقتهم 

بطرق مختلفة– كاالشرتاك يف أعامل الحفر والتنقيب، ويف رعاية املوقع, ويف جوالت تتضمن تواصل 

للتشارك  السكان ويقود  البيئي لدى هؤالء  الوعي  املوقع ومحادثتهم وغري ذلك – يعزز  مع سكان 

االجتامعي وأحياناً يقود إىل تغريات اجتامعية.
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مقدمة
القدس،  العامل،  يف  تعقيداً  األكرث  املدن  إحدى  قلب  يف  اآلثار  موضوع  الكتيب  هذا  يتناول 

سنتناول  املدينة.  سلوان، رشق  الفلسطينية،  القرية  يف  الواقعة  القدمية،  القدس  منطقة  وبالتحديد 

بشكل رئيس العالقة بني البحوث األثرية يف قرية سلوان وبني الجامعات التي لها مصالح مختلفة يف 

هذه املنطقة. سنتناول أيضا دور اآلثار يف الرواية التاريخية املنقولة للجمهور، وقدرة هذه الرواية 

عىل التأثري يف آراء العامة؛ تأثري علم اآلثار يف املجتمع الذي يعيش إىل جانب املوقع األثري- السياحي؛ 

واستخدام السياسة لآلثار من أجل إقامة املستوطنات وتربيرها يف املنطقة املليئة بالرصاع. 

تشكل منطقة القدس القدمية موقعا أثريا فريدا ذو أهمية عاملية لثالثة أسباب: ُيعرف املوقع 

عىل أنه املكان الذي بدأت فيه مدينة القدس؛ وهو يقع يف أرض قرية فلسطينية؛ كام أنه قريب من 

الناحية  منطقة الحرم املقديس الرشيف, أحد أكرث األماكن حساسية يف منطقة الرشق األوسط من 

الدينية والسياسية.  إن هذه العنارص الثالثة تشكل تحديا لجميع البحوث التي تجري يف هذا املكان، 

سواء من الناحية األثرية أو من ناحية اآلثار االجتامعية والسياسية للموقع.

عىل  قادر  بديل  القدمية.  القدس  يف  اآلثار  دور  عن  بديل  تقديم  الكتيب  هذا  يف  سنحاول 

التعامل مع القصة املعروضة للجمهور ومع املشاكل االجتامعية والسياسية التي ظهرت نتيجة تويل 

املستوطنني إدارة املوقع السياحي، ونتيجًة للطريقة التي تعمل بها السلطات اإلرسائيلية املسؤولة 

عن اآلثار يف هذا املكان.  

تقع منطقة القدس القدمية اليوم ضمن حدود حي وادي حلوة يف القرية الفلسطينية سلوان، 

جنوب الحرم الرشيف، خارج أسوار البلدة القدمية.املوقع موجود يف “رشقي القدس”ــ يضم مساحة 

واسعة تشمل 28 قرية وحي تم ضمها للمدينة ولدولة إرسائيل بعد حرب 67. وحتى اليوم مل يحظى 

هذا الضم باعرتاف أي دولة يف العامل.

يشكل موقع القدس القدمية )أو ما يسمى “مدينة داود”( جزءاً من الحديقة الوطنية “حول 

أسوار القدس”؛ أعلن عن املكان كحديقة وطنية يف العام 1974، وهو يتضمن مساحات أخرى قريبة 

البلدة القدمية. بالرغم من أن الحديقة الوطنية تتبع لسلطة الطبيعة والحدائق, إال أن  من أسوار 

موقع القدس القدمية )“مدينة داود”( تديره اليوم إلعاد ــ وهي منظمة ميينية هدفها هو االستيطان 

أجندة  ذات  جمعية  تديرها  التي  الوحيدة  الوطنية  الحديقة  هي  هذه  ورمبا  الرشقية.  القدس  يف 

سياسية. معظم الحدائق الوطنية يف البالد، مثل متسداه، تسيبوري، بيت شن، عفدات وغريها ترشف 

عىل إداراتها سلطة الطبيعة والحدائق. بلغ عدد زوار املوقع يف السنوات األخرية حوايل 400 ألف زائر 

سنويا، من بينهم عرشات اآلالف من الجنود والجامعيني والتالميذ اإلرسائيليني.

يوجد يف املوقع األثري، القدس القدمية، بقايا آثار تعود إىل ما قبل حوايل 7,000 سنة، وهذا 

يجعل املوقع مرتبط مع بداية القدس. تشري البقايا األثرية األكرث قدما، والتي عرث عليها يف املوقع، إىل 

استيطان موسمي قصري ظهر حول عني الدرج.   

بوقت قصري.  بعد ذلك  قرية صغرية، وُهجرت  املكان  بنيت يف  امليالد  قبل  حوايل 3,000 سنة 

إن أقدم الدالئل التي تشري لبناء مدينة يف املوقع يعود تاريخها لقرابة 1700 قبل امليالد، إي للفرتة 

الكنعانية، والتي ُتعرف بالعرص الربونزي األوسط ب2. منذ تلك الفرتة وحتى اليوم توسعت املدينة، 

التي  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  للظروف  تبعا  عديدة  مراٍت  معاملها  وتبدلت  وانكمشت، 

تشهد  األثرية  املكتشفات  من  كبري  عدد  وهناك  بها.   املحيطة  واملناطق  املدينة  يف  سائدة  كانت 
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عىل بناء مدينة كبرية يف القرن الثامن قبل امليالد، والتي امتدت نحو الحي اليهودي وجبل صهيون 

املعروف اليوم. وتال هذه الفرتة حادثة تدمري املدينة يف العام 586 قبل امليالد، حيث انكمشت القدس 

ومل يعرث عىل أي بقايا تعود للفرتة ما بني القرن الخامس إىل القرن الثالث قبل امليالد. خالل القرن 

األول قبل امليالد، اتسعت املدينة إىل الشامل، باتجاه البلدة القدمية وجبل صهيون اليوم. ويبدو أن 

تلة القدس القدمية بقيت مأهولة بالسكان منذ ذلك الحني وحتى القرن الحادي عرش امليالدي، حيث 

ُهجرت مرة أخرى. ويف القرن السادس عرش، أنشأت قرية سلوان رشقي وادي كيدرون. ويف الـ 150 

سنة األخرية، اتسعت القرية باتجاه السلسلة الجنوبية الرشقية لتالل مدينة القدس القدمية وسفوح 

جبل صهيون.

   

خارطة سلوان عام 1911، وتظهر فيها املكتشفات األثرية التي عرث عليها حتى شباط 1910
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الطبقة األوىل ــ إدراك املايض
إن الغرض من وراء البحوث األثرية امليدانية يف مكان ما يكمن يف اكتشاف مخلفات الشعوب 

التي عاشت يف ذلك املكان عىل مر التاريخ. تبدأ الحفريات العلمية من السطح وتستمر إىل داخل 

أثرية تعود لفرتات  الطبقة عىل مخلفات  الباحثون يف نفس  يعرث  أحياناً  األرض، طبقة وراء أخرى. 

تاريخية مختلفة، فليس دامئا بإمكاننا اكتشاف اآلثار واحدة وراء أخرى بحسب ترتيبها الزمني.

التنقيب أو أثنائها أن يتنبأ مبا سيتم العثور عليه، إمنا مهمته  ال ميكن لعامل اآلثار قبل عملية 

تكمن يف اكتشاف متى بنيت أقسام املوقع املختلفة ومتى ُهجرت ودمرت، كذلك عليه أن يستنتج 

من خالل املكتشفات األثرية كيف تطور املكان، وما هي األحداث التي وقعت فيه، وما هي العادات 

خالل  من  يستوحي  أن  وعليه  املختلفة،  األزمان  عرب  املكان  يف  عاشوا  الذين  للسكان  االجتامعية 

املكتشفات شيئا عن حضارة سكان املوقع القدماء، وهويتهم، ومكانتهم يف املجتمع.

القصة املألوفة مقابل املكتشفات األثرية
يصعب عىل الشخص العادي فهم املكتشفات األثرية والتي تضم عادًة بقايا مباين أو أجزاء من أدوات 

مختلفة. علامء اآلثار هم املسئولون عن تفسري تلك املكتشفات ونقل القصة الحية التي ترويها هذه اآلثار 

الجامدة إىل املجتمع العلمي والجمهور الواسع.

القصة التي يرويها علامء اآلثار غالباً ما تختلف عن القصة التي يعرفها العامة ويف كثري من األحيان 

تكملها بطريقة أو بأخرى. يعتمد عامل اآلثار يف فهمه للاميض عىل دراسة املكتشفات األثرية، يف حني أن 

العامة يفهمون املايض من خالل القصص التقليدية: مثل قصص الكتاب املقدس، واألساطري، والروايات 

التاريخية، وامليول الدينية وغريها.

لسوء الحظ، فإن القصص التقليدية أكرث شهرة من القصة املبنية عىل التحليل األثري العلمي والذي 

يتم عادة بعيداً عن أذن العامة ويقترص عىل املهنيني فقط.

علم اآلثار ليس علاًم دقيقاً فاستنتاجات عامل اآلثار تتأثر برأيه الشخيص. ولكل باحث هوية شخصية 

وجامعية وأجندة تشكل محور بحثه واستنتاجاته. فمن الطبيعي، عىل سبيل املثال، أن يهتم باحث يهودي 

باكتشاف كنيس يهودي قديم أكرث من غريه من الباحثني. وآثار الفرتة التوراتية تجذب بشكل رئيس 

الباحثني ذوي خلفية ثقافية تشكل التوراة فيها عنرصاً مركزياً. الباحثون يف قرية سلوان أو موقع القدس 

القدمية، ما يسمى “مدينة داود” الذي ُيعرّف مع بداية القدس التوراتية هم عىل سبيل املثال يهود 

ونصارى عىل معرفة باملصادر الدينية والتاريخية.

لذلك نجد تفسريات أخرى إضافية مبنية عىل املعتقدات القدمية ُتطرح إىل جانب التفسريات املبنية 

عىل البحث املوضوعي، وغالباً ما تكون األوىل أكرب وأقوى.

إن عامل اآلثار املسئول يدرك ذاتيته وما ميكن أن متيل إليه، ويحرص عىل أن تتوافق القصة التي سرتوى 

للعامة، بشكل أسايس، مع األدلة املكتشفة. عندما يصل الزائر إىل املوقع ويقف أمام البقايا األثرية فإنه 

عىل األرجح سيستمع إىل التفسري القائم عىل املكتشفات األثرية بدال من سامع القصة الشعبية املرتبطة 

باملكان. إننا نعتقد بأنه من املهم جداً تطبيق ذلك يف موقع مثل القدس القدمية، والذي يجتذب الكثري من 

الناس خصوصا وأنه مصور يف التوراة. ويف مثل هذه الحال، فإنه من الرضوري أن تروى القصة من خالل 

التحليل املوضوعي للمكتشفات األثرية، حتى يتسنى للزائر اكتشاف قصة جديدة إما أن تكون مختلفة 
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عن القصة التقليدية املألوفة لديه أو قد تكون مكملة لها بطريقة أو بأخرى. وبدال من أن توظف الجولة 

السياحية يف املوقع لتأكيد قصص التوراة، مثل قصة استيالء امللك داود عىل املدينة، أو مترد حزقيا ضد 

األشوريني، أو أعامل النبي إرميا يف القدس قبل تدمريها، يجب أن تتناول الجولة طبيعة الحياة اليومية يف 

ـ قصة تخربنا أين وكيف عاش سكان املدينة، وأين  مملكة يهودا، ليستمع الزائر لقصة مل تتضمنها التوراةـ 

سكنت النخبة الحاكمة، ويف أي املناطق عاش الفقراء. ليتسنى للزوار معرفة ما بإمكان املكتشفات األثرية 

أن تخربنا عن طبيعة حياة الناس, وعاداتهم، وأديانهم، ومعتقداتهم وغري ذلك.

قصة نقش الشلوح
يف القرن التاسع عرش ُأكتشف نقش مكتوب باللغة العربية القدمية عىل لوح حجري يف جدار 

الشلوح(.  )بركة  الحمرا  بركة  الدرج وحتى  الصخور من عني  املاء تحت  يحمل  الذي  نفق سلوان، 

يسمى هذا النقش “نقش الشلوح”, وهو يصف عمل األشخاص الذين شقوا النفق، ويصف تحديدا 

اللحظة التي التقت فيها املجموعتني اللتني حفرتا النفق من جهتيه املتقابلتني عند أعامق النفق. 

منذ أن أكتشف ذلك النقش أثريت أسئلة مل يعرث لها عىل إجابة حتى اليوم، مثاًل، متى كتب ذلك 

النفق وليس عند مدخله؟ وملاذا مل ُيذكر اسم الحاكم الذي أمر  النقش؟ وملاذا ُعرث عليه يف عمق 

أغلبية  ولكن  الهلنستية،  الفرتة  إىل  يعود  الشلوح”  “نقش  بأن  الباحثني  بعض  يرى  النفق؟  بحفر 

العلامء يعتقدون بأنه يعود إىل القرن الثامن عرش قبل امليالد، أي لفرتة ملوك يهودا.  تذكر التوراة 

بأن امللك حزقيا هو الذي أمر بحفر النفق )امللوك II، 20،20(، ولذلك، وبالرغم من أن النقش مل 

يشري لسنة أو مللك، يفرتض الكثريون بأن النقش كتب بواسطة حزقيا، أو بأمر منه.

ولو وضعنا القصة التوراتية للحظة جانباً, نجد أننا أمام قصة مميزة ملجموعة مهندسني وعامل 

أمر بنحت نقٍش ميجد اسمه لكان  الحاكم. ولو أن حاكاًم أو ملكاً  وّثقوا نجاحهم بعيداً عن أعني 

من املفرتض أن يأمر بنصب النقش عند مدخل النفق. إن كون النقش موضوع داخل النفق، وعدم 

نقش الشلوح
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ذكره ألية أسامء، يعزز الفرضية القائلة بأن هذا املجهود بذل بتأييد جامعي. كام أن موضع النقش 

يوحي بأن العامل قصدوا أن ال يوضع النقش عند مدخل النفق ليك ال ينظر إليه كمرشوع مليك. 

بدراسة هذا املكتشف، دون ربطه بالقصة التوراتية، ميكننا التعرف عىل سكان القدس الذين عاشوا 

يف فرتة مملكة يهودا، من خالل وصفهم الذايت ألعاملهم، والذي يختلف عن الوصف التورايت الذي 

كتب عىل يد النخبة السياسية والدينية.

إن إعداد النقش بواسطة العامل، أو بناًء عىل طلبهم، يشهد عىل شهرة النقش يف ذلك الوقت. 

من  بكثري  أسهل  كانت  العربية  الكتابة  عنها  انشقت  التي  الكنعانية  الكتابة  باستخدام  نص  كتابة 

من  أول  وكان  املسامرية.  النهرين  بني  ما  بالد  كتابة  أو  املرصية  الهريوغليفية  الكتابة  استخدام 

الفريوز  حجارة  مناجم  يف  املرصيني  عند  عملوا  كنعانيني،  مناجم  عامل  العربية  األبجدية  استخدم 

يف سيناء، وكان ذلك قبل نقش الشلوح مبئات السنني. فمن املحتمل أن تكون الطبقة العاملة قد 

نحت  مختص  كاتب  أو  العامل  أحد  إما  كان  النقش  نحت  الذي  الشخص  وأن  بالنص،  احتفظت 

إثارة  باملكتشفات األثرية ميكن  للوقائع املحيطة  النقش باسمهم. من خالل عرض دقيق ومسئول 

حوار ذو أهمية عاملية، حول العالقة بني التكنولوجيا والقوى السياسية، أو بني الحاكم واملحكوم، 

أو بني العمل وامللكية. وبذلك يصبح تاريخ القدس من املدخرات الثمينة لرتاثنا الثقايف العاملي.

املايض، بالد غريبة
البرش  وعقلية  والتكنولوجيا،  الحكم،  وأسلوب  ولغاتها،  فيها،  املجتمعات  بشكل  اليوم،  الحياة 

تختلف كثرياً عن الحياة قبل مئة أو مئتي سنة، وتختلف اختالفاً جذرياً عن الحياة قبل 2000-3000 

سنة. مصطلحات مثل “األمة” و “الناس” و “اإلميان” و “الدين” والتي تحمل اليوم معاٍن واضحة 

اليوم. بل أن بعض هذه  السنني معاٍن مختلفة متاماً عن معناها  ومعرّفة جيداً، حملت منذ آالف 

املفاهيم مل تكن معروفة يف ذلك الوقت. مصطلح “األمة” عىل سبيل املثال، ظهر يف أوروبا قبل بضعة 

مئات من السنني. ومن هنا نجد أنه من الخطأ الحديث عن الثقافات القدمية، مثل الكنعانيني أو 

سكان يهودا، بوصفها أمم، حيث أن املفاهيم االجتامعية الحديثة ال تنطبق عىل املجتمعات القدمية.

عامل اآلثار الذي يدرس املجتمعات و الحضارات القدمية لن يكون قادرا عىل استيعاب طريقة فهم 

أفراد املجتمعات القدمية أنفسهم والعامل من حولهم. إذا حاول علامء اآلثار تفسري املكتشفات األثرية 

بناًء عىل خربتهم الذاتية املعارصة، ستكون النتيجة حتام جزئية وانتقائية. يجب عىل علامء اآلثار مواجهة 

هذه الصعوبة وتبيينها لزوار املوقع الذين غالباً ما يتوقعون تفسريات تتامىش مع األفكار الحديثة.

أن  إال  املكان.  يف  عاش  موحداً  إرسائيلياً  مجتمعاً  القدمية  القدس  موقع  زوار  معظم  يتصور 

املكتشفات األثرية، تدلل عىل مجتمع متجانس عبد آلهة متعددة، ومارس طقوس التضحية. ويف كل 

بيت وجد رمز لألنثى. مجمل املفاهيم والنصوص واالنتامءات لهذا املجتمع القديم تختلف متاماً عن 

الديانات التوحيدية السائدة اليوم. ويصعب عىل كثري من الناس فهم هذه االختالفات.

حدود معرفة علم اآلثار
لها  يوجد  ال  أسئلة  من  مثة  بأنه  واالعرتاف  املعرفة،  حدود  مواجهة  هو  العامل  يحبط  ما  أكرث 

إجابات. يف علم اآلثار، هذه الحدود واضحة متاماً، حيث أن هذا العلم يقوم عىل دراسة البقايا، والتي 

هي نتاج الدمار، والكوارث الطبيعية، والهجرة، وغريها من العوامل األخرى، مام يرتك عامل اآلثار مع 



9

بقايا شحيحة لحضارة كاملة. 

إن املواد القابلة للتلف مثل الخشب والقامش ال تصمد يف مواقع ذات مناخ األبيض املتوسط 

أبنية وشظايا  بقايا  الغالب  املوقع هي يف  ذلك  املكتشفات يف  أن  القدمية. كام  القدس  موقع  مثل 

صلصال وخزف وحجارة. هذه  املواد شكلت األساس الذي بنا عليه علامء اآلثار نظرياتهم عن ما 

حل يف املكان يف املايض. 

عامل اآلثار غالباً ما يعيد إنشاء بناء كامل من شظية جدار، مع علمه بأن هذه املهمة تعتمد 

بشكل أسايس عىل التخمني والتوقع.

بالرغم من أن الباحثني األثريني كثرياً ما يحفرون لفرتات زمنية طويلة )أحياناً متتد لعدة مواسم 

وسنوات( إال أن املكتشفات األثرية ال تزال شحيحة، باملقارنة مع القصة التاريخية أو التوراتية التي 

أصبحت خالل آالف السنني من الحفظ والقراءة والكتابة األدبية قصة حيوية مفعمة باأللوان. وبذلك فإن 

عامل اآلثار الذي يتوىل مهمة حساسة ومعقدة، يكشف حقيقة القصة الواقعية والتي تختلف كثرياً، بل 

وأحياناً تنفصل متاماً، عن القصة التاريخية أو التوراتية. يصعب أحياناً التوفيق بني الشخصيات األسطورية 

التاريخية مثل داود وسليامن، أو وصف األحداث الدرامية مثل مترد حزقيا ضد اآلشوريني من ناحية، 

وبني واقع املكتشفات األثرية يف الناحية األخرى. إذ أننا نلمس تناقضاّ واضحاً بينها. كيف ُيعقل، عىل 

سبيل املثال، بأن ال نعرث يف موقع مثل موقع القدس القدمية، والذي يرتبط كثرياً بالقدس التوراتية، عىل 

بقايا مهمة تعود ملدينة أهم امللوك يف القصة التوراتية، داود وسليامن؟ كيف ُيعقل بأنه ومن بني كل آثار 

القدس التي يعود تاريخها للقرن الثامن قبل امليالد، حيث كانت املدينة أكرب بعرش مرات عن ما كانت 

عليه يف الفرتات السابقة، ال نجد أي إشارة واحدة السم ملك عىل النقوش واألبنية املكتشفة؟

عندما ينشغل علامء اآلثار بأسئلة تاريخية من هذا القبيل، يصبح من الصعب عليهم أن ينظروا ألبحاثهم 

األثرية كجزء من دراسة محلية تبحث يف فهم حضارات املايض، بدال من فهم شخصيات فردية قدمية. 

قصص أثرية مختلفة
ارها وفقاً للمكتشفات األثرية فيها فقط، لحظي هؤالء الزوار  لو أّن القدس القدمية ُتعرض لزوَّ

بفرصة العودة بالزمن إىل الوراء بعيداً عن أي توجيهات قومية أو دينية أو تاريخية . فالرتكيز عىل 

العالقة بني األديان والناس يف املدينة اليوم وبني الحضارات التي وجدت فيها قبل مئات وآالف السنني 

يفسح املجال لدراسة حضارات املايض دراسًة موضوعيًة. واملكانة العظيمة للقدس القدمية يف التاريخ 

لها  عالقة  ال  مختلفة  قصة  لنا  تروي  والتي  للموقع،  األثرية  بالرثوة  االعرتاف  عىل  تجربنا  والتقاليد 

بالقصة التاريخية ــ التوراتية.

الطبقات االجتامعية  التعرف عىل  القدمية، ميكننا  القدس  أثرية، يف موقع  أ.  من خالل جولة 

املختلفة التي عاشت يف املكان قبل 2600 عام ويزيد. كام ميكننا التعرف عىل مجمع السلطة الذي 

بني، باعتقادنا، عىل أعىل نقطة يف املدينة. املبنى الحجري املتدرج الذي اكُتشف يف املنطقة G، وبقايا 

البناء الضخم الذي بني فوقها، تشهد عىل املهارات الهندسية والتنظيمية املتقدمة للحكام املحليني 

الذين عاشوا يف 1200 قبل امليالد تقريباً، عندما كانت املدينة تتكون من بناء محصن واحد فقط، 

محاط بعدد قليل من األبنية البسيطة. أما النخبة الحاكمة يف عرص ملوك يهودا، بحسب ما تشري له 

األدلة التي بني أيدينا، فقد حّصنت نفسها يف قسم مستقل من املدينة. بعيداً عن أسفل املدينة حيث 

عاش العامة. يف جميع أنحاء الرشق القديم، كانت النخبة الحاكمة تستمد رشعيتها من املعتقد السائد 



10

ارتبطت املؤسسات  بأن السلطة السياسية هي منحة إلهية. ومن املرجح، انه يف هذا املدينة أيضاً 

السياسية باملؤسسات الدينية ارتباطاً وثيقاً. 

يف  التي حصلت  والهجرة  الدمار  طبقة  اقتصادية يف  اجتامعية  ثغرات  لوجود  دالئل  عرث عىل 

البابيل يف  الغزو  أثناء  املدينة  دّمر  الذي  الحريق  آثار  أن  االهتامم،  يثري  امللكية. ومام  الفرتة  أواخر 

النخبة  بيوت  ويف  الحاكمة  الطبقات  سكنته  الذي  املدينة  قسم  يف  فقط  امليالد، وجدت  قبل   586

الحاكمة. حيث تضمنت املكتشفات املستخلصة من هذه املواقع شظايا من األثاث املطعم بالعاج، 

واملجوهرات والطوابع الطينية من األرشيف اإلداري. أما األدلة التي عرث عليها خالل الحفريات التي 

متت يف القسم السفيل من املدينة، عند أسفل املنحدر الرشقي، فتشري لهجرة السكان حتى سنة 600 

قبل امليالد. وهذا يؤكد عىل أن سقوط القدس بدأ قبل التدمري النهايئ بعدة سنوات وأن عامة الناس 

بدؤوا بالهجرة من املدينة عندما مل يعد باستطاعة الطبقة الحاكمة توفري الحامية وأسباب املعيشة 

لهم. وكام هو الحال يف كل املدن األخرى يف العامل القديم، كانت الطبقة الحاكمة هي املترضر األكرب 

من جراء تدمري مدينة القدس. ورمبا استمرت حياة القرويني العاديني، الذين سكنوا ضواحي املدينة، 

دون تغيري يذكر حتى يف ظل نظام الحكم الجديد، الذي مل يختلف كثرياً بالنسبة لهم عن سابقه.

ب. إن املوقع الجغرايف للقدس القدمية وعالقته مبحيطه يظهر بأن مستوطني املدينة األوائل 

عىل  اليوم،  الهيكل  جبل  الرشيف/  الحرم  يقع  حيث  للمنطقة  الجنوبية  الحافة  عند  بناءها  قرروا 

منحدر ينخفض عن الجبال املحيطة به، وبعيداً عن طريق النقل الرئييس واألرايض الزراعية الخصبة. 

يبدو أن السبب يف اختيار هذا املكان هو وجود عني الدرج فيه، والتي تزود املكان باملاء خالل كل 

االستثامر  إن  السنة.  املكان عىل مدار  العيش يف  السكان من  ُممكنًة بذلك عدد كبري من  املواسم، 

للعيش  قِدموا  الذين  وبالنسبة ألولئك  والقوة.  للتطور  رمزاً  أصبح  ونقلها  املياه  لجمع  التكنولوجي 

بالقرب من مصادر املياه، سواًء القادة أو العامة منهم، كانت حامية هذه املصادر رضورة قصوى. 

إن القدرة عىل بناء جدران، وأبراج، وأبنية حكومية، كتلك التي ُعرث عليها يف مناطق G و E1، والبناء 

املحيط بالنبع، يعرب عن نفوذ الحاكم وسلطته املستمدة من سيطرته عىل مصدر املاء. كام أن خضوع 

الرعية للحاكم كان مقابل استخدامهم ملاء النبع. 

جـ. تضم املكتشفات املتنوعة التي ُعرث عليها يف موقع القدس القدمية آالف التامثيل النسائية 

املصنوعة من الطني، إضافة إىل املئات من التامثيل الحيوانية الكاملة والجزئية. ونال عدد التامثيل 

التي ُعرث عليها يف املوقع املذكور النسبة األعىل مقارنة بباقي املواقع يف املنطقة. حيث ُعرث، يف كل 

مكان حفر تقريًبا، عىل عرشات األجزاء من التامثيل. 

وُتشري هذه التامثيل إىل انتشار عبادة الشخصيات النسائية يف ذلك العهد، كام ُيحتمل أن هذه 

التامثيل كانت جزًءا من التامئم التي استخدمتها النساء بشكل أسايس، وأنها مل تكن جزًءا من طقوس 

أو عادات الذكور الدينية. ومن الجدير ذكره أنه – وحتى اآلن- مل يتم العثور عىل أي أثر ملباٍن كانت 

الذكر،  السابقة  التامثيل  تقترص فقط عىل هذه  الدينية  فاملكتشفات  الدينية،  الطقوس  فيها  ُتؤدى 

إثبات  اآلثار عاجز عن  أن علم  يؤكد  الجثامنية. وهذا  عليه مبدافن  الذي عرث  الكهنة،  نقش  وعىل 

حقيقة وجود موقع مركزي للطقوس الدينية يف املدينة، أو متى ُوجد هذا املوقع.

وإننا بهذا ال نعرف إال القليل عن الطقوس الدينية التي مورست يف القدس يف العهد الحديدي 

من مملكة يهودا، لكن مام ال شك فيه أن هذه الطقوس تختلف كثريًا عن الطقوس الدينية اليهودية 

التي مورست يف الفرتات التي تلت فرتة العهد الحديدي، ويتجىل الفرق تحديًدا يف الطقوس التي 
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وقراءة  الكنيس  يف  التجمع  عند  تؤدى 

النصوص الدينية.

املكتشفات  من  العديد  إن  د. 

ُعرث  البيزنطية،  للفرتة  تعود  التي  األثرية 

فيها  مبا  القدمية  القدس  موقع  يف  عليها 

أجزاء من جداٍر وكنيسة يعود تاريخهام 

إىل القرن الخامس امليالدي، باإلضافة إىل 

أبنية أخرى كمنازٍل خاصة بالنخبة الرثية 

هذا  زائر  فإن  وبذلك  الحقبة.  تلك  يف 

املوقع األثري ال بد له أن يستمع إىل قصة 

القدس يف العهد البيزنطي، والتي تكمل 

قصة القدس الكربى. 

البيزنطية،  الفرتة  تلك  يف  أنه  علاًم 

توظيف  عىل  النصارى  الحكام  عمل 

للعامل  وروحًيا  دينًيا  مركزًا  القدس 

تأثريه  يزال  ال  والذي  الروماين،  املسيحي 

يف املدينة واضًحا حتى يومنا هذا.

املكتشفات  كرثة  من  بالرغم  هـ. 

أننا  إال  بالنساء،  ترتبط  التي  األثرية 

يف  النساء  لهذه  واضًحا  ذكرًا  نلحظ  ال 

لعامة  ُتروى  التي  التاريخية  القصص 

السابق  للمكتشفات  فباإلضافة  الناس. 

املكتشفات  من  العديد  هنالك  ذكرها، 

كالخزف  بالنساء،  ترتبط  التي  األخرى 

وبذلك  التجميل.  وأدوات  واملجوهرات 

فإنه ال بد للقصة األثرية الشاملة من أن 

األبنية  ضمن  حياتهن  تشكلت  وكيف  معيشتهن،  وظروف  النساء  هذه  حياة  عن  معلومات  تضم 

التي سكّنها. فمثل هذه القصص تختلف متاًما عن قصص الحروب وامللوك والفتوحات التي ُتروى 

عادًة لزوار املوقع السياحي. إن الحفريات التي متت يف موقع القدس القدمية أنتجت لنا العديد من 

النقوش  فبعض  الفرتة.  تلك  الناس يف  لنا جزًءا من طبيعة حياة  والتي تحيك  الساحرة،  املكتشفات 

الخاصة أتاحت لنا فهم املستوى التعليمي للسكان يف ذلك العهد، إضافًة إىل األوزان واملقاييس التي 

ُتعلمنا عن نظامهم اإلداري، وهنالك من املكتشفات األخرى التي قدمت دالئل عن عادات الطعام. 

وبذلك فإن كل قطعة من هذه املكتشفات األثرية متتلك القدرة عىل تفسري األبعاد التاريخية للمدينة 

وخصوًصا حياة ساكنيها، الذين مل يكونوا شخصياٍت أسطورية وإمنا أناس عادية مثلنا من لحٍم ودم.
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منطقةG  ــ بيت مكون من أربعة حجرات

G صورة عن قرب ملنطقة الحفر
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املنطقة E: يؤجر كحديقة تنظم فيها أحداث أو مناسبات.

E منطقة الحفر



14

الطبقة الثانية -- املوقع األثري والسكان املحليني
تتطلب عمليات الحفر والتنقيب األثرية عماًل ميدانياً. أحياناً قد تكون قطعة األرض املحفورة 

فارغة، أو معزولة وال ُيعرف لها صاحب, فال تخلف أعامل الحفر أي آثار. وأحياناً تكون األرض ملكا 

خاصا فال تعدو عمليات الحفر كونها مرحلة ــ رضورية ومؤقتة ــ لتطوير األرض لصالح صاحبها. يف 

مثل هذه الحاالت، يكون حضور علامء اآلثار للمكان مؤقتاً، وتأثريهم عىل املجتمع املحيل ضعيفاً. إال 

أن هنالك حاالت تجري فيها أعامل الحفر يف األماكن العامة وتؤثر عىل مجتمع كامل.

يعمل علامء اآلثار، حال وصولهم ملنطقة الحفر، عىل تجهيز قسم من األرض لبدء عمليات التنقيب. 

وهذه العملية تتضمن تغيري دائم يف طبيعة املكان وأحياناً تعدل من وظيفة تلك الطبيعة واستخداماتها. 

تختلف ردة فعل أي مجتمع تجاه إجراء عمليات التنقيب عىل أرضه، وردة الفعل هذه تعتمد إىل حد 

كبري عىل مدى إرشاك ذلك املجتمع يف اتخاذ قرار استضافة أعامل التنقيب يف محيطه. فالحفريات األثرية 

يف وسط حي فقري، عىل سبيل املثال، ميكن أن ينظر إليها من قبل السكان املحليني عىل أنها عملية غري 

رضورية، باملقارنة مع تلبية حاجاتهم امللحة. املجتمع الذي تحكمه حكومة ينظر إليها كحكومة غريبة 

وقمعية، قد يربط علامء اآلثار بهذه الحكومة إال إذا ترصف األخري بطريقة تبدد هذا االنطباع. 

هنالك عدة حفريات تجري يف ذات الوقت يف منطقة القدس القدمية/ وادي الحلوة. الحفريات يف 

ساحة موقف “جفعايت” حلت محل ساحة استخدمها السكان يف السابق كملعب وكمحل تجاري.

 بدأت أعامل الحفر يف تلك املنطقة يف العام 2007 )يف عام 2003 جرت أعامل حفر ولكن ضمن نطاق 

أضيق( و هي ال تزال مستمرة حتى العام 2010.

 تجري يف مناطق أخرى من القرية مزيد من الحفريات ذات املدى الطويل، مثل الحفريات املتاخمة 

للنبع، والتي بدأت يف العام 1995. ويف الطرف الجنويب من تل القدس القدمية/ وادي حلوة، تجري 

حفريات، كانت قد بدأت يف العام 2004 حيث كشف الحفر يف تلك املنطقة عن قسم من بركة تعود 

للفرتة الرومانية  )بركة الحمرا/ بركة الشلوح( ولكن، مع أعامل الحفر هذه أزال باحثي اآلثار مسلكا 

كان يشكل طريق للسكان املحليني بني حي البستان واملسجد يف حي وادي حلوة، ومل تكن هنالك 

حاجة رضورية إلغالق ذلك الطريق. يف غالب األحيان توجد أساليب بسيطة ميكن من خاللها املحافظة 

عىل مجرى حياة السكان دون ضعضعة البحث أو أعامل التنقيب. ففيام يتعلق بربكة الحمرا/ بركة 

الشلوح، عىل سبيل املثال، كان بإمكان الباحثني األثريني إبقاء املنطقة املحفورة مفتوحة أمام السكان، 

والسامح لهم باستخدام الطريق للوصل إىل الجامع والحضانات املحيطة به يف منطقة وادي حلوة. 

بالرغم من أن حياة القرية يف الوقت الحارض ليست ذات أهمية مهنية أو علمية بالنسبة لعامل اآلثار الذي 

يتعامل بشكل أسايس مع املايض، إال أن عامل اآلثار، بوجود الحفريات واستمرارها، يشكل جزءاً من مشهد 

الحياة اليومية يف القرية. اآلداب األساسية متيل عىل السكان استقبال الباحثني األثريني كضيوف عليهم، 

واألخالقيات املهنية تتطلب من الباحثني األثريني إثراء املجتمع بوجودهم، وبذل كل ما باستطاعتهم 

ملنع أي رضر قد ميس بنسيج حياة السكان. إن نهج أكرث دميقراطية ومشاركة يكون بشمل السكان يف 

صياغة خطط التنمية وجدول البحث. ومن شأن هذا النهج أن يؤكد للسكان بأن احتياجاتهم تؤخذ بعني 

االعتبار، وأن الباحثني األثريني سيبقونهم عىل إطالع بكل التطورات وآخر املكتشفات.

الثقة  السكان وال تجري من خلف األسوار، من شأنها أن تعزز  التي هي يف متناول  الحفريات  إن 

بني السكان والباحثني وبالتايل تجعل التعاون بينهام ممكنا خالل العمل وبعده. كذلك، فإن فريق 
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التنقيب الذي يحافظ عىل وجود تواصل مبارش بينه وبني السكان املحليني سيتمكن من االستمتاع 

فقط  وليس  التنقيب،  منطقة  من  بالقرب  يعيشون  الذين  أولئك  مع  االكتشافات  مشاركة  بتجربة 

مشاركتها مع العلامء يف مراكز األبحاث أو الجامعات البعيدة عن املنطقة.

عندما تكون املكتشفات األثرية محفوظة ومدمجة يف الطبيعة املحلية ميكن أن يستفاد منها، بطرق 

مختلفة، لتقوية ومتكني املجتمع املحيل. ومن خالل املوقع األثري يف سلوان ميكن لفت انتباه السكان 

املحليني لالهتامم باملايض، وبالحضارات السابقة وحتى بحارضهم  الحايل. إن املوقع األثري بحد ذاته 

ميكن أن يستخدم يف تفعيل عدة نشاطات مجتمعية، مبا يف ذلك إرشاك املجتمع بعمليات التنقيب. 

مثل هذه النشاطات هي أمر روتيني فهي ُتفعل يف أي مكان آخر يف العامل ولكنها مل ُتجرب قط ــ 

ونجرؤ بالقول بأنها مل تخذ بالحسبان ــ  يف منطقة وادي حلوة. 

يف مواقع أثرية أخرى يف إرسائيل، مثل بيت شان وعني حمد )قرب بلدة نقوبة(، يسمح للسكان الذين 

يعيشون بالقرب من الحديقة الوطنية بالدخول مجانا أما يف موقع القدس القدمية والذي يقع يف وبني 

بيوت السكان يف وادي حلوة  ويشكل جزءا ال يتجزأ من القرية فإنه وإىل اليوم ليس من املسموح 

للسكان الدخول للموقع مجاناً، بل وإن السكان أنفسهم ال يحبذون دخول املوقع ملا يرتكه يف نفوسهم 

من شعور بالغربة والحرمان. 

أهمية علم اآلثار لدى السكان
كيف ميكن التقريب بني املجتمع املحيل واآلثار، وكيف ميكن تحويل املوقع األثري ملنصة حوار 

بني السكان والباحثني األثريني؟ يف املجتمع متعدد الثقافات الذي نعيش فيه، غالبا ما يعلق علامء 

اآلثار، الذين يحفرون منطقة مأهولة، يف رشاك شبكة من املصالح التي يصعب التوفيق بينها. ويف 

معظم األحيان ال يكون لديهم سيطرة كاملة عىل مستقبل املنطقة التي يعملون بها. إال أن هذا الواقع 

ال يعفيهم، أثناء العمل وبعده، من رضورة التواصل مع مختلف الجهات املعنية يف املجتمع وإيجاد 

طرق لتنظيم عمل مشرتك معها.

ونحن نؤمن بأنه من مهمة عامل اآلثار العمل عىل جعل مرشوع التنقيب مناسب للسكان ومثري 

الهتاممهم.

التل يف موقع القدس القدمية، حيث يوجد موقف “جفعايت”، ُعرث عىل بقايا أثرية   عند أعىل 

تعود لفرتة العصور اإلسالمية األوىل. ال بد أن مثل هذه املكتشفات، تحظى باهتامم كبري لدى املجتمع 

اإلسالمي يف سلوان. أسفل هذه الطبقات، عرث أيضاً عىل بقايا أثرية مميزة ومهمة تعود للفرتتني البيزنطية 

والرومانية. هنا نجد لدينا سلسلة تصل بني ثالثة إمرباطوريات كبرية: وثنية، ومسيحية، وإسالمية، سعت 

كل واحدة منها لجعل القدس منزالً لها. من خالل لفتة أثرية مفصلة ومتساوية لكل واحدة من هذه 

الفرتات، ميكن استغالل فرصة ال تعوض إلدارة حوار أخالقي، بحضور السكان، ومناقشة أسئلة مثل: 

كيف تغريت هوية سكان املدينة عرب العصور؟ كيف تغريت ظروف املعيشة؟ أي الفئات شكلت أغلبية، 

وأيها كانت األقلية يف كل عرص؟ ومن عقد مقاليد السلطة السياسية؟

من خالل أنشطة تعليمية إبداعية ومنظمة، ميكن لعلامء اآلثار تقريب الناس ولفت انتباههم 

للعمل األثري، مبا فيهم أولئك الذين ال يبدون أي اهتامم باملايض. إن علم اآلثار ميلك املقدرة عىل لفت 

انتباه الناس لعدة حضارات ماضية مختلفة، وليس فقط للحضارة التي يرتبطون بها ثقافياً أو دينياً.

فعىل سبيل املثال، مل يكن الكشف عن آثار الفرتة اإلسالمية، ملصلحة املجتمع اإلسالمي وحده، 
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الشارع الرئيس يف سلوان. الرصيف املدرجة ومنطقة الحفر املالصقة للمسجد

بركة الحمرا/ بركة الشلوح

الحفريات يف موقف “جفعايت”
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املخرج من منطقة E باتجاه حي البستان

سلوان ــ صورة نحو البلدة القدمية

صورة لسلوان ملتقطة من الحديقة الوطنية
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كذلك آثار الفرتة البيزنطية، ال يحتفظ بها للكنيسة فقط. وأي زائر ملوقع القدس القدمية يجب أن يشعر 

ملك  هي  وإمنا  واحدة  لفئة  فقط  تنتمي  ال  املختلفة  والديانات  والحضارات  العصور  آثار  بأن 

لإلنسانية ككل.

الناس الذين يعيشون بجوار موقع القدس القدمية، ليسو فئة واحدة متامثلة. وللفئات املختلفة 

داخل مجتمع متطلبات مختلفة، وبالتايل فإن نظرة كل فئة للموقع األثري تختلف عن غريها. 

حتى اليوم مل يجري فحص احتياجات وآراء سكان سلوان تجاه املوقع السياحي يف منطقتهم.

من املهم أن نعرف كيف تنظر الفئات املختلفة للموقع األثري. فمثالً، يف مجتمع مثل املجتمع 

الفلسطيني يف سلوان، من املعروف أن املرأة ترتبط باملنزل ورعاية األطفال، وال بد أن تختلف نظرتها 

للموقع األثري املجاور ملنزلها عن نظرة رجل القرية للموقع. 

علينا أن نسعى من أجل دمج علم اآلثار بحياة املرأة لتمكينها وتعزيز عالقتها بذلك العلم. فمن 

املحتمل أن تجد النساء، أو فئات أخرى من املجتمع، أمراً مميزاً يف املكتشفات األثرية التي لها عالقة 

بحياة النساء يف املايض. قد تهتم مثاًل بالتعرف عىل أبنية بنيت مببادرة امرأة )مثل سور املدينة البيزنطية 

وكنيسة سلوان التي بنيت يف القرن الخامس للميالد، بأمر من القيرصة إفدوكا(. كذلك ميكن أن تتعرف 

النساء )وغريهن( عىل أمور أخرى حول حياة النساء قبل ألفي سنة من خالل املكتشفات األثرية. كيف 

عاشت هؤالء النسوة، وكيف أثر بناء البيت عىل حياتهن. مثل هذه القصص التي تختلف عن القصة 

املتداولة حول الحرب واالحتالل يف منطقة القدس القدمية.

متى يجب وقف أعامل الحفر؟
يف منطقة مثل سلوان/ القدس القدمية، والتي تزخر بالرثوة األثرية وتعدد الطبقات األرضية، 

تظهر توترات بني عدة جهات تهدف لتحقيق مصالح مختلفة كأهداف الباحثني، وأهداف املطورين، 

والرغبة يف الحفاظ عىل مصادر للبحوث املستقبلية, والحياة اليومية للسكان املحليني.

البقايا األثرية لن تختفي إذا بقيت مدفونة تحت األرض. بل عىل العكس، أعامل الحفر تتضمن 

أفعال هدم  وتدمري قد تتلف تلك البقايا األثرية املدفونة. غالباً ما يحفر الباحثني بحامسة الراغب 

باكتشاف املزيد من اآلثار دون توقف, ويصبح هنالك حاجة ملصدر خارجي ليوقف الحفر ويقول 

“يكفي!، فلنتعلم مام عرثنا عليه ولنرتك البقية لألجيال القادمة”

عندما تكون العالقة بني الباحثني األثريني والسكان املحليني عالقة جيدة يسهل إيجاد اللحظة 

املناسبة لوقف الحفر.

عىل  اآلثار  علامء  يحافظ  أن  املهم  من  السكان(،   – اآلثار  علامء   – املطورين   ( ثاليث  ويف 

استقالليتهم وآراءهم، وأن ال يتحولوا ملحركات سياسة واحدة نيابًة عن أولئك الذين يحظون بنفوذ 

اختل بشكل كبري. عدد  املصالح قد  توازن  أن  األمور. يف وادي حلوة نجد  بزمام  سيايس وميسكون 

الحفريات الجارية وحجمها )عىل األقل 2 من أعامل الحفر كبرية تجري فوق األرض، وثالثة أخرى 

تحتها( باإلضافة إىل موقعها يف مركز القرية يربهن بأن املصالح السياسية االقتصادية هي التي تحدد 

وترية الحفريات وطبيعتها، يف الوقت الذي يخرج فيه السكان من املعادلة نهائياً.

السياحة والسكان املحليني ــ هل باإلمكان أن يتامشيا معاً؟
إن األثر السلبي للسياحة عىل البيئة ورضورة الحد منه هي قضايا تحظى باهتامم عاملي. التزايد 

املستمر يف عدد زوار املواقع السياحية العاملية مثل  البندقية، وبرشلونة، وبراغ، وماتشو بيتشو وغريها 
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من املواقع يهدد البيئة واآلثار. فمع تدفق السياح لألماكن السياحية البعيدة، بهدف خوض تجربة 

مختلفة وغريبة عنهم، تنمو يف املقابل الصناعة والتجارة يف املوقع السياحي بشكل رسيع لتتبدل معامل 

املوقع. 

تعمل جمعية إلعاد من أجل قلب موقع القدس القدمية لـ “دزين الند توراتية”. ولكن ما هو 

موقف سكان وادي حلوة من “دزين الند” كهذه؟ وهل هنالك متسع ألشخاص حقيقيني  من أصحاب 

من  وتعاين  بالسكان،  مزدحمة  قرية  تستوعب  أن  ميكن  السياح  من  كم  العاملية؟  السياحية  الرؤية 

اإلهامل الشديد ونقص الرعاية االجتامعية؟ 

أعامل التنمية التي تجري حول منطقة الحديقة الوطنية يف سلوان تخدم مصلحة السياحة فقط 

وال تأخذ بعني االعتبار مصلحة السكان. تعترب، خطة بلدية القدس يف مصادرة أرايض خاصة من القرية 

بهدف إنشاء مواقف سيارات، مؤرشاً واضحاً عىل دعم السياحة عىل حساب السكان.  باألخذ بعني 

االعتبار بأن القرية تعاين من نقص حاد باملدارس، والحضانات، واملالعب، وليس بها مكتب بريدي، أو 

عيادة طبية، أو غريها من الخدمات األخرى. ولو كانت البلدية معنية فعاًل برفاهية السكان الستثمرت 

األرض لتلبية حاجاتهم بدالً من تلبية حاجات السياحة. ويف حي البستان مثال آخر عىل تقديم السياحة 

عىل حاجة السكان، ففي القسم الشاميل من الحي، والذي يعاين من ازدحام كثيف بالبيوت ونقص 

.E باملباين العامة، تم إنشاء مواقف للحافالت أسفل املنطقة

بركة الحمرا/ بركة الشلوح، 1909
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الطبقة الثالثة - علم اآلثار والسياسة
عندما تتم البحوث األثرية يف األرايض املتنازع عليها، يصبح عامل اآلثار جزءاً من الرصاع. وهذا 

صحيح, خاصة عندما يتعلق األمر بعمليات التنقيب يف حي سلوان يف القدس الرشقية بسبب موقعها 

عامًة،  الرشقية  القدس  إرسائيل  فيه  تعترب  الذي  الحني  يف  السيادة.  عىل  الرصاع  قلب  يف  الحساس 

وسلوان خاصًة، من املناطق التي تخضع لسيادتها, يرى الفلسطينيون و املجتمع الدويل بأن القدس 

الرشقية مبا فيها سلوان هي أراض محتلة.

مل تعرتف أي دولة بادعاء إرسائيل سيادتها عىل القدس الرشقية. ومن هنا، يجد الباحثني األثريني 

العاملني يف سلوان، أنفسهم عامل لسياسة متخالف عليها، وحتى لو اختلف الباحثني األثريني يف الرأي 

مع صناع القرار فإنهم ومبجرد تواجدهم يف املنطقة يعيدون تأكيد مزاعم إرسائيل يف سيادتها عىل 

املكان. وتصبح أبحاثهم جزءاً من السياسة يف املنطقة.

اآلثار ضمن  ُتعرِّف عامل  التي  العوامل  لها هي من  املمول  الحفريات واملصدر  الغرض من  إن 

جهة معينة. فالحفريات املمولة من قبل املؤسسات الحكومية ينظر إليها كحفريات تخدم مصلحة 

الحكومة. والحفريات التي ميولها كيان أيديولوجي، ينظر إليها كجزء من نشاطات ذلك الكيان. معظم 

اليمينية،  املؤسسة  الوطنية “مدينة داود” إن مل تكن كلها، ممولة من قبل  الحديقة  الحفريات يف 

إلعاد، والتي، كام ذكر سابقاً، تسعى جاهدة لتعزيز االتصال اليهودي باملدينة. 

بدأت إلعاد، التي تعمل باألساس يف سلوان، باستيطان القرية يف عام 1991, وهي حالياً متتلك 

بضعة عرشات من العقارات السكنية هناك. متول مؤسسة إلعاد أعامل الحفر يف سلوان التي تنفذها 

التنقيب  أعامل  لتنفيذ  األثريني  الباحثني  اإلرسائيلية  اآلثار  سلطة  فرتسل  اإلرسائيلية.  اآلثار  سلطة 

باسمها. وبالرغم من أن الباحثني األثريني يف املنطقة يتلقون أجورهم من سلطة اآلثار اإلرسائيلية إال 

أن مؤسسة إلعاد هي املمول الرئيس للمرشوع.

اآلثار  علامء  ُيخِضع  الوطنية,  للحديقة  األرايض  ضم  ومواصلتها  الحفر  لعمليات  إلعاد  متويل 

جدران مصورة تحيط بحفريات موقف “جفعايت”
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للمؤسسة. من هنا فإن فريق التنقيب يعمل من أجل تحقيق أهداف إلعاد. وسيظهر ارتباط الباحثني 

األثريني باملؤسسة اليمينية أكرث قوة إذا مل يدخل باحثي اآلثار بحوار مع األطراف السياسية األخرى 

ومع السكان املحليني. 

التفسريات األثرية و تأثرياتها السياسية:
االكتشافات األثرية توّفر نظرة ثاقبة عن مواصفات موقع معني، عىل سبيل املثال وليس الحرص: 

متى أصبح مأهوالً بالسكان؟ من الذي سكنه؟ وغري ذلك. من خالل اآلثار التي نعرث عليها أثناء حفر 

موقع معني يف منطقة ما، نحصل عىل عينة ميكن من خاللها رسم استنتاجات معينة حول املواقع 

األخرى، التي مل ُتحفر بعد، يف نفس املنطقة. 

املثال، أدت  التاسع عرش، عىل سبيل  القرن  التي أجراها تشارلز وارن يف  الحفريات املحدودة 

إىل استنتاج مفاده أن القدس التوراتية كانت واقعة عىل تلة جنوب الحرم الرشيف.  واستنادا إىل 

النص التورايت، فإن البقايا األثرية يف هذا املوقع تعود للملوك داود وسليامن وحزقيا وغريهم. هذه 

أنه  عىل  الحرم  جنويب  الجبل  عرّفت  املنطقة،  حفر  آثار  عامل  أول  إليها  توصل  والتي  االستنتاجات، 

“مدينة داود.”  ومبا أنه ومن خالل املوقع املحفور يسمح لنا برسم استنتاجات حول املنطقة ككل، 

فقد شمل اسم “مدينة داود” كامل الجبل، أي أنه يشمل املناطق البعيدة عن موقع الحفر.

يرى العديد من اإلرسائيليني بأن بقايا مملكة يهودا، ) من القرن السادس ــ القرن العارش قبل 

امليالد( تثبت أن اليهود سكنوا املنطقة يف املايض ويعتربون كون املنطقة مذكورة بالقصة التوراتية دلياًل 

عىل أن الشعب اليهودي، أو املجتمع اإلرسائييل، قد ورث الحق مبلكية املوقع. من ناحية أخرى, فإن 

الهدف من البحث األثري العلمي يكمن يف وضع العمليات التاريخية يف سياقها الزمني واالجتامعي 

والسيايس. البقايا األثرية التي تعود لـ 2500 أو 4000 سنة ماضية, “تنتمي” ألولئك الذين عاشوا يف 

املكان منذ 2500 أو 4000 سنة. كام أنه ليس من مهمة علامء اآلثار إثبات أي ملكيات أو حقوق 

تاريخية. وهم ال يصنفون الحضارات حسب أجندة وطنية أو أخالقية. عندما تستخدم الجامعات 

األيديولوجية اآلثار كدليل إلثبات أحقيتها التاريخية يف ملكية مكان معني، وإضعاف أحقية الشعب 

املدخل إىل مركز زوار “مدينة داود”
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املحيل الذي يعيش يف نفس املكان, يصبح علم اآلثار يف خطر فقدان مكانته كمجال بحث مستقل.

للقصص  خلفية  أو  توضيح  كمجرد  القدمية  القدس  موقع  السياحيون  املرشدون  يقدم  عندما 

الفعلية،  التوراتية، دون االعرتاف بالفرق بني املنظور األسطوري يف املايض وبني املكتشفات األثرية 

عرب  املكان  سكنت  أخرى  ومجتمعات  لحضارات  والعائدة  الوافرة  باألدلة  يعرتفون  ال  عندما  أو 

املايض  وقومية. ومن خالل مالمئة  تاريخية مشوهة  بنسخة  السائح  يزودون  بذلك  فإنهم  العصور، 

لخدمة رؤيتهم العاملية، وتجاهل أهمية املوقع لدى نطاق واسع من الشعوب والحضارات األخرى، 

وخاصًة لدى السكان الفلسطينيني املحليني، فإن مثل هؤالء املرشدين السياحيني يلحقون رضراً بالغاً 

مبجتمعات املايض و الحارض عىل حد سواء. 

ومن األمثلة عىل العواقب الوخيمة ملثل هذا النهج: خطط التنمية األخرية لحي البستان يف وادي 

جهنم إىل الجنوب من وادي حلوة. فقد تم إصدار أوامر هدم بحق منازل السكان الفلسطينيني يف 

الحي بحجة بنائها دون تراخيص بناء ) حالها حال آالف املنازل األخرى يف القدس الرشقية(. تعتزم 

البلدية تحويل املنطقة إىل حديقة حيث استوحت فكرتها من تفسري للعبارة التوراتية “حديقة امللك 

.” فقد افرتض عدة علامء أن موقع “ حديقة امللك “ هو عينه حي البستان، كان هذا الفرض، الغري 

مثبت حتى اآلن، كاٍف لدفع البلدية لوضع خطط من شأنها أن تلحق األذى بالسكان املحليني.

املشكلة األخرى التي تهدد علم اآلثار، هي رغبة بعض األفراد أو املؤسسات، أحياناً، يف “إعادة” 

األرض إىل ما كانت عليه قبل آالف السنني، واقتباس اآلراء واالستنتاجات األثرية، حتى ولو كانت تحتمل 

أكرث من معناً واحد، من أجل رشعنة هذه الرغبة. عىل الرغم من أن هذه املساعي قد تنسجم أحياناً 

مع مصالح علامء اآلثار املهنية إال أن عليهم معارضة مثل هذه األعامل، عىل األقل للحفاظ عىل علمهم 

ضمن مجال املعرفة والبحث وحاميته من أن يستغل لخدمة أجندة دينية أو سياسية أو اقتصادية.

بإمكان علم اآلثار أن يشكل مصدراً سياسياً قوياً، بالنسبة ملن يستخدمون التاريخ كوسيلة لفرض 

السيطرة عىل األرايض. فالبقايا األثرية هي جزء من املايض وأولئك الذين يسيطرون عليها لديهم القدرة 

عىل صياغة القصص بحسب مصلحتهم. يف سلوان- القدس القدمية- تتحكم مؤسسة إلعاد بكل من 

الحفريات ومركز الزوار املسؤول عن القصص التي تروى للزوار. فاملركز يقدم نفسه عىل أنه راٍع للموقع 

و تاريخه. يف حني يستثنى السكان الحاليون من املوقع ومن القصة حيث ال تقوم املؤسسة اليمينية 

بتصويرهم كآخر السكان الذين عاشوا يف املوقع، فيظهر وكأن وجودهم يف القرية هو مؤقت وغري مهم.

بتسليم إدارة موقع القدس القديم ملجموعة خاصة ذات أجندة سياسية متطرفة، تكون الدولة 

قد فّعلت عملية تتضمن عواقب سياسية وخيمة وتضعف مكانة علم اآلثار باعتباره وسيلة بحث 

مستقل وموضوعي. حني توضع إدارة موقع يف أيدي مؤسسة مثل إلعاد, فإنها ستقرر أي النظريات 

التاريخية يجب تسليط الضوء عليها وأيها ينبغي أن ال تظهر للعامة. كام أن بيدها القدرة عىل تركيب 

القصة أو التفسري الذي يتالئم مع موقفها األيديولوجي، دون النظر لآلثار السياسية املرتتبة عىل ذلك 

أو نظرة املجتمع األكادميي لتلك القصة أو التفسري.

يجب عىل علامء اآلثار العمل بشكل جاد ملواجهة كل من التفسريات املتحيزة للعادات والتقاليد 

أو للمصالح السياسية كام عليهم الضغط عىل الحكومة إلجبارها منع مؤسسة إلعاد من إدارة املوقع 

ووضع إدارته يف أيدي هيئة حكومية أكرث حيادية بدالَ من إلعاد. 

من حيث التصور العام، يجب عىل علامء اآلثار التفريق بشكل واضح بني االفتخار مبايض املوقع 

وبني املطالبة بامتالكه يف الوقت الحايل، والذي يؤدي لتجاهل وجود املجتمع الفلسطيني الذي يعيش 
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هناك. إن الجهد لتبيني هذا التفريق رضوري لتحرير علم اآلثار من األحزاب ذات املصالح املختلفة 

وجعله ممكناً ومفيداً للجميع بغض النظر عن االختالفات الدينية والقومية والثقافية.

حفر األنفاق 
منذ مئة سنة توقفت عملية حفر األنفاق األفقية تحت األرض، ومل تعد تعترب أسلوب علمي 

اثري مرشوع. فقد تم استبدالها باألسلوب الطبقي، حيث يتم حفر األرض عموديا من السطح وحتى 

أسفل األرض. هذا األسلوب ميكننا من التوصل إىل فهم أفضل للمكتشفات األثرية وطبقات األرض 

املختلفة، ومينع األرضار الغري الزمة.

إن الضغط الذي تتعرض له البلدة القدمية وموقع القدس القدمية من قبل املطورين وجهات 

حفر  أسلوب  الستخدام  أخرى  مرة  للعودة  اآلثار  بعلامء  دفعت  املنطقة،  يف  ما  مصالح  لها  أخرى 

األنفاق. يوجد حالياً العديد من األنفاق املحفورة يف سلوان, بعضها حفر بشكل متواصل، و بعضها 

الشارع  مثل  محددة،  أثرية  اكتشافات  وراء  سعيا  القرية  تحت  الحفريات  تجري  متقطع.  بشكل 

الروماين القديم الصاعد من بركة سلوان نحو الشامل، وحفريات الحصانة املتجه نحو مركز التل حول 

النبع، والحفريات وسط حي وادي حلوة والتي أجريت لغرض تنظيف نظام الرصف الصحي القديم.

حفر األنفاق باسم البحوث األثرية أقل عرضة النتقادات العامة من الحفريات التي تجري لغري 

غرض البحث، فاألول ميكن تربيره للعامة عىل أنه وسيلة الكتشاف ودراسة تاريخ املوقع.

 إن هذه األنفاق املحفورة، يف سلوان، تضع البحوث األثرية يف وسط الرصاع الجاري يف املدينة, 

وتفيد املستوطنني بطريقتني: أوالً، ألن اآلثار التي ُيعرث عليها تزيد اهتامم الناس باملكان ويزداد عدد 

زوار املنطقة الخاضعة لسيطرتهم، وثانياً، ألنها تتيح لهم تقديم القصة الرسية “للتوراة” دون ربطها 

بعدوانية، وأحيانا، عنف الرصاع الجاري حالياً من أجل السيطرة.

دعم “الثقافة” كعمل سيايس
تدعم العديد من املشاريع الثقافية من خالل التربعات. وعامل اآلثار الراغب يف حفر مكان ما، 

يحتاج للتمويل. وكام يف كل مرشوع تعليمي وثقايف، قد يضع املانح، املستقبل يف حرية أخالقية: هل 

يجب االستغناء عن التربعات عندما يتضح بأن املانح ميثل مصالح تتناقض مع مصالح املنظمة؟

أقىص ما ميكن أن يقدمه عامل اآلثار للامنح هو احرتافه املهني ونزاهته. الجهة املانحة أو هيئة 

التمويل التي تدعم األبحاث األثرية تنتهز الفرصة لعرض نشاطها كداعم للثقافة وللبحوث من أجل 

الصالح العام. تقديم هذا الدعم يعزز صورة الجهة املانحة. عندما متول الحفريات األثرية من قبل 

لتعزيز صورة  املهنية  مكانتهم  الحفر،  أعامل  املقيمني عىل  اآلثار  علامء  يقدم  أيديولوجية،  منظمة 

املنظمة املانحة أمام العامة.

تستوطن جمعية إلعاد عرشات املنازل يف قرية سلوان، وموقع القدس القدمية، ويف الوقت ذاته 

تدعم الجمعية نشاطات البحث األثري يف القرية. تدعي سلطة اآلثار بأنها تستعمل نقود إلعاد فقط 

إلجراء الحفريات.

عىل  القامئني  اآلثار  لعلامء  املهنية  املكانة  من  كل  حساب  عىل  تأيت  الوطيدة  العالقة  هذه 

الحفريات، واملكانة الوطنية والدولية لسلطة اآلثار اإلرسائيلية.
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إنشاء مواقف مركبات يف منطقة حي البستان

حفر نفق بعد اكتشاف الشارع الهريودي

علم سلطة الطبيعة والحدائق عند مدخل مركز الزوار
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مشهد شاميل: حفريات ويل، وبيت الغزالن، وبيوت من القرية

منطقة حفريات ويل 

صورة للموقع األثري وقرية سلوان
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خالصة: اآلثار، واملجتمع، والسياسة 
علم اآلثار هو دراسة املايض بشكل عام، وتحديداً، دراسة الجوانب املادية للحضارات املاضية. واليوم 

يرشف عىل كل من الحفريات، واالستنتاجات، واملنشورات، واملكتشفات مجموعة مختلفة من الباحثني. 

تتأثر كل دراسة بحثية باملوقف السائدة يف زمنها. يف القرون السابقة، شكلت البحوث األثرية جزءاً من 

البحوث التوراتية والتاريخية، وهذه الحقيقة أثرت، وبدون شك، يف تشكيل االستنتاجات التي توصل 

إليها العلامء يف ذلك الوقت.

إن إدراك حقيقة تأثر البحوث األثرية باملواقف والعمليات املعارصة لها، مهم جداً ملستقبل علم اآلثار. 

وإذا كان علم اآلثار هو الحفاظ عىل الرتاث الثقايف للناس من جميع الخلفيات الثقافية والدينية، فعىل 

هذا العلم أن يأخذ بعني االعتبار البيئة الطبيعية، والسكان املحليني، والحالة االجتامعية والسياسية قبل 

وأثناء وبعد الحفر. هذا هو السبيل الوحيد لحامية األبحاث األثرية من أن تتحول ألداة سياسية ترض 

مبجموعات معينة داخل املجتمع وتفيد أخرى.

إليه عامل اآلثار هو مجرفة، وأداة قياس، ودفرت  الشائعة بأن كل ما يحتاج  يف املايض، كانت املقولة 

مالحظات للكتابة. أما اليوم فإن أدوات الحفر ليست فقط بعض األدوات التي يحتاجها عامل اآلثار وإمنا 

يحتاج إىل جانبها، املعرفة والوعي واإلملام بجميع الجوانب السياسية واالجتامعية والثقافية للموقع 

الذي يحفره.

السياق  اآلثار مبعزل عن  التاريخية والسياسية، ال ميكن متابعة عمل علم  األماكن ذات األهمية  يف 

املعارص. علم اآلثار يغري املكان ويؤثر يف الناس الذين يعيشون فيه ومن حوله. ميلك عامل اآلثار، أثناء 

التنقيب وبعده، قدر كبري من املسؤولية يف تشكيل والتأثري عىل مستقبل املنطقة.
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معلومات عامة وأثرية حول القدس القدمية / قرية سلوان
بقي العلامء، حتى القرن العرشين، يف خالف حول تحديد املوقع الصحيح للقدس القدمية. استناًد 

للقدس  األصيل  املوقع  كثريون  له، حدد  الالحقة  الفرتات  يوسيفوس وحجاج  قدمها  التي  لألوصاف 

القدمية عىل أنه التلة الغربية، أي جبل صهيون. يف حني أشار آخرون لعني الدرج ومحيطها عىل أنه 

االحتامل األقوى ألن يكون موقع االستيطان األول، بالرغم من دونية الطبوغرافية فيه.  إال أن تطور 

علم اآلثار وعمليات التنقيب ــ سواء الرسمية أو الرسية ــ املستمرة منذ القرن التاسع عرش وحتى 

اليوم، قلبت املوازين، وبات معروفاً اليوم فيام ال يدع مجاالً للشك بأن القدس بنيت جنويب الحرم 

الرشيف عند منطقة يف قرية سلوان، تعرف اليوم بوادي حلوة.

توضيح لشظية منصة عبادة )القرنني 11 و 10 قبل امليالد(، وجدت خالل 
الحفريات التي أجراها وفد “مدينة داود” 
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خريطة القدس
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خريطة سلوان ــ تعريفات ورشوحات
1. سلوان ــ قرية فلسطينية تقع بالقرب من البلدة القدمية يف القدس، جنوب رشق الحرم الرشيف. 
كانت القرية قد ُضمت لدولة إرسائيل يف العام 1967. يعترب سكان سلوان مقيمني يف الدولة اإلرسائيلية 

وليسوا من مواطنيها. يعيش يف القرية اليوم حوايل 40 ألف فلسطيني وما يقارب 400 مستوطن يهودي.

بدأت  حلوة.  وادي  لقمة  الشاملية  الحافة  عىل  تقع  مفتوحة  كبرية  منطقة  ــ  جفعايت  2. موقف 
حفريات اإلنقاذ يف هذه املنطقة يف العام 2003 تحت رعاية إلعاد وسلطة اآلثار اإلرسائيلية. يف هذا 

املوقع، الذي يشمل جزءاً من قمة وادي تريوبيون ومنحدره الرشقي، ُعرث، وألول مرة يف القدس، عىل 

خريطة سلوان /القدس القدمية
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آثار تعود للحي يف الفرتة العباسية )القرنني 9 و 8 امليالديني(، كذلك وجدت يف نفس املنطقة أعداد 

كبرية من أساسات األبنية ترجع للفرتة البيزنطية أو أواخر الفرتة الرومانية )القرنني 2 و3 امليالديني(، 

باإلضافة لبناء مكون من طابقني )يعود لفرتة القرن األول امليالدي( تظهر عليه عالمات التدمري )يرجح 

أن هذا البناء يعود لسنة 70 للميالد(، هذا باإلضافة إىل عدد محدود من اآلثار األكرث قدماً، مبا يف 

أجزاء هذه  بعض  امليالد. يف  قبل  والتاسع  الثامن  القرنني  ودائع  إحدى  ذلك رشفة هلنستية، وهي 

الرومانية  الفرتة  آثار  عن  الكشف  أجل  من  والبيزنطية  العباسية  األبنية  بعض  تفكيك  تم  املنطقة، 

املبكرة. يف بقية األجزاء تم تفكيك أبنية ترجع لفرتة تسبق الفرتة البيزنطية. تحدد الحفريات الحالية 

بحدود الحفريات السابقة، وهي التي متت بواسطة “رجل الغراب” يف الجنوب و مكاليسرت يف الرشق. 

تعترب الحفريات يف موقف جفعايت أعامل إنقاذ، تهدف لتطوير وبناء مركز زوار جديد تابع للحديقة 

الوطنية مدينة داود.

منشورات:

HA 117 ، 2005 ، ر. الرايخ و ي.شكرون  •
HA 120 ، 2008 ، القدس ، موقف جفعايت ،“ Y. Tchehanovetz د. بني عامي و  •

HA 122 ، 2010 ، القدس ، التقرير األويل ملوقف جفعايت ،“ Y. Tchehanovetz د. بني عامي و  •

3. مركز زوار مدينة داود ــ هو مكان عام يقع تحت رقابة حراس أمن. نادراً ما مير سكان القرية 
عرب هذا املكان امُلسّيج، والذي أصبح محور الحديقة الوطنية. تحتوي املنطقة عىل عدة مباين ال تزال 

منذ  مازار،  إليات  بواسطة  الزوار  مركز  يف  الحفريات  أديرت  فلسطينية.  عائالت  قبل  من  مسكونة 

2005 وحتى 2009 وذلك باسم الجامعة العربية، ومركز شاليم، وجمعية إلعاد التي ضمت مناطق 

ُحفرت سابقاً بواسطة مكاليسرت وآخرون. إىل الرشق من مركز الزوار هنالك جرف طبيعي وعر تم 

ملؤه بالحجارة  ليشكل أساسا لألبنية فوق التل. تختلف اآلراء حول تاريخ إنشاء هذا األساس، وترتاوح 

التوقعات بني القرن الثالث عرش إىل القرن العارش قبل امليالد ) أجمع الكثريون، مؤخراً، عىل أن تاريخ 

األساس يرتاوح بني القرنني 11 – 12 قبل امليالد(. ُعرث فوق األساس عىل أجزاء آلثار أبنية كبرية مدمرة 

)بسبب عمليات بناء واسعة يف الفرتتني الرومانية والبيزنطية( تاخمت األساس اململوء بالحجارة. متتد 

هذه اآلثار شامل حدود الحفريات، نحو منطقة ُحفرت يف املايض بواسطة كنيون. ترتبط بهذه الطبقة 

أرضيات تعود للعرص الحديدي األول ) القرنني 11 و 12 قبل امليالد( باإلضافة لردم مملوء بفخار من 

القرن العارش قبل امليالد والذي استخدم لربط البناء بامللك داود. وال يزال ما يسمى منزل يوسابيوس 

)وهو بيزنطي تم تنقيبه بواسطة مكاليسرت( قامئاً  يف وسط هذه املنطقة. يف الغرب، توجد أرضية 

أساس حجرية مصنوعة يرجح أنها تعود ألبنية سبقت العرص الحديدي.

منشورات:
•  R.A.S. Macalister and J.G. Duncan, Excavations on the Hill of Ophel, 
Jerusalem 1923–1925 (PEFA 4). London 1926 

 أ. مزار، الحفريات يف مدينة داود 2005: مركز الزوار: الطبعة األوىل )2007( •

4. املنطقة G ) كام حددتها بعثة الشلوح( - تم تنقيب املنطقة بواسطة مكاليسرت )يف العرشينيات(، 
و كنيون )يف الستينيات( وبعثة الشلوح )1978 – 1985(، تم تعيني هذه املنطقة بواسطة الربيطانيني 

كموقع أثري مفتوح. يف وسط هذا املوقع توجد آثار لجدران وأردمة استنادية، تعلوها مساحة واسعة 

هذا  تاريخ  حول  جاٍر  النقاش  زال  ال  املحفور.  املنحدر  من  كبرياً  فساًم  وتغطي  بالحجارة  مملوءة 
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الرتكيب، إىل أن التوقعات الحالية ترجح أن يكون هذا الرتكيب عائد للقرن الثاين عرش قبل امليالد كام 

تربطه بالقلعة اليبوسية. هنالك أبنية إضافية، ترجع للعرص الحديدي الثاين، أدرجت ضمن الرتكيب 

الحجري ) ميكن رؤية بناء واحد مكتمل ــ بيت أحيائيل ــ وأجزاء من بنائني آخرين(. كانت هذه 

جزء من ربع محيل ُمدرج منحدر، يتضح أنه ُسكن بواسطة عائالت ثرية، ُدمر يف كارثة سنة 586 قبل 

امليالد. يدور الخالف حول وقت بناء هذا الرتكيب؛ يعيد البعض تاريخ األرضيات األصلية يف البناء 

للقرن العارش قبل امليالد، يف حني تعيد بعثة الشلوح تاريخها إىل القرنني التاسع والثامن قبل امليالد. يف 

الغرب، تّوج الرتكيب الحجري بحصن قديم، يعود يف الغالب للفرتة الهندسية ) هذا التاريخ ليس أكيداً 

ألن الطبقات املتاخمة للحصن كانت قد ُأزيلت(. كشفت بعثة الشلوح عن آثار املنحدر الهلنستي 

والذي يبدو أنه ارتكز عىل أساسات الحصن وبرجيه ) تم مؤخراً تفكيك الربج الشاميل(. من اآلثار 

الواضحة، يد لتمثال برونزي بطراز كنعاين قديم؛ ويف طبقة التدمري عام 586 قبل امليالد ُعرث عىل بقايا 

متفحمة لقطعة أثاث خشبية مزخرفة، كام عرث أيضاً عىل خمسني ختم مصنوعة من الصلصال ُنقش 

عليها أسامء مسئولني كبار، بعض من هذه األسامء ميكن ربطها بقضائيني ذكروا يف التوراة.  

منشورات: 
 ي. شلوح. حفريات مدينة داود، القدس 1984 •

لزياراته جنود من جيش  يأيت  للمستوطنني  ــ هو مبنى يضم وحدات سكنية  اإليديرت  5. مبنى 
الدفاع اإلرسائييل ومجموعات أخرى مختلفة، لسامع ندوات تعليمية أو للمشاركة فيها.

6. حفريات كنيون ــ توجد هذه الحفريات يف مواقع مختلفة عىل التلة الجنوبية الرشقية. معظمها 
أنها ال ترغب باالستمرار  رُدمت من جديد. كان عام 1967 هو األخري ألعامل كنيون, حينها قالت 

يف التنقيب يف ظل االحتالل اإلرسائييل. امتدت حفريات كثلني كنيون الرئيسية أسفل املنحدر بدءاً 

من الطرف الجنويب للمنطقة G, واستمرت لألسفل حتى أحصنة منتصف العرص الربونزي والعرص 

الحديدي ) القرون 18 و17 و8 قبل امليالد(، تغطي حفرياتها ما يقارب ُثلث مساحة املنحدر )ميكن 

رؤية حفريات كنيون بوضوح من عىل الدرجات املؤدية إىل أسفل النبع(.

منشورات:
•  K.M. Kenyon. Digging Up Jerusalem. London 1974
•  M.L.  Steiner.  Excavations  by Kathleen M. Kenyon  in  Jerusalem 
1961-1967, Volume III. Sheffield 2001

7. عني الدرج ــ تجري يف هذه املنطقة “أعامل إنقاذ” مستمرة بدأت منذ العام 1995. تم مؤخراً 
الستينات.  يف  كنيون  بحفريات  النبع  ليصل  غرب،  شامل  باتجاه  وميتد  النبع  عند  يبدأ  نفق  حفر 

كل من  وقام  الجوفية  املياه  رأس شبكة  عند  واآلبار  األنفاق  العام 1867  يف  وارن  تشارلز  اكتشف 

فينسنت وباركري بدراسة شبكات املياه يف العام 1911 , أما بعثة الشلوح فقد عملت عىل تنظيف 

الحفر  منطقة  بتوسيع   )1995 العام  )منذ  وشوكرون  رايخ  من  كل  وقام  من جديد,  املياه  شبكات 

تحت منازل السكان )مبا فيها منزل عائلة العبايس(. حالياً ال ميكن الوصول إىل النبع من خالل مدخله 

التاريخي )الذي يعود للقرون الوسطى( عند أسفل املنحدر. ُتظهر كل من الحفريات األخرية عند 

منبع النبع وبداية شبكة املياه بأنه متت أول سيطرة عىل مياه النبع خالل منتصف العرص الربونزي 

)حوايل 1700 قبل امليالد( عندما تم بناء عدد كبري من األحصنة. حفرت الربكة يف الصخر وكذلك تم 

شق القسم األفقي من شبكة “نفق وارن” حتى يتمكن سكان البلدة من الوصول إىل النبع والربكة. 
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الجنوب عىل طول  نحو  الثانية(  )القناة  بالصخر  محفورة  قناة  عرب  النبع  مياه  تحويل  يتم  واليوم، 

الوادي، رمبا لتصب يف خّزان ماء غري مكتشف بعد.  تشهد هذه الشبكة، والتي تعود للعرص الربونزي 

األوسط، عىل تطور الهيدرولوجية واملعارف الهندسية عند الكنعانيني. يف القرن الثامن قبل امليالد، 

عندما ُحفر نفق حزقيا يف األساسات الصخرية، “اكتشف” القسم العمودي لـ “نفق وارن” وارتبط 

بالشبكة القدمية. 

منشورات:

•  R. Reich and E. Shukron 2004. The History of the Gihon Spring in 
Jerusalem. Levant 36: 211–223.
•  C.W. Wilson, C. Warren et al. The Recovery of Jerusalem. New 
York 1871.
•  C.W. Wilson, C. Warren et al. The Recovery of Jerusalem. New 
York 1871 
•  L.H. Vincent. Underground Jerusalem. London, 1911 
•  R. Reich and E. Shukron 1999. “Light at the End of the Tunnel”, 
Biblical Archaeology Review 25: 22–33, 72 
•  R. Reich and E. Shukron 2004. “The History of the Gihon Spring in 
Jerusalem”. Levant 36: 211–223

قناة  الثانية(، جزء منها  )القناة  قناة سلوان  ــ  الثانية ونفق حزقيا(  )القناة  8. قناة ونفق سلوان 
القناة  قاع وادي كيدرون. هذه  النبع إىل  املاء من  الصخر، وتحمل  مسقوفة والجزء اآلخر نفق يف 

موصولة بآثار كنعانية أخرى أكتشفت يف املنطقة املحيطة بالنبع )وترجع للقرن 17 18- قبل امليالد(. 

إال أن قناة سلوان ُحفرت يف فرتة الحقة )عىل األغلب يف القرن الثامن قبل امليالد( ويعتقد أنها كانت 

املياه  املمكن جمع  كان من  للمدينة، حيث  الجنوبية  الحافة  مياه عند  إىل خّزان  النبع  مياه  تنقل 

باسم نفق حزقيا، استناًد إىل مراجع  واستخدام الفائض منها لري الحدائق. هذا النفق ُيعرف أيضاً 

التوراة التي تتحدث عن بركة وقناة بنيتا بواسطة امللك حزقيا. إال أن اسم هذا امللك مل ُيذكر يف النقش 

املكتوب بالعربية القدمية عىل جدران النفق.

منشورات:
•  L.H. Vincent. Underground Jerusalem, London 1911

9. املنطقة E ــ املنطقة الرئيسية التي تم حفرها بواسطة ي. شلوح يف 1985-1978، جرت عىل 
أرض اشرتاها باألساس بارون إيدموند دي ورتشيلد يف بداية القرن العرشين لغرض التنقيب. السمة 

األوسط  الربونزي  العرص  يف  ُأنشأ  الذي  جنوب   – شامل  التحصني  خط  هو  األرض  لهذه  األساسية 

املدينة من وراء  اليوم، توسعت  امليالد.  الثامن قبل  القرن  امليالد( ورُمم يف  )القرنني 18 و 17 قبل 

املدينة.  أسوار  خارج  االستيطان  لتيسري  إضافية   استنادية  جدران  بناء  وتم  الرشق،  باتجاه  الجدار 

بالنظر للمنازل ومحتوياتها، نجد أن الحي كان متواضعاً. والعديد من املنازل ُهجرت يف بداية القرن 

السابع قبل امليالد، وبضعة أبنية فقط كانت مسكونة يف عام التدمري، 586 قبل امليالد. هذا الدليل 

عىل سقوط املدينة التدريجي خالل القرن السابع قبل امليالد يلقي الضوء عىل أهمية األحداث يف 

بداية القرن السادس عرش قبل امليالد. يف أعقاب تدمري املدينة كان هنالك تواجد متقطع للسكان 

امليالد.  قبل  والثالث  الثاين  القرنني  بالصخر، يف  املنحوته  املدرجات، واملقابر، والعشوش  بنيت  فيها، 
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يف الوقت الحارض، منطقة الحفر مهملة إىل حدِّ كبري؛ إال أن املدرج عند سفح الحصن تستخدم يف 

األحداث الجامهريية الكبرية التي تنظمها جمعية إلعاد، الدخول لهذه املنطقة يكون فقط عرب منطقة 

زوار “نفق وارن”؛ املخرج هو باتجاه واحد فقط يؤدي إىل موقف السيارات الذي يتم إنشاؤه حالياً 

شامل حي البستان. 

منشورات:

 ي. شلوح. حفريات مدينة داود، القدس 1984 •

القطعة  ويل  العرشين، حفر  القرن  بداية  روتشيلد يف  اشرتاها  أرض  قطعة  ــ  ويل  10. حفريات 
يف 1914-1913. واليوم املنطقة مسّيجة، والدخول إليها يكون فقط عرب بوابة بصفارة، يتحكم بها 

حراس أمن منزل  Meyuchas ) وهو منزل يسيطر عليه املستوطنون(. خالل عمليات التنقيب ُعرث 

عىل بضعة آثار قليلة يف املكان وذلك بسبب وجود مقلع روماين أو بيزنطي واسع بني يف املنطقة. 

وما تبقى من آثار واضحة اليوم، هام حجرتني كبريتني منحوتتني يف الصخر، وصفتا يف األدب كـ “قبور 

ملوك بيت داود” )ألنه قيل بأن ملوك يهودا دفنوا يف مدينة داود(. إال أنه، ال يبدو بأن مثة قبور يف 

املكان، كل ما يظهر هو غرف تخزين كبرية محفورة يف الصخر.  أحد أشهر املكتشفات يف حفريات 

ولكن  الرومانية،  الفرتة  من  األغلب  لكنيس، عىل  األصل  يعود يف  والذي  ثيودوتس،  نقش  ويل هو 

موقعه األصيل بقي مجهوالً.

منشورات:
•  R. Reich. The City of David: Revisiting Early Excavations / English 
Translations  of  Reports  by:  Raymond  Weill  and  L.H.  Vincent. 
Washington: Biblical Archaeology Society 2004

الحمرا، مكان عام  اليوم بربكة  ُتعرف  التي  املنطقة،  ــ حتى عام 2004، شكلت  الحمرا  11. بركة 
استخدمه سكان حي البستان كممر يصل بني بيوتهم وبني املسجد وحضانة األطفال عند الطرف اآلخر 

للربكة. ويف أعقاب حدوث خلل يف أنابيب الرصف الصحي يف العام 2004، انكشفت بركة مرصوفة 

بالحجارة، وتم تعريفها عىل أنها بركة الحمرا من عهد الهيكل الثاين. وتعمل سلطة اآلثار اإلرسائيلية، 

تحاط  سنوات.  عدة  منذ  املوقع  يف  وحفر  تنقيب  عمليات  بتنفيذ  إلعاد،  جمعية  قبل  من  ممولة 

املنطقة اليوم بسياج، وال يسمح الدخول إليها إال بعد دفع رسوم. ومل يعد بإمكان السكان اليوم عبور 

املنطقة للوصول لحضانة األطفال أو املسجد يف حي وادي حلوة كام يف السابق.

منشورات:

 بركة الحمرا يف أعقاب االكتشافات األخرية. دراسات جديدة عن القدس 10: 137–140 )العربية( •
 دراسات مدينة داود 1: 70-59 )2006(؛ دراسات مدينة داود 2: -13 26 )2007( )العربية( •

12. النفق بالقرب من بركة الحمرا ــ يف أواخر القرن التاسع عرش، كشف كل من بليس ودييك، 
يف عدة مواقع، عن آثار لشارع قديم يعود للفرتة الرومانية. واليوم، يتم حفر نفق عىل طول هذا 

الطريق القديم بدءاً من بركة الحمرا صعوداً حتى قمة التلة. وتتم عمليات الحفر بواسطة سلطة 

اآلثار اإلرسائيلية وبتمويل من جمعية إلعاد. توجد الطريق الرومانية عىل عمق خمسة إىل عرشة 

أمتار تحت األرض. عملية حفر النفق تتعارض مع العادات املهنية لعلم اآلثار وكل املبادئ األخالقية 

املرتبطة بعمليات الحفر األثرية. ويف الواقع أن هذه الحفريات تتبع بقايا تدمري املدينة.

13. نفق يحفر حالياً يف شارع وادي حلوة ــ هو حفر يجرى يف وسط املنحدر. تتم عمليات تنظيف 
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الروماين  بالطريق  النفق  ربط  بنية  الحمرا  بركة  باتجاه  لألسفل  نفق  مياه قدمية وحفر  قناة رصف 

علو  مستوى  من  أعىل  القناة  علو  مستوى  بأن  اكُتشف  بالشارع  القناة  التقاء  نقطة  عند  القديم. 

الشارع ولذلك يرجح أن تكون القناة أحدث. تجري الحفريات، شامل وجنوب النفق، تحت القرية 

و منازل السكان فيها. كام أن كثري من املعلومات حول عمليات الحفر ليست متوفرة لدى العامة 

وال لدى السكان. 

14. حي البستان ــ يقع حي البستان خارج املوقع األثري، مدينة داود، هناك من العلامء من يربط 
املوقع بحديقة امللك املذكورة يف كتاب امللوك. يف السنوات القليلة األخرية أصدرت بلدية القدس أوامر 

بالهدم بحق العديد من منازل الحي بادعاء أن هذه املنازل غري قانونية وبأن املنطقة ذات “أهمية 

تاريخية”.  إن هذه العملية تتضمن هدم منازل ما يقارب 1000 شخص من سكان القرية. تعمل 

البلدية عىل تطوير خطة لتحويل املكان إىل مكان عام ميكنه “أعادة تشكيل” حديقة امللك كام كانت 

عليه أيام داود وسليامن. نحن نؤمن بأن علم اآلثار يجب أن يعود بالنفع عىل السكان املحليني ال 

أن يهددهم. كام أنه من املستحيل إعادة طبيعة املنطقة ملا كانت عليه قبل 2000 أو 3000 سنة. 

15. مواقف السيارات ــ يف حي البستان املزدحم, قامت بلدية القدس ورشكة تطوير رشقي القدس 
باملصادقة عىل استخدام الطرق ومواقف السيارات من قبل الناس يف املنطقة، وبشكل أسايس من قبل 

الزوار. بنيت مواقف السيارات يف أماكن عامة وسط الحي املزدحم والذي هو بحاجة ماسة للمباين 

العامة مثل املدارس، الروضات والحضانات والحدائق العامة الخ. من املخطط كذالك إنشاء مواقف 

سيارات عىل املنحدر صعوداً باتجاه البلدة القدمية ) يف حي وادي حلوة (.

مصطلحات: 
حفريات اإلنقاذ: قبل البدء بأي عملية بناء، أو إرساء بنية تحتية، أو تطوير يف منطقة ُمعلنة كموقع 

أثري، يجب عىل املقاول أن يتعهد بإجراء “حفريات إنقاذ”.  إن الهدف من مثل هذه الحفريات 

النقيض  ُتتلف أو ُتغطى باألبنية الجديدة. وعىل  هو الكشف عن أي بقايا أثرية وتوثيقها قبل أن 

من ذلك، تتم الحفريات األثرية من أجل معالجة قضايا بحثية معينة يف مواقع قد ال تكون عرضة 

لخطر التدمري. توصف عمليات الحفر التي ُتجرى لهدف تطوير السياحة عىل أنها أعامل إنقاذ، ألنه 

وبالرغم من كون بعض اآلثار محفوظة وميكن الوصول إليها بسهولة، إال أن الدافع من وراء الحفريات 

واألساليب املستخدمة لتنفيذها غالباً ال تكون لغرض البحث.

طبقة حياة: يتألف أي موقع أثري من طبقات عدة. إن الطبقات األرضية التي تحتوي عىل مواد أثرية 

مثل الفخار، أو أدوات مختلفة، أو أبنية ُتعرف كطبقة حياة، خصوصا إذا احتوت أبنية أثرية، أي أن 

طبقة الحياة هي طبقة تضم أنشطة يومية للبرش ومخلفات لطبيعة حياتهم يف املوقع. هذا املصطلح 

مييز طبقة الحياة عن طبقات األرض األخرى التي تراكمت فوقها بعد أن ُهجرت.

أرضية: هي أرضية تجاور جدار ما دون أن تغطية اي انها “تعيش” معه أو أن يقطعها وتعود لنفس 

ُيستفاد منها  األرضية  ُيعرث عليها يف هذه  التي  األثرية  املكتشفات  فإن  الزمنية. وبذلك  الجدار  فرتة 

لتحديد تاريخ الجدار املجاور لها. إن اآلثار املوجودة عىل األرضيات، أو بداخلها، أو من تحتها هي األداة 

األساسية التي يحدد من خاللها عامل اآلثار تواريخ املكتشفات.

مكتشف يف موقعه: وهو مكتشف ُعرث عليه يف موقعه األصيل. غالباً ما ُتنقل األدوات األثرية بعيداً عن 
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مكانها األصيل بواسطة اإلنسان أو بواسطة الظواهر الطبيعية. وليك نربط قطعة أثرية باملكان الذي ُعرث 

ـ بسبب أحداث  عليها فيه يلزمنا أن نتأكد أوالً أنها “مكتشف يف موقعه”. إن مل تكن يف موقعها األصيلـ 

ماضية مثل التعرية، أو الرسقة، أو عمليات التنقيب الغري خاضعة للرقابة ــ فإن معناها سيضعف.

منشورات إضافية:
H. Geva ed. Ancient Jerusalem Revealed. Jerusalem 2000
E. Stern, ed., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations  in  the 
Holy Land, Vol. 5, Jerusalem, 2008
A.G. Vaughn and A.E. Killebrew eds. Jerusalem in Bible and Archaeology: 
The First Temple Period. Atlanta: SBL, 2003

الجدول الزمني األثري للقدس القدمية
 ميثل الجدول التايل الجدول الزمني للقدس القدمية استناًد للمكتشفات األثرية األساسية يف املوقع. 

التاريخية بحسب تسمياتها األثرية؛  وُيقسم الجدول إىل ثالثة أعمدة: العمود األول ُيظهر الفرتات 

العمود الثاين يعرض الحضارات الرئيسية للفرتة التاريخية ونوع االستيطان الذي نشأ يف املوقع؛ أما 

العمود الثالث فيعرض مواقع الحفر داخل املوقع ومحيط املكتشفات األثرية.
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القوى الفاعلة يف قرية سلوان
دولة إرسائيل

املدينة لتصبح تحت سلطان  بالقدس إىل  القرى املحيطة  الستة )1967(، تم ضم  األيام  بعد حرب 

القضاء اإلرسائييل. قرية سلوان ومنطقة الحديقة الوطنية هي أحد األجزاء التي تم ضمها. ولكن من 

وجهة نظر القانون الدويل فإن مناطق رشق القدس تعترب أراٍض محتلة. لدولة إرسائيل السيادة عىل 

املنطقة كام أن لديها مسؤوليات حكومية فيها. ولديها املقدرة عىل تحديد مصائر السكان وشؤونهم 

االجتامعية، كام أنها املسؤولة عن صيانة وتطوير املواقع األثرية يف سلوان.

وزارة البيئة

ومناطق  الوطنية  الحدائق  تعيني  عن  املسؤولة  والحدائق. وهي  الطبيعة  سلطة  املرشفة عىل  هي 

املحميات الطبيعية.

سلطة الطبيعة والحدائق

سلطة الطبيعة والحدائق مسؤولة عن كل الحدائق الوطنية واملحميات الطبيعية، مبا فيها الحديقة 

الوطنية مدينة داود )أسوار القدس(. وهي التي تحدد طبيعة املناطق كحدائق وطنية أو كمحميات 

طبيعية. يف الثامنينيات، نقلت سلطة الطبيعة واآلثار مسئولية إدارة الحديقة الوطنية يف سلوان إىل 

بلدية القدس. ويف آذار 2005، وقعت سلطة الطبيعة والحدائق عقد مع جمعية إلعاد ينص عىل 

أن الجمعية ستكون املسئولة عن إدارة الحديقة وبإمكانها عمل جوالت واملبادرة بتنفيذ مبشاريع 

سياحية مختلفة.

دائرة  أرايض إرسائيل

ُتدار بواسطتها، مبا يف ذلك  تابعة لدائرة أرايض إرسائيل، أو  قسم كبري من األرايض يف قرية سلوان 

األرايض والعقارات التي أعلنت كـ “أمالك غائبني”. وقد تم تسليم العديد من هذه األمالك إلعاد.

الصندوق القومي اليهودي

ميلك صندوق القومي اليهودي )الكرين كييمت( بعض األرايض والعقارات يف سلوان، مبا فيها األرايض 

التي كانت ملك لليهود يف عام 1948، باإلضافة لألرايض تنقل إليه من دائرة أرايض إرسائيل يف إطار 

يف  محمي  مستأجر  مكانة  إلعاد  جمعية  اليهودي  القومي  الصندوق  منح  األرايض.  تبادل  صفقات 

العديد من األمالك يف سلوان، مثل بيت Meyuhas والذي كان يف القرن التاسع عرش ملك لعائلة 

يهودية، واألرايض التي اشرتاها بارون روتشيلد يف مطلع القرن العرشين لغرض التنقيب األثري.

وزارة اإلسكان

هي  اإلسكان  وزارة  إلعاد.  لجمعية  نقلت  التي  األمالك  بعض  عميدار،  اإلسكان،  وزارة  رشكة  ُتدير 

املسؤولة عن متويل رشكة أمن خاصة توفر الحامية للمستوطنني يف القدس الرشقية عىل مدار 24 

ساعة. ويبادر املستوطنون بتوسيع املستوطنات يف القدس الرشقية، وتجرب وزارة اإلسكان يف املقابل 

عىل دفع نفقات املستوطنني والتي تزداد مع احتياجاتهم املتنامية. يف عام 2009 بلغت ميزانية أمن 

املستوطنني يف القدس الرشقية 54 مليون شيكل.

وزارة الثقافة

العام  املدير  تعيني  عن  املسؤول  هو  الثقافة  ووزير  اإلرسائيلية.  اآلثار  سلطة  عن  املسؤولة  الجهة 

لسلطة اآلثار.
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سلطة اآلثار اإلرسائيلية 

هي الجهة املسؤولة عن تنفيذ قانون اآلثار. وهي التي تنفذ معظم أعامل الحفر يف جميع أنحاء 

البالد. وتعترب معظم الحفريات “حفريات إنقاذ” أي أنها حفريات تتم قبل الرشوع بعمليات البناء 

والتطوير وذلك لغرض الكشف عن االكتشافات األثرية و”إنقاذها” قبل أن يتم بناء مباٍن جديدة يف 

املوقع. تجري سلطة اآلثار اإلرسائيلية حفريات إنقاذ موسعة يف قرية سلوان. وتتم معظم الحفريات 

يف منطقة الحديقة الوطنية ومدينة داود بواسطة سلطة اآلثار، وتحت إرشافها. كام متنح سلطة اآلثار 

اإلرسائيلية تأييدها العلمي لألنفاق املحفورة تحت القرية.

بلدية القدس

بلدية،  خدمات  تقديم  عن  املسؤولة  هي  البلدية  القدس.  بلدية  حدود  داخل  سلوان  قرية  تقع 

تنفيذ  أيضا عن  البلدية مسؤولة  القرية.  التحتية لسكان  البنية  وبناء  للتعليم  باإلضافة  واجتامعية، 

وفرض قوانني التخطيط والبناء ومنح تراخيص البناء يف القرية. يف عام 1985 ، نقلت هيئة الحدائق 

التسعينيات،  يف  عاما.   20 ملدة  القدس،  لبلدية  الوطنية  الحدائق  إلدارة  بعض مسؤولياتها  الوطنية 

قررت البلدية يف املقابل، نقل سلطتها عىل الحديقة لجمعية إلعاد، ولكن عملية التسليم مل تتم بعد 

تقديم استئناف للمحكمة العليا. بادرت بلدية القدس بخطة لتقسيم سلوان وسمحت لجمعية إلعاد 

التخطيط.  لها باملساهمة يف متويل عملية  باملشاركة يف توجيه وتخطيط االجتامعات، كام سمحت 

الكثري من مشاريع  الرشقية )Pami(، والتي تجري  القدس  املسؤولة عن رشكة تطوير  البلدية هي 

التنمية يف القدس الرشقية، مبا يف ذلك سلوان.

رشكة تطوير القدس الرشقية )بامي(

هي رشكة حكومة تديرها كل من بلدية القدس ووزارة السياحة، وهي املسؤولة عن مشاريع التنمية 

يف القدس الرشقية. رشكة بامي مسؤولة عن أعامل التطوير يف حي موشيه اليميني، ويف أجزاء كثرية 

من البلدة القدمية، ويف قرية سلوان. يف السنوات األخرية، تلقت الرشكة األموال من جمعية إلعاد عىل 

شكل قروض انتقالية وذلك لغرض القيام بأعامل يف سلوان.

جمعية إلعاد

وهي جمعية أنشأت يف عام 1986 لغرض تعزيز أوارص الشعب اليهودي يف القدس عىل مر العصور 

من خالل الجوالت يف املوقع، والتوعية، واالستيطان، ونرش املواد اإلعالمية. إن هذه الجمعية التي 

تعمل عىل توطني اليهود اإلرسائيليني يف القرية منذ عام 1991، هي املسؤولة عن املستوطنات يف عدة 

عرشات من الشقق، التي تؤوي حوايل 400 مستوطن يهودي. تدير جمعية إلعاد الحديقة الوطنية 

مدينة داود ) أسوار القدس(، وهي مسؤولة عن الجوالت السياحية واملعلومات املقدمة يف املوقع. 

تبادر الجمعية بالعديد من املشاريع يف سلوان، فتجلب اآلالف من الجنود والطالب وتأخذهم يف 

األثرية. تقدم  الحفريات  باإلضافة إلجراء  بناء وتطوير مختلفة،  تنفذ مشاريع  باملوقع، كام  جوالت 

جمعية إلعاد ماليني الشواقل لتمويل معظم الحفريات األثرية يف سلوان.

سكان القرية الفلسطينيني

وفقا  والتي،  الزرقاء  الهوية  بطاقات  يحملون  فهم  إرسائيليني.  مواطنني  وليسوا  القدس،  سكان  هم 

لقانون اإلقامة، تعطيهم حقوق مدنية أكرث من الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية. يعيش يف 

قرية سلوان أربعون ألف فلسطيني معظمهم من املسلمني.



ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين ملؤسسة عمق شبيه

 www.alt-arch.org

إذا أحببتم املشاركة بجوالت أثرية بديلة، أو ورشات عمل، أو محارضات، يرجى مراسلتنا 

عىل العنوان
info@alt-arch.org  أو عىل رقم 972-54-5667299+,

 www.alt-arch.org


