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د. بديع العابد

مقدمة:

فال�صخ�صية  للمدن،  �ملعمارية  �لهوية  حتديد  يف  رئي�صياً  دور�ً  �لدينية  �ملباين  تلعب 

�ملعماري  �لن�صيج  يف  ح�صور�ً  و�الأقوى  �نت�صار�ً  �الأكرث  هي  �لدينية  للمباين  �لب�رشية 

للمدن. وذلك الرتباطها �ملبا�رش بعامة �لنا�ض، وملكانتها �لروحية وقيمتها �لفنية.

و��صحة  و�مل�صيحية  بها،  �الرتباط  تدعي  فاليهودية  دينية،  مدينة  �لقد�ض  كانت  وملا 

�لقبلتني  �أوىل  الأنها  فيها  ح�صور�ً  �الأقوى  فهو  �الإ�صالم  و�أما  فيها،  و�حل�صور  �الرتباط 

فقد  �لقد�ض،  يف  �مل�صيحي  �حل�صور  لو�صوح  ونتيجة  �ل�رشيفني.  �حلرمني  ثالث  وبها 

�لتي  �لعمرية  �لعهدة  مبوجب  بينهما  �لعالقة  مت  ونمُظِّ �الإ�صالمي،  �لوجود  مع  تعاي�ض 

من  �لقد�ض  �مل�صلمون  حرر  عندما  للم�صيحيني  عنه  �هلل  ر�صي  �خلطاب  بن  عمر  قطعها 

�لبيزنطيني �صنة 15هـ/636م. حيث مل يكن لليهود ح�صور فيها، وكان �رشط �لبطريرك 

�صفرونيو�ض Sophronius �أن ال ي�صمح �مل�صلمون لليهود بدخول �لقد�ض و�ل�صكن فيها.

خالل  من  فيها  مادياً  وح�صورها  بالقد�ض،  �رتباطها  تدعي  �ليهودية  �ملز�عم  لكن 

هيكلهم �ملزعوم. وهو �دعاء ال �صند له يف �لتاريخ، وال دليل مادي عليه يف �أر�ض �لو�قع. 

فكل حماوالت �إثبات ح�صورهم �ملادي يف �لقد�ض باءت بالف�صل، فاحلفريات �الآثارية �لتي 

دليل مادي  �أي  ت�صفر عن  19، جميعها، مل  �لقرن  بد�ية  �الأوروبية منذ  �مل�صيحية  بد�أتها 

يثبت �حل�صور �ليهودي باملدينة. وكذلك �حلفريات �لتي �رشع بها �الآثاريون �ليهود، منذ 

�حتالل �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي للقد�ض �ل�رشقية وكل فل�صطني �صنة 1967، مل ت�صفر 

�ليهودي  �الآثاري  �أعلنه  باملدينة، وهذ� ما  �رتباط مادي معماري يهودي  �أي  عن وجود 

�رتباطهم  تزعم  �لتي  �لكتابية  دعو�هم  فاإن  وبهذ�،   .Meir Ben-Dov دوف  بن  مئري 

باملدينة وح�صورهم �ملادي �ملعماري من خالل هيكلهم �ملزعوم، يعوزها �ل�صند �لتاريخي 

و�لدليل �ملادي.

مل  �الآثارية  و�لتنقيبات  �حلفريات  �أن  �إىل  �الإ�صارة  متت  فقد  �ملادي  �لدليل  �أما 

وال  �حلفريات  فال  �لتاريخي  �ل�صند  و�أما  �الرتباط.  هذ�  يثبت  �صيء  عن  ت�صفر 
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�أبو �لتاريخ  �إليه؛ حتى �أن هريودوت  �أ�صارت  �أثبتته، وال �لوثائق �لتاريخية  �لتنقيبات 

Herodotus (Father of History) مل ياأِت يف كتابه �لذي �ألّفه يف �لقرن �خلام�ض قبل 

�الإطالق. �مليالد على ذكرهم على 

من  عاماً   480 بعد  �إال  )�لقد�ض(  يبو�ض  يدخلو�  مل  �أنهم  يوؤكد  �لقدمي  �لعهد  �أن  كما 

خروجهم من م�رش )ملوك �أول 1:6(، فلو كان لهم �أي �رتباط باملدينة ملا �أخرو� دخولهم 

�إليها كل هذ� �لوقت.

بامل�صيحية  بالقد�ض كما هو �حلال  لليهود  �أنه ال �صلة دينية  نخل�ض من كل ما �صبق 

و�الإ�صالم، فاالرتباط �الإ�صالمي و�مل�صيحي بالقد�ض حقيقة موؤكدة ظاهرة �حل�صور وحيّة 

�لوجود، �الأمر �لذي دفع بالكيان �ل�صهيوين �ليهودي �لعمل على مو�جهة هذ� �حل�صور 

بالزعم بوجود ح�صور للديانة �ليهودية، ليو�زي �حل�صورين �مل�صيحي و�الإ�صالمي يف 

�مل�صيحي  �ملعماري  فاحل�صور  وب�رشياً.  )معمارياً(  مادياً  تدمريها  على  و�لعمل  �ملدينة، 

�ملتمثل بكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم وكل �لكنائ�ض �مل�صيحية م�صتهدف من قبل �لكيان 

�لوجود  وباقي  �ل�صخرة(  )وقبة  �الأق�صى  للم�صجد  كا�صتهد�فهم  �ليهودي،  �ل�صهيوين 

من  �أقوى  ب�صورة  م�صتهدف  �مل�صيحي  �ملعماري  �لوجود  ولعل  �الإ�صالمي.  �ملعماري 

�لوجود �الإ�صالمي، لكن �لرتكيز �الآن على �حل�صور �الإ�صالمي ما هو �إال ترتيب لالأوليات 

والعتبار�ت �صيا�صية تتعلق بالدعم �مل�صيحي �الأوروبي للكيان �ل�صهيوين �ليهودي.

الأهداف واملنهجية:

�لقد�ض،  ملدينة  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  بالهوية  �لتعريف  �إىل  �لف�صل  هذ�  يهدف 

�ملتمثلة مبفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �مل�صيحية و�الإ�صالمية. كما يهدف �إىل بيان حماوالت 

�لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لق�صاء على هذه �لهوية.

ولتحقيق ذلك، �صيعر�ض هذ� �لف�صل ملحاوالت �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لق�صاء 

على مفرد�ت ومكونات هذه �لهوية من خالل ثالثة حماور؛ �الأول: يتمثل يف حماولة هذ� 

�لت�صكيك  و�لثاين:  للمدينة.  �ملعماري  �لن�صيج  يف  معماري  مادي  ح�صور  فر�ض  �لكيان 

باحل�صور �ملادي �ملعماري �مل�صيحي �ملتمثل بكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم د�خل �ملركز 

فر�ض  �أو  �الأق�صى  �مل�صجد  هدم  حماوالت  يف  يتمثل  و�لثالث:  )�لتاريخي(.  �لتقليدي 

ح�صور معماري يهودي مرحلي فيه �أو يف جو�ره متهيد�ً لهدمه يف مرحلة الحقة. 
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�إذن، �صيو�صح هذ� �لف�صل �أن خطة �ليهود يف تهويد �ملدينة قائمة على �لزعم بح�صور 

�ملطالبات  ثم  و�الإ�صالمي،  �مل�صيحي  باحل�صورين  �لت�صكيك  ثم  بها،  يهودي  معماري 

من  و�لتخل�ض  باملدينة،  لالنفر�د  متهيد�ً  يهودي  معماري  ح�صور  بتحقيق  �ملرحلية 

مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �مل�صيحي �الإ�صالمي وهدمها.

�صيعر�ض �لباحث لهذه �ملر�حل من خالل �لدعاوى �ليهودية �ملتمثلة يف عمليات �لتهديد 

�مل�صتمرة للمدينة، �صو�ء �ملطبق منها �أو �ملعلن عنها يف �مل�صادر �لكتابية �ليهودية و�لغربية 

�ملوؤمتر�ت.  يف  لها  ويروج  تعر�ض  �لتي  �لعمر�نية  �ملقرتحات  يف  �أم  و�لعمر�نية،  �الآثارية 

و�صتكون �لبد�ية مبحاوالت �ليهود حتقيق ح�صور مادي معماري د�خل �ملركز �لتقليدي 

)�لقد�ض د�خل �ل�صور( ويف حميطه.

اأواًل: الدعاوى واملزاعم اليهودية يف القد�س:

وتاريخية  دينية  مز�عم  �إىل  �لقد�ض  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  دعاوى  ت�صتند 

لها  و�صاأعر�ض  �ملدينة،  يف  ومعماري  عمر�ين  مادي  ح�صور  فر�ض  خاللها  من  يحاول 

َبنّي مر�ميه و�أهد�فه �ل�صيا�صية خلف هذه �لدعاوى.
مُ
تباعاً، و�أ

اليهودية: الدعاوى   .1
993ق.م  �صنة  حو�يل  يبو�ض  �حتل  د�ود  �لنبي  باأن  بالزعم  �ليهودية  �لدعاوى  تبد�أ 

)�صموئيل ثاين 5: 6-10( بعد 480 عاماً من خروجهم من م�رش )ملوك �أول 6: 1(، وغرّي 

��صمها �إىل مدينة د�ود. ويقت�صي �لتنويه هنا باأن �ليهود، �إن �صدقت مز�عمهم �لكتابية، 

غز�ة وحمتلون الأن يبو�ض كما تاأكد م�صادرهم �لكتابية هي مدينة كنعانية كانت قائمة 

قبلهم فهم مل ين�صئوها.

�لدين  رجال  بني  �ل�صائد  وكان  �لقد�ض،  ملدينة  �حلايل  �ل�صور  خارج  يبو�ض  وموقع 

�لتقليدي  �ملركز  غرب  جنوب  �صهيون  ه�صبة  على  هو  موقعها  �أن  و�مل�صيحيني  �ليهود 

جورج  �جلغر�يف  قام  حيث   .18 �لقرن  نهاية  حتى  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  �لقد�ض  ملدينة 

 بتحديد موقعها يف بد�ية �لقرن 19 على تل �لظهور 
1George Adam Smith آدم �صميث�

مرت�ً   420-350 بني  يرت�وح  بطول  جنوباً  ومتتد  �أمتار،  بعدة  �الأق�صى  �مل�صجد  جنوب 

وعر�ض �أق�صاه 150 مرت�ً حتى م�صارف قرية �صلو�ن �ل�صمالية.
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لكن �أمر حتديد موقع مدينة يبو�ض مل يح�صم حتى �صبعينيات �لقرن �لع�رشين، حيث 

؛ �إحد�هما �أور�صامل تقع على ه�صبة �صهيون، و�الأخرى 
2
هناك من يقول بوجود مدينتني

يبو�ض �لتي غري ��صمها �إىل “مدينة د�ود” وتقع على تل �لظهور جنوب �الأق�صى وتعرف 

عند �الآثاريني باأوفل Ophel. �إال �أن �حلفريات �الآثارية �لتي قامت بها �الآثارية �الإجنليزية 

وجود  ��صتبعدت  �ملا�صي  �لقرن  �صتينيات  يف   
3Kathleen Kenyon كينيون  كاثلني 

مدينة �أور�صامل على ه�صبة �صهيون، بينما �أظهرت بع�ض �ل�صال�صل �حلجرية و�للقيات 

�الآثارية يف تل �لظهور )�أوفل(، �الأمر �لذي عزز مز�عم وجود يبو�ض وحتديد موقعها على 

 منذ �صنة 1967 مل ت�صفر عن 
4
تل �لظهور. لكن �حلفريات �لتي قام بها �الآثاريون �ليهود

وو��صلو�  عليه،  �أبقو�  فقد  ذلك  من  �لرغم  وعلى  �لزعم،  هذ�  تعزز  �آثارية  �كت�صافات  �أي 

�لدعاوى باأن يبو�ض “مدينة د�ود” تقع على تل �لظهور لقربها من �حلرم �ل�رشيف، حتى 

�ملوريا  جبل  �إىل  �متدت  �صليمان  �لنبي  تو�صعة  باأن  �لزعم  مع  �لكتابية  دعاو�هم  تتو�فق 

)�الأق�صى(، و�أقام هيكله �ملزعوم مكان �مل�صجد �الأق�صى )�حلرم �ل�رشيف(.

�لرو�يات، ومل يوجد ما  �نفردت بهذه  �ليهودية  �لكتابية  �مل�صادر  �أن  للنظر  و�لالفت 

يوؤكد �أو يعزز هذه �لرو�يات ال يف �حلوليات �مل�رشية �لقدية وال �لبابلية وال �الأ�صورية 

 مل يذكر �ليهود يف كتابه 
5
وال حتى �مل�صادر �ليونانية، بل �إن �ملوؤرخ �ليوناين هريودوت

�ملو�صوم بتاريخ هريودوت.

لكن �مل�صادر �لتاريخية �لغربية �عتمدت �مل�صادر �لكتابية �ليهودية، و�أ�ص�صت عليها 

حقائق ووقائع تاريخية يعوزها �ل�صند �لتاريخي و�لدليل �ملادي. و�أ�صبحت هذه �ملز�عم 

بينات تاريخية ي�صتند �إليها �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف مفاو�صاته على �ملدينة، ويبني 

عليها مطالب د�خل �صور �ملدينة ويف حميطها لفر�ض ح�صوره �لعمر�ين و�ملعماري. ففي 

حميطها يطالب هذ� �لكيان مبا ي�صمى “باحلو�ض �لديني �أو �ملقد�ض �أو �لتاريخي”، وهو 

يف زعمهم يتكون من �الأر��صي �ملحيطة بغرب وجنوب و�رشق �صور �ملدينة. فقد طالبو� 

من  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض   
6
�لتقليدي �ملركز  م�صاحة  تو�صعة  �ملدينة  حول  باملفاو�صات 

�جلانب  لكن   .1 رقم  �ملخطط  يف  كما  مربعة،  كيلومرت�ت  ثالثة  �إىل  و�حد  مربع  كيلومرت 

حي  يف  �ل�صكان  باإنذ�ر  وقامو�  �لهدم،  �أعمال  �إىل  فلجاأو�  لهم،  ي�صتجيب  مل  �لفل�صطيني 

باإخالء  �الأق�صى(  للم�صجد  �جلنوبية  للحدود  )�ملتاخم  �صلو�ن  قرية  �صمال  �لب�صتان 

منازلهم، متهيد�ً لهدمها، بحجة �أن بناءها غري مرخ�ض. لكن �حلقيقة هي �إ�رش�رهم على 

باإز�لة  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  للمدينة  �لتقليدي  �ملركز  وتهويد  �لدينية،  مز�عمهم  تنفيذ 
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متهيد�ً  بد�خله  �لفل�صطينيني  �ملو�طنني  وعزل  لعزله  حميطه،  من  �ل�صكانية  �لتجمعات 

لرتحيلهم منه. وهم يفعلون ذلك �أي�صاً يف حميط �ملركز �لتقليدي �ل�صمايل، �أي يف حي �ل�صيخ 

�لفل�صطينية يف �جلنوب  �ل�صكانية  �لتجمعات  �إز�لة  جر�ح ويف كل �ملدينة. فاإذ� متكنو� من 

و�ل�صمال يتحقق لهم عزل �ملركز �لتقليدي )�لقد�ض د�خل �ل�صور( خللو حميطيها �ل�رشقي 

�إىل  و�لغربي من �لتجمعات �ل�صكانية �لفل�صطينية، في�صتطيعون تو�صعة �ملركز �لتقليدي 

ثالثة كيلومرت�ت مربعة ح�صب زعمهم، ومن ثم يتفرغون ال�صتكمال تهويده من �لد�خل، 

وهدم �مل�صجد �الأق�صى، وفر�ض ح�صورهم �ملعماري مكانه باإقامة هيكلهم �ملزعوم �لذي 

�صيكون مو�صوعنا �لتايل.

2. الهيكل املزعوم: 

هو ثاين �لدعاوى �ليهودية يف �لقد�ض، ولقد عر�ض �لباحث للهيكل �ملزعوم بالتف�صيل 

، فبنّي طبيعة �لعبادة �ليهودية �لقائمة على تقدمي �لقر�بني، وكيف حتولت 
7
يف بحث �صابق

�لعبادة  طقو�ض  من  لطق�صني  بالتف�صيل  عر�ض  ثم  �لكهنة.  يحتكره  جتاري  عمل  �إىل 

�ليهودية �لتي فر�صت عليهم، ح�صب مز�عم �لعهد �لقدمي يف �لتيه، وهما �لبقرة �حلمر�ء 

و�لعنزة �ل�صاردة، وبنّي كيفية ممار�صتها يف خيمة �الجتماع يف �لتيه، ثم عر�ض بالتف�صيل 

لتحوير هذين �لطق�صني ملمار�صتهما يف �لهيكل �ملزعوم.

وبنّي كيف ترتب على هذ� �لتحوير مطالب دينية يف �مل�صجد �الأق�صى )�حلرم �لقد�صي( 

�رشقاً(  �المتد�د  )�أي  �ل�صور  فخارج  وخارجه.  �ل�صور  د�خل  �أي  �رشقاً،  �لزيتون  وجبل 

�لزيتون  �ملزعوم بجبل  �لهيكل  �ملقد�ض” فريبطون  “�حلو�ض  �ليهود يف  مرتبط مبطالب 

، ثم �إبقاء كامل �ملنطقة 
8
دون �أي وجود غري يهودي، كما تتطلب طقو�ض �لعبادة �ملحورة

كما  ماأهولة،  غري  منطقة  �أي  “برية”،  منطقة  �مليت  �لبحر  وحتى  �لزيتون  جبل  �رشق 

يتطلب ممار�صة طق�ض عبادة �لعنزة �ل�صاردة. وهذ� يف�رش عزل منطقة �لقد�ض من �ل�صمال 

و�جلنوب و�لرتويج الإقامة عا�صمة �لدولة �لفل�صطينية يف بلدة �لر�م �صمال �لقد�ض، بدالً 

من �أبو دي�ض يف �رشق جنوب �لقد�ض، كما خططو� يف بد�ية �ملفاو�صات. فالر�م حتقق عزالً 

�أقوى ملنطقة �رشق �لقد�ض من �أبو دي�ض يف �رشق �جلنوب، الأن منطقة �رشق �لقد�ض يجب 

�ليهودية  �لدينية  �لطقو�ض  �لعمر�ن، كما تتطلب  ماأهولة وخالية من  تبقى برية، غري  �أن 

�ال�صتهد�ف  د�ئرة  يف  �لزيتون  جبل  يف  �مل�صيحية  �لكنائ�ض  جميع  ي�صع  وهذ�  �ملحورة، 

�ليهودي �مل�صتقبلي.
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�لعربية  �ملعمارية  �لهوية  على  �لق�صاء  منه  فاملق�صود  �ل�صور  د�خل  مطالبهم  �أما 

�مل�صجد  �صاحة  يف  �ملزعوم  هيكلهم  باإقامة  مرحلياً  مز�حمتها  �أو  للمدينة،  �الإ�صالمية 

�ل�صخرة حتى يتمكنو� من  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  �أو يف حميطه، الإ�صعاف  �الأق�صى 

هدمها يف مرحلة الحقة، و�صيتم عر�ض حماوالتهم لهدم قبة �ل�صخرة يف �ملحور �لثالث.

ولتحقيق ذلك حددو� �صبعة مو�قع لهيكلهم �ملزعوم، �أربعة منها د�خل �حلرم �لقد�صي 

يف  و�ل�صاد�ض  �حلرم،  م�صاحة  كامل  على  متتد  �صاحاته  لكن  �لظهور،  تل  على  وو�حد 

�صاحة �لب�ق بجو�ر �حلرم و�ل�صابع يحدده �هلل عندما ينزل هيكلهم �ملزعوم من �ل�صماء 

م�صحوباً بعودة �مل�صيا Messiah )�مل�صيح �ليهودي ولي�ض �لن�رش�ين( �ملخل�ض. 

�ملركز  يف  معماري  مادي  ح�صور  حتقيق  وغايتها  هدفها  �الأوىل  �ل�صتة  فاملو�قع 

�حل�صور  ليز�حم  �لقد�صي  �حلرم  يف  وحتديد�ً  �ل�صور(  د�خل  )�لقد�ض  للمدينة  �لتقليدي 

�الإ�صالمي متهيد�ً للق�صاء عليه. وهم يعلمون يقيناً، وطبقاً للتقاليد �لدينية �ليهودية، �أنهم 

�ليهودية  �لدينية  للتعاليم  �إقامته طبقاً  �ملزعوم. الأن �رشوط  بناء هيكلهم  ال ي�صتطيعون 

دينهم  باأحكام  ��صطدمت  بنائه  عملية  لت�صهيل  �لفقهية  تخريجاتهم  وجميع  م�صتحيلة، 

�لقر�بني، فهم يف ورطة د�ئرية  �لقائمة على تقدمي  �ملتزمتة يف ممار�صة طقو�ض عبادتهم 

.
9
كما ي�صميها عبد �لوهاب �مل�صريي

فدعاة بناء �لهيكل �ملزعوم تو�جههم م�صكلتان؛ �أولهما �أن �خلدمة يف �لهيكل �ملزعوم 

من  ينحدرو�  �أن  يجب  و�لكهنة  عليهم.  ومقت�رشة  بالكهنة  منوطة  �لطقو�ض  وممار�صة 

13-15، الويني   :40 �لكهانة حم�صورة بهم )خروج  ن�صل هارون من �صبط الوي، الأن 

7: 31-37، 8: 6-9(، ونظر�ً لعدم وجود الويني فاإنه حكماً ال يوجد كهنة، و�حلاخامات 

و�لربيون لي�صو� كهنة يف �لتقاليد �ليهودية. 

، ح�صب �ل�رشيعة �ليهودية، الأن طقو�ض �لطهارة 
10

وثانيهما عدم وجود يهودي طاهر

�لبقرة �حلمر�ء وخلط �لرماد �لناجت عن حرقها باملاء ور�صه  �إال بعد تقدمي قربان  ال تتم 

على �لنج�ض منهم فيتطهر.

هذ�ن �ل�رشطان ي�صبان يف �صالح دعاة �نتظار �مل�صيح و�لهيكل �لذي �صياأتي معه. كما 

�أن بناء �لهيكل �ملزعوم �صيعيد �لديانة �إىل �صلطة �لكهانة مرة �أخرى، وهذ� بدوره يق�صي 

على �لديانة �ليهودية �حلاخامية �لتلمودية، �الأمر �لذي لن ي�صمح به �حلاخامات حفاظاً 

على م�صاحلهم ومكت�صباتهم.
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�ليهودي من حلها  �لتلمودي  �لد�ئرية مل ولن يتمكن �ملجمع �حلاخامي  �لورطة  هذه 

و�لتغلب عليها، على �لرغم من فتاوهم وتخريجاتهم �لفقهية، ومنها �أنهم �أن�صاأو� معهد�ً 

�صناعي  تالقح  نتيجة  �إنتاجها  مّت  حمر�ء  بقرة  وجود  وزعمو�  �حلمر�ء،  �لبقرة  لدر��صة 

بني بقرة يهودية و�أخرى �أمريكية مّت فح�صها و�إجاز�تها. لكن �ملع�صلة هي عدم وجود 

يهودي طاهر لذبحها و�لت�صحية بها، ولتذليل هذه �ملع�صلة �قرتحت جملة علمية دينية 

:
11

يهودية �الآتي

]!؟[ د�خل منزل  �إحدى �الأ�رش �لكهنوتية  �أن تعزل �مر�أة يهودية حامل من 

يبنى على �أعمدة، حتى يعزل �ملنزل نف�صه عن �أي جثث يهودية قد تكون حتته، 

ويقوم رجال �آليون بتوليدها، ثم يقومون بعد ذلك على تن�صئة �لطفل بعيد�ً عن 

كل �لب�رش، حتى ي�صل �صن �لثالثة ع�رش. �صاعتها يكنه �أن ي�صبح كاهناً طاهر�ً 

في�صحي بالبقرة �حلمر�ء وحتل �مل�صكلة.

قائم  غري  �رشط  وهذ�  كهنوتية،  عائلة  وجود  من  بد  ال  �ملقرتح  هذ�  ينجح  وحتى 

هذ�  ينجح  لكي  �أنه  كما  �لن�صب.  و�ختالط  �لع�رشة  �لقبائل  و�صياع  �لكهنة  النقر��ض 

�لكاهن  يتزوجها  لكي  عاماً   13 عمرها  طاهرة  يهودية  فتاة  وجود  من  بد  ال  �القرت�ح 

قبل �لت�صحية كما ت�صرتط �لديانة �ليهودية. كما �أنه ال بد من �التفاق على مكان �لهيكل 

�ملزعوم، حتى يتحدد مكان تابوت �لعهد، لكي ي�صكب دم �لبقرة �حلمر�ء بعد �لت�صحية 

�رشط  يحقق  ال  �لعهد  تابوت  �صياع  �أن  كما  وجوده.  وعدم  ل�صياعه  مو�صعه  على  بها 

�صكن �لرب يف �لهيكل �ملزعوم، فظهر �لتابوت هو كر�صي �لرحمة “�لذي يجل�ض عليه �لرب 

�ليهودي عند �نكما�صه ودخوله قد�ض �الأقد��ض” يف �لهيكل �ملزعوم، لي�صكن مع �صعبه كما 

تن�ض �لديانة �ليهودية.

ولو مّت �التفاق على مكان �لهيكل �ملزعوم، يف �أي مكان يف �حلرم �لقد�صي فال بّد من 

�الإ�صالمية  �ملقبة  �إز�لة  وكذلك  �حلرم،  د�خل  �لقبور  خا�صة  �حلرم،  مباين  كامل  �إز�لة 

�لقائمة  و�ملن�صاآت  �لكنائ�ض  جميع  �إز�لة  يتطلب  كما  �لذهبي.  �لباب  �أ�صفل  �ل�صور  �رشقي 

على جبل �لزيتون، و�رشقاً حتى �لبحر �مليت، كما ي�صرتط يف طق�ض �لعنزة �ل�صاردة.

لو  حتى  �حلالية  �ملرحلة  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  عليها  يقوى  ال  �الأمور  هذه 

عزز حتالفه مع �مل�صيحية �ملت�صهينة الأنه �صيو�جه ثو�بت يف �الإيان �مل�صيحي للكني�صتني 

�الأرثوذك�صية و�لكاثوليكية متنعه من حتقيق ماآربه، �إ�صافة �إىل �لثو�بت �الإ�صالمية.
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�ملتعلق بهيكله  �ليهودي  �ملوقف  للتدليل على حرج  �الأ�صباب  �لقدر من  ونكتفي بهذ� 

بنائه جمرد وهم وتفكري غري  �إعادة  �لتي جتعل فكرة  فيه  �لد�ئرية  ، وورطته 
12

�ملزعوم

و�قعي، بل م�صتحيل، على �لرغم من وجود 25 تنظيماً يهودياً �إرهابياً يعملون على �إعادة 

بناء �لهيكل �ملزعوم.

�أمام حتقيق هدفهم �ل�صيا�صي، وهو  وبالرغم من كل هذه �ملعوقات فاإنه ال قيمة لها 

�ملركز  يف  يهودي  ديني  ومعماري  عمر�ين  مادي  و�قع  �إيجاد  خالل  من  �لقد�ض  تهويد 

و�ملعني  �ملتخ�ص�ض  وعلى  �ل�رشيف.  �حلرم  يف  �لتحديد  وجه  وعلى  للقد�ض،  �لتقليدي 

بالتقاليد �لدينية �ليهودية، حتى يتمكن من  �أن يكون و�عياً للحقائق �لتي ذمُِكرت، وملماً 

�لذي  �لب�ق  حائط  يف  �أي�صاً  بل  �ملزعوم  بالهيكل  فقط  لي�ض  ومطالبهم،  دعو�هم  دح�ض 

�صيكون مو�صوعنا �لتايل.

الرباق: 3. حائط 
�حلائط  بني  ينح�رش  �ل�رشيف،  للحرم  �لغربي  �حلائط  من  جزء  هو  �لب�ق  حائط 

�جلنوبي للمدر�صة �لتنكزية وبني ما ي�صمى بالز�وية �أ�صفل �لطريق �ملوؤدي �إىل باب �ملغاربة 

�لكائن يف �أق�صى جنوب �حلائط �لغربي للحرم، ولي�ض باب �ملغاربة �لكائن يف نهاية طريق 

�لو�د يف �حلائط �جلنوبي ل�صور �لقد�ض. وي�صكل هذ� �حلائط، �أي حائط �لب�ق، مع �لبيوت 

�ل�رشقية حلارة �ملغاربة قبل هدمها زقاقاً طوله 27.6 مرت�ً وعر�صه 4.5 مرت�ً. 

ولقد زعم �ليهود، قبل �إن�صاء كيانهم يف فل�صطني، باأن هذ� �جلزء من �حلائط �لغربي 

للحرم �لقد�صي من بقايا هيكلهم �ملزعوم، و�أحاطو� هذ� �ملكان بهالة من �لقد�صية قائمة 

بحث  يف  جميعاً  �لباحث  فنّدها  �لتاريخية  و�الفرت�ء�ت  �الأ�صاطري  من  جمموعة  على 

�أن �لتو�جد �ليهودي يف هذ� �ملكان بد�أ ب�صورة فردية منذ بد�ية �لقرن  . كما بنّي 
13

�صابق

19، وبقيت كذلك حتى �صنة 1256هـ/1840م حيث بد�أت تظهر جتمعات يهودية ب�صورة 

�صبه منتظمة ع�رش �أيام �جلمع )بد�ية �ل�صبت �ليهودي(، ثم �أيام �الأعياد، ثم �أيام �الأ�صبوع، 

وعندها �أخذت هذه �لعاد�ت طابعاً �جتماعياً و�كت�صبت �صكالً �أو تقليد�ً دينياً، حيث �أ�صبح 

�أحاطو�  �أ�صاطري،  �إىل جمموعة  ��صتناد�ً  �ليهود �ملتدينني مكاناً مقد�صاً،  �حلائط يف وجد�ن 

قد�صية هذ� �ملكان بها، وقد مّت تفنيدها جميعها.

�صيا�صية  لدعاٍو  �صند�ًً  �ملزعومة  �لقد�صية  هذه  �ليهود  �ل�صيا�صيون  ��صتغل  ولقد 

�أحدث  عمر�ين  مادي  وجود  وفر�ض  ��صتيطانية،  �أطماع  لتحقيق  دينية  �بتز�ز  وو�صيلة 
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خلالً يف �لتخطيط �لعمر�ين للمركز �لتقليدي، متثل يف هدم حارة �ملغاربة وحارة �ل�رشف 

باب  �إىل  �ملوؤدي  �لطريق  هدم  مّت  كما  �ليهودي.  باحلي  ي�صمى  ما  و�إن�صاء  وجو�رهما، 

�ملغاربة ومبنى �لز�وية �لكائن �أ�صفل �لطريق، �لتي كان يقيم فيها �لرئي�ض �لر�حل يا�رش 

عرفات يف طفولته مع �أخو�له من عائلة �أبو �ل�صعود �ملقد�صية.

�ملعماري  �لن�صيج  يف  خلالً  �أحدث  قد  يكون  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  وبهذ�، 

�لقد�صي  للحرم  كافياً  وتهديد�ً  �لب�رشية،  �صخ�صيته  يف  وت�صويهاً  �لتقليدي،  للمركز 

�حلرم  الأن  �الإ�صالمية.  �لعربية  �ملعمارية  �لتقليدي  �ملركز  هوية  يغري  مل  لكنه  �ل�رشيف، 

�لطاغية  �لب�رشية  �صخ�صيتها  تفر�ض  ز�لت  ما  �ل�صخرة،  قبة  وحتديد�ً  �ل�رشيف، 

يف  يظهر  كما  �لتقليدي،  للمركز  �لب�رشي  و�لف�صاء  �ملعماري  �لن�صيج  على  و�مل�صيطرة 

�ل�صورة رقم 1.

�صمنه  ومن  بالكامل،  �جلنوبي  �الإ�صالمي  �حلي  هدم  �لزعم  هذ�  على  تاأ�ص�ض  ولقد 

�حلارتني �ملذكورتان �صابقاً وكذلك هدم �لز�وية، و�لطريق �لذي يعلوها و�ملوؤدي �إىل باب 

�ملغاربة، وتو�صعة زقاق �لب�ق )�ل�صاحة �لتي ي�صلون بها ويطلقون عليها �صاحة �ملبكى( 

�أ�صبح �جلزء �ل�رشقي من �صاحة �لب�ق منطقة  �لق�صور �الأموية. كما  �آثار  جنوباً حتى 

�إىل �حلرم �لقد�صي �ل�رشيف. كما �أ�صبحت �ل�صاحة مكاناً  �آثارية و�أنفاق توؤدي  حفريات 

�لن�صيج   عاملي يخلخل 
15

�أو الإن�صاء مركز ح�صاري �ملزعوم   الإن�صاء هيكلهم 
14ً

مفرت�صا

�لب�رشي  �لف�صاء  ويحجم  �لب�رشية،  �صخ�صيته  وي�صّوه  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري 

للحرم �لقد�صي، ومن ثم يحجم �ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة ويقلل من ح�صورها 

�لطاغي و�لقوي على �لف�صاء �لب�رشي للمركز �لتقليدي.

كما تاأ�ص�ض عليه مطالبات د�خل �حلرم و�أ�صفل �حلرم، هدفها جميعاً مز�حمة �لهوية 

يف  عليها  للق�صاء  متهيد�ً  �لقد�ض،  وملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية 

مرحلة الحقة، و�صنعر�ض لهذ� �ملو�صوع الحقاً يف هذ� �لف�صل، �أما فيما يلي ف�صنعر�ض 

ملحاولتهم �الأخرية يف فر�ض ح�صور لهم يف حميط �ملركز �لتقليدي للمدينة وهي قب د�ود.

4. قرب داود: 

ه�صبة  على  �لتقليدي  �ملركز  خارج  �أي  �ل�صور  خارج  يقع  قدمي  مبنى  وهو 

�مل�صلمني  بني  نز�ع  مو�صع  �ملا�صي  يف  كان  �لتقليدي.  �ملركز  غرب  جنوب  �صهيون 
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جقمق  �ململوكي  �ل�صلطان  عهد  يف  عليه  �ل�رش�ع  ح�صم  وقد  �لكاثوليك،  و�لرهبان 

د�ود،  قب  الأنه  لي�ض  للم�صلمني  �ل�صفلي  باجلزء  حكم  �إذ  842-857هـ/1438-1453م، 

و�خلليل،  �لقد�ض  بتاريخ  �جلليل  �الأن�ض  �صاحب   
16

�لعليمي �لدين  جمري  ذكر  كما 

وحكم  �ل�صنني.  تقادم  منذ  �مل�صلمني  باأيدي  والأنه  �ل�صالة  به  وتقام  قبلة  به  الأن  بل 

�صنة  من  نز�ع  دون  �الأمر  وبقي  �لكاثوليك.  �لرهبان  ل�صالح  �لعلوي  باجلزء 

856-1368هـ/1452-1948م، حيث ��صتوىل عليه �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي، وحوله 

�إىل معلم معماري يهودي و�صع به منوذجاً للهيكل �ملزعوم، و�أ�صبح منذ ذلك �لتاريخ 

�لكيان  وبني  ناحية  من  �الإيطالية  و�حلكومة  �لكاثوليكية  �لكني�صة  بني  نز�ع  مو�صع 

.
17

�أخرى �ليهودي من ناحية  �ل�صهيوين 

�أن �ملبنى هو �ملكان �لذي  �لكاثوليكية قائمة على  �أن دعاوى �لكني�صة  و�لالفت للنظر 

�ليهودية  �لدعاوى  �أما  �حلو�ريني.  مع  �الأخري  �لع�صاء  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  فيه  تناول 

؛ �أولها يف 
18

ريِّ ثالث مر�ت فتنكر �حلجج �لكاثوليكية بدعوى �أن مكان �لع�صاء �الأخري قد غمُ

جبل �لزيتون، وثانيها يف موقع كني�صة �جلثمانية بجبل �لزيتون �أي�صاً، و�لثالثة يف �ملبنى 

�مل�صمى بقب د�ود خطاأ و�لكائن على ه�صبة �صهيون جنوب غرب �صور �ملركز �لتقليدي 

من �خلارج.

وب�رشف �لنظر عن دعاوى �لكني�صة �لكاثوليكية فاإن دعاوى �ليهود لي�صت �أكرث من 

�بتز�ز ديني هدفه وغايته حتقيق ح�صور مادي معماري يف حميط �ملركز �لتقليدي، وقد 

جنحو� يف �ال�صتيالء على مبنى �لقب، فيكونون بذلك قد حققو� �أول ح�صور “ديني” لهم 

يف حميط �ملركز �لتقليدي. �أما ح�صورهم �ملدين فيتمثل يف تو�صعات عمر�نية ومعمارية يف 

�لقد�ض، ويف حميط �لقد�ض �لكبى �أي يف �إقليم �لقد�ض، وجميعها خارج نطاق هذ� �لف�صل 

الأنه مكر�ض للتاأثري�ت �ملبا�رشة على �لهوية �ملعمارية للمركز �لتقليدي، و�إن كانت جميعها 

للهجرة  �لتقليدي وحما�رشة �صكانه، متهيد�ً لرتحيلهم ودفعهم  �ملركز  تعمل على عزل 

من �ملركز �لتقليدي ومن حميطه، حتى يت�صنى للكيان �ل�صهيوين �ليهودي حتقيق هدفه 

بتهويد �ملدينة.

فيما �صبق من عر�ض وحتليل مّت �حلديث عن �ملحور �الأول من هذ� �لف�صل و�خلا�ض 

مبحاولة �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي فر�ض ح�صور مادي عمر�ين ومعماري على ح�صاب 
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�أما  �لقد�صي �ل�رشيف.  �لتقليدي، وحتديد�ً يف منطقة �حلرم  �لوجود �الإ�صالمي يف �ملركز 

�لت�صكيك  �ليهود  مبحاوالت  و�خلا�ض  �لف�صل،  لهذ�  �لثاين  �ملحور  ف�صنتناول  يلي  فيما 

بالوجود �ملادي �ملعماري �مل�صيحي باملركز �لتقليدي وحميطه �ل�رشقي.

يف  امل�شيحي  املعماري  بالوجود  الت�شكيك  ثانيًا: 

املركز التقليدي وحميطه ال�شرقي:

�إن خطط �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف تهويد مدينة �لقد�ض ال تقت�رش على حتقيق 

ح�صور مادي معماري على ح�صاب �لوجود �ملادي �ملعماري �الإ�صالمي �أو على مز�حمته 

مرحلياً فقط، بل متتد لت�صكك بالوجود �مل�صيحي د�خل �ملركز �لتقليدي، وحتديد�ً �لت�صكيك 

ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة وطريق �الآالم. �أما �لوجود �ملعماري �مل�صيحي �لكائن �رشقي 

�حلرم �لقد�صي، �أي على جبل �لزيتون فهو، و�إن مل يعلن عن �لت�صكيك فيه، يف حكم �ملز�ل، 

الأنه يتعار�ض مع طق�صي �لعبادة �ليهودية �ملحورين كما بينت �صابقاً.

ولي�ض  برمته  �مل�صيحي  �لوجود  مع  قادمة  ملعركة  متهيد  �إال  هو  ما  �لت�صكيك  وهذ� 

�ملادي �ملعماري فقط، و�ملعركة وقوعها مرهون بنتائج �ملعركة �لد�ئرة حالياً مع �لوجود 

�الإ�صالمي ب�صقيه �ملعماري و�لب�رشي د�خل �ملركز �لتقليدي ويف حميطه ب�صفة خا�صة، 

و�لقد�ض بكاملها ب�صفة عامة.

و�لالفت للنظر �أن �ملعركة مع �لوجود �الإ�صالمي بد�أت بالت�صكيك فيه، فقد زعم �ليهود 

، كما �أ�صاعو� يف �لقرن 
ومنذ �لقرن �لثامن �مليالدي �أن حائط �لب�ق هو “حائط �ملبكى”19

�لكني�صة  كانت  و�إذ�   .
20

�ملزعوم �لهيكل  هي  �مل�رشفة  �ل�صخرة  قبة  �أن  �مليالدي  �لتا�صع 

�ل�صليبية و�حتالل  �أثناء �حلروب  �الأخري يف  �لت�صكيك  �لكاثوليكية قد �صاعدت يف تعزيز 

هيكل  با�صم  كني�صة  �إىل  �ل�صخرة  قبة  بتحويل  492-583هـ/1099-1187م،  �صنة  �لقد�ض 

 .
21

للقد�ض �حتاللهم  فرتة  طو�ل   Templum Domini �أو   Solomon Temple �صليمان 

�ملركز  د�خل  من  الإز�لتها  �ليهود  مع  حالياً  تتحالف  �لتي  هي  �ملت�صهينة  �مل�صيحية  فاإن 

�لتقليدي. وهنا يقت�صي �لتنويه �إىل �أن �حلماية �لتي وفرها �مل�صلمون للوجود �مل�صيحي يف 

�لقد�ض، بدء�ً من �لعهدة �لعمرية �صنة 15هـ/636م، هي وحدها �لكفيلة باإبقاء هذ� �لوجود 
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وحدة  و�أن  فيها.  �الجتماعية  �حلياة  يف  وم�صاركاً  للمدينة  �ملعماري  �لن�صيج  يف  فاعالً 

و�مل�صلمني  �مل�صيحيني  على  تفر�ض  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  عدو�نية  �أمام  �مل�صري 

تعزيز وحدتهم وتاآزرهم �أمام هذ� �لكيان �لغا�صب وحلفائه من �مل�صيحيني �ملت�صهينني. 

و�صنعر�ض فيما يلي من در��صة وحتليل �إىل �لت�صكيك مبوقع كني�صة �لقيامة.

الت�شكيك مبوقع كني�شة القيامة:  .1
بنتها  �لقد�ض،  ملدينة  �ل�صور(  )د�خل  �لتقليدي  �ملركز  يف  �لقيامة  كني�صة  تقع 

يف   Constantine I �الأول  ق�صطنطني  �الإمب�طور  و�لدة   Helena هيالنة  �لقدي�صة 

بل يف  فل�صطني،  كنائ�ض يف  �أقدم ثالث  و�لكني�صة و�حدة من  للميالد.   335-326 �لفرتة 

�لعامل. وهي رمز �لوجود �مل�صيحي �لعربي و�ل�رشقي )�الأرثوذوك�صي(، ومثلث �لهوية 

من  للقد�ض  �مل�صلمني  حترير  قبل  �أي  للميالد،   636-335 �لفرتة  طو�ل  للقد�ض  �ملعمارية 

حتى  �مل�صلمني  عهد  بد�ية  يف  �ملعمارية  �لهوية  متثيل  يف  �لكني�صة  و��صتمرت  �لبيزنطيني. 

بناء قبة �ل�صخرة �مل�رشفة �صنة 72هـ/691م.

 طرح نف�صها كبديل لكني�صة �لقيامة وطرح مدينة 
22

ولقد حاولت �لكني�صة �لكاثوليكية

روما كبديل للقد�ض، �إال �أن جميع حماوالتها باءت بالف�صل، ومل تتمكن من �ل�صيطرة عليها 

�إال يف �حلروب �ل�صليبية يف �لفرتة 492-583هـ/1099-1187م. ثم �أعادها �مل�صلمون بعد 

حترير �لقد�ض بقيادة �صالح �لدين �الأيوبي �إىل �مل�صلمني �الأرثوذك�ض، وعاد �مل�صيحيون 

�لعرب �إىل م�صاركتهم �لفاعلة يف �حلياة �الجتماعية يف �ملدينة، وممار�صة طقو�صهم �لدينية 

يف كني�صة �لقيامة �لتي متثل رمز �لوجود �مل�صيحي يف مدينة �لقد�ض.

 
23

ومع بد�ية �لقرن 19 �صهدت �لقد�ض هجمة يهودية وم�صيحية �أوروبية ��صتيطانية

تفر�ض  �أن  و�أر�دت  �الأرثوذك�صي  و�مل�صيحي  �الإ�صالمي  �لوجودين  زعزعة  حاولت 

لنف�صها ح�صور�ً على ح�صاب �ملدينة و�أهلها. وكان �أخطر ما يف هذه �لهجمة �مل�صرتكة هو 

�لت�صكيك ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة، و�نبى لهذ� �لت�صكيك �لق�ض �الإجنيلي �الأمريكي 

، و��صتند يف ت�صكيكه �إىل �أن �مل�صيح عليه �ل�صالم 
24Robert Robinson روبرت روبن�صون

يهودي، و�ليهود ال يدفنون موتاهم د�خل �الأحياء �ل�صكنية، وملا كان �لقب د�خل �صور 

�ملدينة وو�صط �ل�صكان، كما يزعم �الآثاريون �ليهود، فاإن موقع �لقب غري �صحيح وكذلك 

موقع �لبناء �لذي يعلوه، وهو كني�صة �لقيامة، غري �صحيح �أي�صاً.
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 ،
25Charles Gordon جوردون  ت�صارلز  �لبيطاين  �جلرن�ل  �لت�صكيك  هذ�  عزز  ثم 

موقع  يف  لي�صت   Skull Hill )Golgotha( )�جللجلة(  �جلمجمة  �صخرة  �أن  �دعى  �لذي 

�ملكان  ويف  دم�صق(،  )باب  �لعمود  باب  �صمال  �مل�رش�رة  حي  يف  تقع  بل  �لقيامة  كني�صة 

�أثناء  يف   1867 �صنة  �كت�صافها  �دعى  �لذي   ،Garden Tomb �حلديقة  مبقبة  �ملعروف 

روبن�صون  �لق�ض  زعم  ح�صب  �ل�صالم  عليه  �مل�صيح  قب  فاإن  وعليه،  للقد�ض.  زيارته 

د�خل  �أي  �حلايل  موقعه  يف  ولي�ض  �ل�صور،  خارج  هو  �الإجنيليني  جوردون  و�جلرن�ل 

كني�صة �لقيامة.

 فيدعون �أن موقع كني�صة �لقيامة كان خارج �ل�صور �لثاين زمن �مل�صيح 
26

�أما �لكاثوليك

باملخطط  مو�صح  هو  كما  �الآثار،  علماء  بني  عليه  متعارف  هو  ملا  خالفاً  �ل�صالم،   عليه 

رقم 1، وهذ� ما ي�صتندون �إليه مقابل �لدعاوى �ليهودية و�الإجنيلية.

ويف ر�أي �لباحث �أنه ال يوجد �صور ثاٍن �أو ثالث كما تزعم �مل�صادر �لكتابية �ليهودية 

وخارج  قائماً  يبقى  �أن  يجب  �لقيامة  لكني�صة  �حلايل  �ملوقع  و�أن  �لغربيون،  و�الآثاريون 

، ي�صتند عليه �لكيان 
27

نطاق �لت�صكيك حتى ال يكون هذ� �لت�صكيك بد�ية حلائط بر�ٍق جديد

د�خل  )�لقد�ض  �لتقليدي  �ملركز  من  برمته  �مل�صيحي  �لوجود  الإز�لة  �ليهودي  �ل�صهيوين 

�ل�صور( ومن جبل �لزيتون، �إذ� جنح باإز�لة �لوجود �الإ�صالمي كما يخطط.

و�لالفت للنظر �أن ت�صكيكاً من نوع جديد بد�أ �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي يف �لرتويج 

و�مل�صيحي  �الإ�صالمي   :
28

�لثالثة �ل�صماوية  لالأديان  �ملعماري  �لوجود  �أن  وهو  له، 

�أمام تنمية �ملدينة �قت�صادياً، و�أنه ال بّد من �لتخل�ض منه. وعقد  و�ليهودي ي�صكل عائقاً 

�إىل مدينة عكا  �لكيان موؤمتر�ً عمر�نياً يهودياً ملدينة �لقد�ض �قرتح فيه نقل قبة �ل�صخرة 

�إىل  3 ونقل حائط �لب�ق  �إىل مدينة نابل�ض �نظر �ل�صورة رقم  �أو   2 كما يف �ل�صورة رقم 

�صفد �نظر �ل�صورة رقم 4 ونقل كني�صة �لقيامة �إىل �لنا�رشة.  

هنا يتوجب علينا �أن نكون �أكرث وعياً �أمام هذه �ملقرتحات الإبطالها، وتفعيل ح�صورنا 

يف �ملدينة. كما يتوجب علينا �أن نعي جيد�ً �أن �حلفاظ على �لوجود �الإ�صالمي �ملعماري هو 

�ل�صمان �لوحيد للحفاظ على �لوجود �ملعماري �مل�صيحي وبالتحديد كني�صة �لقيامة، �أما 

طريق �الآالم فهو وجود م�صتحدث، ووجوده وعدمه ال يغري وال يبدل من وحدة �لن�صيج 

عر�ض  من  يلي  فيما  �صاأبني  كما  وهويته  وطابعه  للقد�ض  �لتقليدي  للمركز  �ملعماري 

وحتليل.
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الت�شكيك بطريق الآلم:  .2
وهذ�   ،19 �لقرن  بد�ية  يف  ��صتحد�ثه  مّت  كاثوليكي  م�صيحي  طق�ض  هو  �الآالم  طريق 

�لطريق كما تدعي �لتقاليد �مل�صيحية �لكاثوليكية هو �لطريق �لذي �صار فيه �مل�صيح عليه 

�لز�وية  يف  �لكائنة  �لعمرية”  “�ملدر�صة  �الآن  وهو  فيه،  حوكم  �لذي  �ملبنى  من  �ل�صالم 

�لذي  �ملكان  �أوىل وحتى  �مل�صيحية، كمحطة  �مل�صادر  للحرم كما تزعم  �لغربية  �ل�صمالية 

�صلب ودفن وقام منه وهو كني�صة �لقيامة.

�نتهاء  منذ  �الإ�صالمي  للحي  كاثوليكي  م�صيحي  �خرت�ق  �أول  هو  �الآالم  وطريق 

�حلروب �ل�صليبية، حيث تغري ��صم �لطريق من عقبة �ل�رش�ي �لقدمي �إىل طريق �الآالم كما 

�صنة   Charles Wilson ت�صارلز ويل�صون  �لبيطاين  �لكولونيل  هو مثبت على خريطة 

�مل�صيح  �أن  زعم  �لتي  �الأماكن  �أو  �ملحطات  الأن  وذلك   ،2 رقم  خمطط  �نظر   1865-1864

عليه �ل�صالم وقع عندها �أو ��صرت�ح بها �أثناء �صريه مقيد�ً على �ل�صليب تقع يف طريق عقبة 

�ل�رش�ي �لقدمي ثم تنعطف قليالً يف طريق �لو�د ثم تنحرف ييناً باجتاه كني�صة �لقيامة، 

كما هو مو�صح باملخطط رقم 3.

يعقل  ال  �إذ  م�صتحدثة،  جميعها  �لدعاوى  هذه  �أن  على  قائم  �ليهودي  و�لت�صكيك 

حتديد هذه �ملحطات من خالل “�أبنية متهدمة تقع يف �أزقة عالها �لطمم”، و�الدعاء �أنها 

�ملو�قع  حتديد  �أن  و�حلقيقة  �لقد��صة.  �صبغة  ومنحها  �مل�صيح  بها  مّر  �لتي  �ملحطات  من 

�أو   14 �لقرن  يف  �إما   ،
29

متاأخر وقت  يف  وظهر  مادي،  �أو  تاريخي  دليل  �أي  �إىل  ي�صتند  مل 

�أوج  �مل�صلمني كانو� يف  �لبد�يتني غري �صحيحة، الأن  �أن كال  �لباحث  ر�أي  16. ويف  �لقرن 

كنتيجة   19 �لقرن  بد�ية  بد�أ يف  �أنه  �الأغلب  �الأعم  14-18 ميالدية. ويف  �لقرون  قوتهم يف 

للهجمة �مل�صيحية �الأوروبية على �لقد�ض ولل�رش�ع �مل�صيحي )�الأرثوذك�صي �لكاثوليكي 

�لبوت�صتنتي( �ملحموم، الإثبات ح�صور كل كني�صة منها يف �لقد�ض.

من  �لدين  رجال  ممار�صته  �إىل  لبادر  حقيقياً  كان  لو  �لتقليد  هذ�  �أن  للنظر  و�لالفت 

من  و�أكرث  �لتقليد،  هذ�  البتد�ع  �لكاثوليك  �لرهبان  �نتظرو�  وملا  �الأرثوذك�ض  �مل�صيحيني 

�أثناء �حتالل �ل�صليبني  �أنف�صهم  ذلك فاإنه لو كان هذ� �لتقليد �صحيحاً ملار�صه �لكاثوليك 

�لتي �صيطرت على  �لكاثوليكية هي  �لكني�صة  )493-583هـ/1099-1187م(، الأن  للقد�ض 

�ل�صاأن �مل�صيحي يف �لقد�ض طو�ل فرتة �حتالل �ل�صليبيني لها.
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�إن ما يعنينا هنا هو لي�ض م�صد�قية �لت�صكيك من عدمه، بل هدفه وغايته. فهو و�إن كان 

�أو حتى لو كان حمقاً يف طريق �الآالم، فاإن �لهدف  �لقيامة،  باطالً كل �لبطالن يف كني�صة 

و�لغاية من هذ� �لت�صكيك هو �لتخل�ض من تقليد ديني م�صيحي، وهدم ت�صع كنائ�ض مقامة 

ت�صكيكهم  وتعزيز  ناحية،  من  �الآالم  طريق  من  �الإ�صالمي  �حلي  يف  �لو�قع  �جلزء  على 

ب�صحة موقع كني�صة �لقيامة من ناحية �أخرى، الأن �ملحطات �خلم�صة �الأخرية من �أ�صل 

14 حمطة �لتي وقع فيها �مل�صيح ح�صب هذ� �لتقليد تقع د�خل كني�صة �لقيامة. وبتخل�صهم 

من هذ� �لتقليد �لظاهر �حل�صور كل يوم جمعة، يقت�صي �لتخل�ض من مباين �لكنائ�ض �لتي 

متثل ركائز هذ� �لتقليد، ومن ثم يتخل�صون من �لوجود �مل�صيحي د�خل �ملركز �لتقليدي. 

لكني�صة  �ليهودي  �ل�صهيوين  �الحتالل  �صلطات  قبل  من  �إخطار�ت  ت�صليم  فعالً  مّت  وقد 

، �لتي يعود تاريخها �إىل �أكرث من 150 عاماً، لهدم طابقني �صيد� على 
30

�الأرمن �لكاثوليك

درب  من  و�لر�بعة  �لثالثة  �ملحطتني  وت�صم  �الآالم،  طريق  يف  تقع  �لتي  �لكني�صة  �صطح 

�مل�صيح يف طريق �الآالم ح�صب هذ� �لتقليد �لديني.

وعليه، فاإن و�جب �مل�صلمني و�مل�صيحيني �أن يكونو� متنبهني ملخططات ونو�يا �لكيان 

�الإ�صالمي  �لوجود  مع  و�ملعلنة  �مل�صيحي،  �لوجود  مع  �ملوؤجلة  �ليهودي،  �ل�صهيوين 

و�أماكن عبادته ومقد�صاته �لتي �صتكون مو�صوعنا �لتايل.

يف  االإ�شالمي  املعماري  احل�شور  مع  ال�شراع  ثالثًا: 

املركز التقليدي وحميطه:

�لقد�ض  لتهويد  �ل�صهيوين  �لكيان  �ل�صابقني عر�صنا ملحورين من خطة  �ملحورين  يف 

و�ملعماري  �لعمر�ين  بح�صورهم  �ملتعلقة  �ليهودية  و�لدعاوى  �ملز�عم  �الأول:  وهما؛ 

باملدينة. و�لثاين: �لت�صكيك باحل�صور �ملعماري �مل�صيحي �لذي �صبقه ت�صكيك باحل�صور 

�ملطالبات  عن�رش  فهو  و�الأخري  �لثالث  �ملحور  �أما  و�ملعماري.  �لعمر�ين  �الإ�صالمي 

باالعرت�ف باحل�صور �ليهودي �لعمر�ين و�ملعماري على ح�صاب �حل�صور �الإ�صالمي �أو 

�لرئي�صي  �ملكون  �لقد�صي(  )�حلرم  �الأق�صى  �مل�صجد  ت�صتهدف  �ملرحلة  �إىل جانبه، وهذه 

للهوية �ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية للمدينة. وخطة �لكيان �ل�صهيوين قائمة على �ملطالبة 

�صخ�صيته  الإ�صعاف  ومز�حمته  جو�ره،  يف  �أو  باملوقع  �الإ�صالمي  �حل�صور  مب�صاركة 

�إن  �ملزعوم  هيكلهم  و�إقامة  به،  و�النفر�د  وهدمه  عليه  لالنق�صا�ض  متهيد�ً  �لب�رشية، 
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وجدو� طريقاً �أو منفذ�ً �إىل ورطتهم �لد�ئرية �لتي عر�صنا لها يف �ملحور �الأول. و�صنعر�ض 

�الأق�صى  �مل�صجد  لعمارة  نعر�ض  �أن  بعد  و�ملعمارية  �لعمر�نية  ملطالباتهم  �ملحور  هذ�  يف 

طغيان  خا�صة  وب�صفة  �ملعماري،  �لن�صيج  يف  ح�صوره  مدى  ونمُبنيِّ  �لقد�صي(،  )�حلرم 

�ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة على �مل�صهد �ملعماري للمدينة، �لتي ي�صكل ح�صورها 

ثقالً نف�صياً، وحاجز�ً عاطفياً، وعائقاً مادياً معمارياً، ومانعاً دينياً لتهويد �ملدينة.

1. امل�شجد الأق�شى )احلرم القد�شي(:

�لقد�ض  ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �ل�رشقية  �جلنوبية  �ملنطقة  يف  �الأق�صى  �مل�صجد  يقع 

يتوجب  وهنا  دومن،  �ألف  �لبالغة  �لتقليدي  �ملركز  م�صاحة  من  دومناً   143 وم�صاحته 

 يطلق على كامل �مل�صاحة �لبالغة 14.3% من م�صاحة �ملركز 
31

�لتنويه �أن �مل�صجد �الأق�صى

لكن  �ل�صخرة.  قبة  فيها  مبا  �مل�صاحة  هذه  على  �ملقامة  �ملباين  جميع  وي�صمل  �لتقليدي 

�لنا�ض تو��صعت على �أن ت�صمي هذه �مل�صاحة باحلرم و�أن ت�صمي �مل�صجد �لكائن جنوب 

هذه �مل�صاحة بامل�صجد �الأق�صى. وملا كان �الأ�صل يف �الأ�صماء �ملو��صعة، �أي �تفاق �لنا�ض، 

جنوب  �لكائن  �مل�صجد  بناء  �صاأ�صمي  �أي  �لنا�ض،  عليه  تو��صع  ما  �إىل  �الآن  من  ف�صاأ�صري 

�مل�صاحة باالأق�صى وكامل �مل�صاحة باحلرم �لقد�صي، وهو يف �الإ�صالم يثل �أوىل �لقبلتني 

وثالث �حلرمني �ل�رشيفني يف مكة و�ملدينة، قد�صيته مطلقة، وحرمته م�صانة، باركه �هلل 

�صبحانه وتعاىل، و�رشفه �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم باالإ�رش�ء و�ملعر�ج. 

قبة  هما:  مركزيان  مبنيان  وبه  جد�ً  و��صعاً  ب�رشياً  ف�صاء  �لقد�صي   �حلرم  ي�صكل 

�ل�صخرة 66-72هـ/685-692م و�مل�صجد �الأق�صى )�جلامع �لقبلي( 87هـ/705م. وهناك 

جمموعة من مباين �ملد�ر�ض �ملقامة على �صلعيه �لغربي و�ل�صمايل، وهذه �ملباين �صكلت يف 

جمموعها حرماً جامعياً ��صتقطب نخبة من �لعلماء، وخرج نخبة منهم، كما ي�صم �حلرم 

ومنب  �لقباب  من  وغريها  �ل�صل�صلة  كقبة  �ملعمارية  و�ملفرد�ت  �لعنا�رش  من  جمموعة 

َب. برهان �لدين �لرخامي و�صبيل قايتباي وبع�ض �لرتمُ

�أما حتت �الأر�ض في�صمل �مل�صلى �ملرو�ين �لكائن يف �لز�وية �جلنوبية �ل�رشقية للحرم، 

�لو�جهة �جلنوبية  �لكائنة يف  �لثالثة  كما ي�صمل ت�صوية مبنى �مل�صجد �الأق�صى و�ملد�خل 

�لتي توؤدي �إىل م�صاحة �حلرم و�إىل �مل�صلى �ملرو�ين.

و�حلرم برمزيته �لدينية وف�صائه �لب�رشي ومبنييه �ملركزين، خا�صة قبة �ل�صخرة، 

يفر�ض ح�صوره على �لن�صيج �ملعماري للمركز �لتقليدي )�لقد�ض د�خل �ل�صور(، وي�صكل 
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�ليهودي،  �ل�صهيوين  �لكيان  حفيظة  يثري  ما  وهذ�  �الإ�صالمية.  �لعربية  �ملعمارية  هويته 

ويعرقل تهويد �ملدينة؛ فمحاوالته �لت�صكيكية �لتاريخية ف�صلت، وخمططاته �الآنية مبنية 

�ملنظور  �مل�صتقبل  يف  فر�صها  من  يتمكن  لن  �لتي  و�لدعاوى  �ملز�عم  من  جمموعة  على 

و�صيكون م�صريها �لف�صل ك�صابقتها. و�صنتحدث فيما يلي عن قبة �ل�صخرة باعتبارها 

�ملبنى �الأقدم زمناً و�الأظهر ح�صور�ً يف عمارة �حلرم �ل�رشيف، ثّم نبنّي حماوالت �لكيان 

�ل�صهيوين �ليهودي يف زعزعة ح�صورها و�لتخل�ض منها باإز�لتها وهدمها.

2. قبة ال�شخرة:

وجمالية  ومعمارية  وتاريخية  ومكانية  دينية  عديدة:  مبز�يا  �ل�صخرة  قبة  تتمتع 

باالألباب  ياأخذ  وم�صيطر  طاٍغ  ح�صور  ذ�ت  ب�رشية  �صخ�صية  منها  �صكلت  و�إتقانية، 

للقادم  خا�صة  �لنفو�ض،  وتع�صقه  �لوجد�ن  يف  وي�صكن  �لقلوب  ويهيج  بالعقول  ويذهب 

من �ل�رشق، حيث تبز له قبة �ل�صخرة، فيتفاجاأ مبو�صعتها �حل�رشية �لر�ئعة و�صكلها 

�لناظر،  تده�ض  �لتي  �لب�قة،  �لز�هية  و�ألو�نها  �ملتنا�صقة،  �جلميلة  وِن�َصبها  �لر�صيق، 

ترى  مبا  �لنف�ض  وتلذ  �لوعي  فيتحرر  لالإدر�ك،  �لعقل  يحتاجها  للحظات  وعيه  وت�صلبه 

ويهيج �لقلب ع�صقاً وطرباً. هذه �حلالة يلم�صها ويعي�صها كل من ر�آها قادماً من �ل�رشق، 

 )860-928هـ/1455-1521م( يف كتابه �الأن�ض 
32

حيث �أكدها �لقا�صي جمري �لدين �لعليمي

�جلليل 900هـ/1494م، فمنظر قبة �ل�صخرة من �ل�رشق جتربة فريدة يف �الإدر�ك تعجز 

�لكلمات عن �لتعبري عنه ويق�رش �لو�صف عن ت�صويره.

م�صيطرة  �لو�صوح،  ظاهرة  �ل�صخرة  لقبة  �لب�رشية  فال�صخ�صية  �جلنوب  من  �أما 

وطاغية، و�إن �فتقرت �إىل عن�رش �ملفاجاأة. و�أما من �لغرب و�ل�صمال ف�صخ�صيتها �لب�رشية 

تظهر بكل قوتها و�صيطرتها من د�خل �ملركز �لتقليدي )�ملدينة د�خل �ل�صور( ولي�ض من 

خارجها كما هو �حلال من �ل�رشق و�جلنوب، الأن �ملباين يف �صمال وغرب �ملدينة حتجبها 

جزئياً فال يتبينها �لقادمون من هذه �جلهات بو�صوح �إال بعد دخولهم �ملدينة. فح�صور 

�إىل  �لن�صيج �ملعماري للمدينة يعود  �ل�صخ�صية �لب�رشية لقبة �ل�صخرة و�صيطرتها على 

جملة �ملز�يا �لتي ذكرتها �صابقاً و�لتي �صنعر�صها فيما يلي.

مو�صعتها  هي  �ل�صخرة  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  بها  تتمتع  �لتي  �ملز�يا  �أهم  �إن 

�حل�رشية، و�ملق�صود باملو�صعة �حل�رشية هو موقع قبة �ل�صخرة د�خل �حلرم �لقد�صي 

�جلزء  يحتل  �لقد�صي  �حلرم  �أن  �صبق  فيما  بينّا  ولقد  �لتقليدي.  �ملركز  د�خل  ثم  ومن 
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�جلنوبي �ل�رشقي من �ملركز �لتقليدي، وقبة �ل�صخرة تتمو�صع تقريباً يف منت�صفه، وهي 

�أر�صية �حلرم بحو�يل خم�صة  �أو من�صة(، مرتفعة عن �صطح  مقامة على دكة )م�صطبة 

�حلرم  د�خل  من  �ل�صخرة  قبة  مبنى  �إظهار  يف  رئي�صياً  دور�ً  �لدكة  لعبت  ولقد  �أمتار. 

�لقد�صي وخارجه، فقوت من مركزية مبنى �لقبة و�صط �حلرم وجعلته قبلة �لناظرين من 

جميع �الجتاهات، فاألغت جميع عو�ئق �لتو��صل �لب�رشي بني مبنى �لقبة و�لناظرين من 

د�خل �حلرم، وعززت �إظهارها وح�صورها من خارجه خا�صة من �ل�رشق و�جلنوب.

�إبد�ع معماري بامتياز، ومعاجلة معمارية غري م�صبوقة،  �إذن  فاملو�صعة �حل�رشية 

�أو ما يعرف يف �حل�صارة  10-16 ميالدية  قلدتها �ملدن �الإيطالية و�الأوروبية يف �لقرون 

. و�أكرث من ذلك فاإن �ملو�صعة �حل�رشية 
�لغربية “بالقرون �لو�صطى وع�رش �لنه�صة”33

يف  كما   ،
3415 �لقرن  يف  �أوروبا  يف  �ملثالية  للمدينة  �أمنوذجاً  �أ�صبحت  �ل�صخرة  لقبة 

�ل�صورتني رقم 5 و6.

على  �لقائمون  �بتدعها  �لتي  �ملعمارية  �حللول  للقبة  �حل�رشية  �ملو�صعة  عزز  كما 

�صخ�صيتها  من  بذلك  فز�دو�  �أدر�ج،  خالل  من  �إليها  �لو�صول  فجعلو�  ممار�صتها، 

�لب�رشية، وو��صل �لقائمون على عمارتها و�صيانتها )منذ �لقرن 10 وحتى بد�ية �لقرن 

14( تعزيز مو�صعتها �حل�رشية وتقوية �صخ�صيتها �لب�رشية باإ�صافة �لقناطر )�ملو�زين( 

عملت  بدورها  �لتي  �الأربعة،  جهاتها  من  بالدكة  �ملحيطة  �ل�صبعة  �الأدر�ج  تعلو  �لتي 

للم�صاهدين  �ل�صخرة حمجاً  �لروؤية وجعل مبنى قبة  �لب�رش وجمال  على حتديد م�صار 

وقبلة للناظرين، فكانت هذه �لقناطر حلوالً مبتكرة وعنا�رش جديدة يف ت�صكيل وتكوين 

�ل�صخ�صية �لب�رشية ملبنى �لقبة وتعزيز ح�صورها. ويقت�صي �لتنويه هنا باأن هذ� �حلل 

�ملبتكر، �أي ��صتعمال �لقناطر، قد تاأثرت به �لعمارة �ملغولية بالهند، فا�صتعملت يف معظم 

و�لالفت   .7 رقم  �ل�صورة  يف  كما  حمل  تاج  �رشيح  يف  خا�صة  �لرئي�صية،  �ملباين  مد�خل 

�ل�صورة  يف  كما   ،
35

�الأ�رشحة مباين  يف  �ل�صخرة  قبة  قلدت  �ملغولية  �لعمارة  �أن  للنظر 

رقم 8. وهذ� بدوره يوؤكد ح�صور عمارة قبة �ل�صخرة يف �لعامل �الإ�صالمي �أي�صاً.

�ل�صخرة،  لقبة  �لب�رشية  �ل�صخ�صية  تعزيز  يف  �صاعدت  �لتي  �ملعمارية  �حللول  ومن 

�ملربع  يف  كما  قاطع  ب�صكل  نهايتيه  و�صوح  عدم  مز�ياه  من  �لذي  �ملثمن،  �ل�صكل 

حركة  مع  ح�صوره  فيتو�ىل  �لب�رش،  �جته  كيفما  ح�صوره  يتلم�ض  فالناظر  و�مل�صتطيل، 

�لناظر �إليه، فتبقى �ل�صخ�صية �لب�رشية )�ل�صكل( ملبنى قبة �ل�صخرة ماثلة للناظرين �إليها 
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�إليها، �الأمر �لذي يقوي ح�صورها وييزها عن �صائر مباين  دون �نقطاع حتى �لولوج 

�إبد�عي بكل �ملعايري، وز�د  �ل�صكل �ملثمن عمل  �ملدينة ويوؤكد هويتها �ملعمارية. فاختيار 

يف �إبد�عه �ن�صيابه �إىل �أعلى ب�صكل خمروطي لي�صكل فوق م�صاحة �ل�صخرة د�ئرة تعلوها 

رقبة �لقبة، ثم �لقبة �لتي تت�صامى �إىل �أعلى فت�صيق رويد�ً رويد�ً وبالتدريج، حتى تنهي 

بذلك  فتكتمل  و�مل�صلمني.  �الإ�صالم  رمز  �لهالل  يعلوه  مدبب،  ب�صكل  بالف�صاء  حتيزها 

م�صتوى  على  �صو�ء  متناهية  بدقة  هند�صياً  �ملدرو�صة  �لب�رشية  �ل�صخرة  قبة  �صخ�صية 

�لتدرج �ل�صكلي لعنا�رش �ملبنى �أم على م�صتوى �لن�صب �ملتنا�صقة طوالً وعر�صاً و�رتفاعاً 

عاٍل،  وجمايل  ر�ٍق  فني  بح�ض  معمارية  معاجلات  عن  عبت  �لهند�صية  �ملعاجلة  وهذه 

�أ�صفرت بدورها عن �إنتاج عمل معماري )مبنى( �إبد�عي يف غاية �لروعة و�جلمال.

وتو��صلت �ملعاجلات �ملعمارية يف �أعمال �لك�صوة �خلارجية للمبنى لتزيد من روعته 

�لتفا�صيل  با�صتعمال  ب�رشياً  �خلارجية  �لك�صوة  توظيف  �إىل  �ملعمار  فلجاأ  وجماله، 

�ملعمارية و�لزخارف و�الألو�ن. فا�صتعمل �لرخام �ملائل �إىل �لبيا�ض يف �أ�صفل �ملبنى، وعمد 

لت�صهيل  �الأ�صود  �لرخام  با�صتخد�م  �حلجم  �لكبرية  �لهند�صية  �لزخارف  ��صتعمال  �إىل 

ك�صاها  �لتي  �ملبنى  من  �لعليا  �الأجز�ء  �إىل  منها  �النتقال  عملية  وت�رشيع  �إدر�كها  عملية 

�لتفا�صيل  و�لدقيقة  �حلجم  �ل�صغرية  �ملتنوعة،  �لهند�صية  بزخارفه  �لقي�صاين  بالبالط 

و�ملتعددة �الألو�ن حتى و�إن غلب عليها �للون �الأزرق.

تعزيز  �إىل  و�الألو�ن؛  �لزخارف  يف  و�لتباين  �ملو�د  يف  �لتنوع  هذ�  من  �ملعمار  وهدف 

�ملنظومة �جلمالية للمبنى �لتي تّوجها باللون �لذهبي �لب�ق للقبة نف�صها من ناحية، و�إىل 

ت�رشيع عملية �الإدر�ك �جلمعي للمبنى لتت�صاوق مع �لتدرج �ل�صكلي و�لن�صب �ملتنا�صقة 

�لقبة ب�صكل موحد  �إليهـا �صـابقــاً. فتتم عملية �الإدر�ك �جلمعي ملبنى  �أ�رشنا  �لتي  للمبنى 

و�رشيع ودون فو�رق ذهنية تعمل على جتزئة �الإدر�ك باالنتقال من عن�رش �إىل عن�رش 

�حلقيقية،  بحالته  �أي  عليه،  هو  مبا  �جل�صم  �إظهار  �الأبي�ض  �للون  خ�صائ�ض  فمن  �آخر. 

فثبت به �ملعمار �ل�صكل �ملثمن على م�صتوى �الأر�ض، وعمد �إىل توظيف �للون �الأزرق يف 

�أعلى �ل�صكل �ملثمن ليتكامل مع �لف�صاء �لب�رشي للمبنى، ثم نّوع �الألو�ن يف قطع �لزجاج 

بذلك  لي�صهل  �لقبة  رقبة  على  بانتظام  �ملوزعة  )�ل�صبابيك(  �ل�صم�صيات  بج�ض  �ملع�صق 

عملية �النتقال من �ل�صكل �ملثمن �إىل �لقبة �لتي �أنهى بها منظومة �ملو�د و�الألو�ن بالذهب 

لت�صبح  بالف�صاء؛  حتيزها  وعزز  �لب�رشية،  �صخ�صيتها  بذلك  فاأكد  و�لب�ق،  �لالمع 

�لعن�رش �ملعماري �الأقوى ح�صور�ً يف �لن�صيج �ملعماري للمدينة.
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عر�صنا فيما �صبق للمز�يا �لدينية و�ملكانية و�ملعمارية و�جلمالية و�الإتقانية �لهند�صية، 

ون�صيف �إليها هنا �أن لقبة �ل�صخرة �صقفاً مزدوجاً وبينهما فر�غ، وهو ثاين �صقف مزدوج 

�أما  �إن�صائي  �مل�رشفة. و�ل�صقف �خلارجي هو �صقف  للكعبة  �الأول فكان  �أما  �الإ�صالم،  يف 

�ملبنى  �صطح  لتزيني  وي�صتعمل  �لعرية،  بال�صقف  �حلا�رش  ع�رشنا  يف  فيعرف  �لد�خلي 

�لد�خلي، ولهذ� �ل�صبب ��صتعمل �ل�صقف �لد�خلي يف �لكعبة وقبة �ل�صخرة �مل�رشفتني.

ومقاومة  و�مليكانيك  �لكهرباء  متديد�ت  �أعمال  يف  حالياً  فا�صتغل  �لد�خلي  �لفر�غ  �أما 

�حلريق وقد مّت ��صتغالله يف قبة �ل�صخرة لهذه �لغاية يف �أعمال �لرتميم �الأخرية �ملعروفة 

باالإعمار �لها�صمي، ف�صاعد هذ� �لفر�غ يف �إخفاء متديد�ت �لتقنيات �مل�صتجدة حلماية مبنى 

قبة �ل�صخرة.

بناء معماري  �أقدم  �ل�صخرة هي  باأن قبة  �أن ننوه هنا  �لتاريخية فيكفي  �أما مز�ياها 

بقي على حالته �الأ�صلية يف �الإ�صالم؛ فال�صكل �ملعماري بقي كما هو ولكن �ختلفت �أعمال 

�أو نق�صان.  �أو زيادة  �أي تغيري  �أما عنا�رش �ملبنى فلم يطر�أ عليها  �لك�صوة ومو�د �لبناء، 

�أقدم من قبة  �مل�رشفة هي  �لكعبة  باأن  �لذهن  �إىل  �أي تناق�ض قد يتبادر  �إجالء  وحتى يتم 

�ل�صخرة فهذ� �صحيح، �إال �أن �لكعبة �مل�رشفة بنيت قبل �الإ�صالم �أما قبة �ل�صخرة فبنيت 

يف �الإ�صالم. و�أما �مل�صجد �لنبوي و�حلرم �ملكي فلم تكتمل �صخ�صيتهما �لب�رشية �إال بعد 

�لب�رشية، بفرتة زمنية طويلة، وحتديد�ً يف عهد  �ل�صخ�صية  �ملكتملة  �ل�صخرة،  بناء قبة 

�خلليفة �لعبا�صي �ملهدي، ناهيك عن �أنها �أوىل �لقبلتني و�جلزء �الأقدم من ثالث �حلرمني 

�ل�رشيفني.

�لقد�صي  باحلرم  ممثالً  �الإ�صالمي  و�ملعماري  �لعمر�ين  �حل�صور  �صبق  فيما  بيّنا 

على  وركزنا  �ل�صخرة،  وقبة  �لقبلي(  )�جلامع  �الأق�صى  �مل�صجد  �لرئي�صيني  ومبنييه 

�لطاغية  �لب�رشية  ب�صخ�صيتها  �لفر�غ  يف  وحتيزها  �ل�صخرة  لقبة  �جلمالية  �ملنظومة 

ثقالً  يثل  �لذي  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري  �لن�صيج  مفرد�ت  جميع  على  و�صيطرتها 

نف�صياً وعبئاً عاطفياً على �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي، �لذي يرى فيها عائقاً مادياً معمارياً 

مبطالبات  وعززها  و�لدعاوى،  باملز�عم  بد�أها  �لتي  �ملدينة  تهويد  يف  خططه  �أمام  ودينياً 

�إىل مطالبات  لنو�ياه �مل�صتقبلية بهدمها و�إز�لتها، و�صنعر�ض فيما يلي  �مل�صاركة، متهيد�ً 

ومقرتحات �لكيان �ل�صهيوين يف �حلرم �لقد�صي.
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مطالبات ومقرتحات الكيان ال�شهيوين املعمارية والعمرانية:

تقوم �ملطالبات �ل�صهيونية �ليهودية على مبد�أ “�كذب ودع غريك ينفي”، وبني �لكذب 

عجز  �أو  بها  ت�صليم  �إما  يف�رش  و�إهمالها  بها  �عرت�ف  فمناق�صتها  و�قعة،  تت�صكل  و�لنفي 

�ل�صهيوين  �ل�صهيوين. فالكذب  �لكيان  �مل�صتفيد هو  عن دح�صها، ويف كل �حلاالت فاإن 

بوجود ح�صور معماري له د�خل �ملركز �لتقليدي مل ي�صفر عن حتقيق �أي نتيجة �إيجابية، 

طرق  يف  مزوي  مكان  وهي  �لب�ق،  م�صاحة  يف  له  ح�صور  حتقيق  يف  فنجح  عمر�نياً  �أما 

�ملدينة �الجتماعية و�لثقافية  الأن�صطة �صكان  �لتقليدي وال ي�صكل مركز�ً ح�رشياً  �ملركز 

و�لتجارية، بل يقت�رش على ممار�صة ن�صاط ديني يهودي حمدود.

�أما مدنياً فقد ��صتطاع حتقيق ح�صور معماري وعمر�ين د�خل �ملركز �لتقليدي يتمثل 

)حارة  �جلنوبي  �الإ�صالمي  �حلي  �أنقا�ض  على  �أقيم  �لذي  �ليهودي،  باحلي  ي�صمى  فيما 

�ملغاربة وحارة �ل�رشف وجو�رهما( وباالإ�صافة �إىل ح�صوره �لب�رشي �ملغاير لل�صخ�صية 

�لب�رشية لكامل �ملركز �لتقليدي فاإنه �أي�صاً يفتقر �إىل وجود مفرد�ت معمارية دينية كقبة 

�ل�صخرة وكني�صة �لقيامة، حيث تتمتع �الأوىل ب�صخ�صية ب�رشية طاغية وم�صيطرة على 

جميع مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري للمدينة �إ�صافة �إىل قيمتها �لتاريخية ورمزيتها �لدينية، 

حفيظة  تثري  م�صيحية  دينية  ورمزية  بقيمة  �لقيامة،  كني�صة  �أي  �لثانية،  تتمتع  بينما 

�ليهود، وتذكرهم بوطاأة �لتاريخ �لذي عانو� منه منذ تن�صري �لقد�ض يف بد�ية �لقرن �لر�بع 

�مليالدي وحتى �حتاللهم للقد�ض �صنة 1967.

�لن�صاط  بوؤرتي  ي�صكالن  �لقيامة،  وكني�صة  ككل  �الأق�صى  �مل�صجد  �ملبنيني؛  �أن  كما 

�ليهودية.  �جلماعات  منها  �مل�صتثنى  �ملدينة  يف  و�لتجاري  و�لثقايف  و�الجتماعي  �لديني 

�ألف �صخ�ض،   300-250 �مل�صلمني ما بني  �لتقليدي من  �ملركز  يتو�فد على  فيوم �جلمعة 

�إقليم  وهذ� �لعدد ي�صاوي تقريباً عدد �مل�صتوطنني �ليهود يف �لقد�ض �لكبى، بل حتى يف 

باأعد�د ب�صيطة يوم �الأحد، وكذلك  و�إن كان  �لقد�ض. بينما جند ح�صور�ً م�صيحياً مميز�ً 

ع�رش يوم �جلمعة؛ ملمار�صة تقليد �ل�صري يف درب �الآالم �لذي ينتهي يف كني�صة �لقيامة.

فاملركز �لتقليدي �إذن بن�صيجه �ملعماري يثل �لهوية �ملعمارية للقد�ض �لكبى بعمارته 

�إىل ح�صور  �لتاريخية، ويفتقر  �الأقوى ح�صور�ً، و�مل�صيحية بقيمتها  �الإ�صالمية  �لدينية 

�ملز�عم و�لدعاوى  �إىل �ختالق  �لكيان �الإ�رش�ئيلي  �لذي دفع  عمارة دينية يهودية، �الأمر 

�الإ�صالمي  �ملعماري  �حل�صور  يز�حم  له  وعمر�ين  معماري  مادي  ح�صور  لتحقيق 
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�ملعماري  �حل�صور  على  �النق�صا�ض  ثم  ثانية،  كمرحلة  حمله  ليحل  ثم  �أوىل،  كمرحلة 

�مل�صيحي كمرحلة �أخرية، جنملها فيما يلي: 

�الدعاء باأن �لهيكل �ملزعوم كان مقاماً يف �حلرم �لقد�صي، وقد حددت �الأماكن �لتي   .1

�لزعم  هذ�  على  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  و�أ�ص�ض  عليها،  مقاماً  كان  �أنه  زعمو� 

�ملطالب �لتالية: 

 ،9 رقم  �ل�صورة  يف  كما  �لتقليدي،  �ملركز  خارج  �ل�صخرة  قبة  بنقل  �ملطالبة  �أ. 

الإقامة هيكلهم �ملزعوم مكانها. 

مدينة  �إىل  �أو   2 رقم  �ل�صورة  يف  كما  عكا  مدينة  �إىل  �ل�صخرة  قبة  نقل  �قرت�ح  ب. 

نابل�ض كما يف �ل�صورة رقم 3.

�ملطالبة باإقامة هيكلهم �ملزعوم �أ�صفل �حلرم �لقد�صي.  ج. 

�قرت�ح بناء �لهيكل �ملزعوم يف �صاحة �لب�ق.  د. 

وقد  �ملزعوم،  لهيكلهم  �لغربي  �حلائط  من  جزء  هو  �لب�ق  حائط  باأن  �الدعاء   .2

جنحو� يف �إن�صاء ف�صاء ح�رشي حقق ح�صور�ً عمر�نياً لهم مقابل حائط �لب�ق، 

ويار�صون فيه �صلو�تهم كما بينّا �صابقاً.

�الدعاء باأن قبة �ل�صخرة هي �لهيكل �ملزعوم، وقد تبنت �لكني�صة �لكاثوليكية هذ�   .3

�الدعاء وحولت قبة �ل�صخرة �إىل كني�صة با�صم هيكل �صليمان كما بيّنا �صابقاً، ومّت 

، كما يف �ل�صورتني رقم 10-�أ 
36

��صتعمالها كرمز و�صعار يهودي عند يهود �لبندقية

ورقم 10-ب.

�ملطالبة مبا ي�صمى “باحلو�ض �لديني �أو �حلو�ض �ملقد�ض �أو �حلو�ض �لتاريخي”،   .4

وقد عر�صنا لهذ� �ملطلب �صابقاً. 

ثالثة  �إىل  و�حد  مربع  كيلومرت  من  �لتقليدي  �ملركز  م�صاحة  بتو�صعة  �ملطالبة   .5

كيلومرت�ت مربعة لي�صمل ما ي�صمى باحلو�ض �لديني. 

هذه �إذن جممل �لدعاوى و�ملطالبات �لتي يتبناها �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي ملز�حمة 

�حل�صور �ملعماري �الإ�صالمي �لديني كمرحلة �أوىل متهيد�ً الإز�حته وهدمه كلياً، ليتفرغ 

بعدها للتخل�ض من �حل�صور �ملعماري �مل�صيحي، خا�صة كني�صة �لقيامة وطريق �الآالم، 

من  �لتخل�ض  �أما  �لثاين.  �ملحور  يف  �صابقاً  بيّنا  كما  فيه  خمططه  بتنفيذ  فعالً  بد�أ  �لذي 
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�حل�صور �ملعماري �لديني �مل�صيحي �لكائن على جبل �لزيتون �رشقي �ملركز �لتقليدي فهو 

�أمر حتمي �أو حت�صيل حا�صل كما يبدو، الأنه يتعار�ض مع طق�صي �لعبادة �لرئي�صيني يف 

�لدين �ليهودي كما بينّا �صابقاً. 

ح�صوره  فر�ض  يحاول  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  �أي�صاً  و�ملطالبات  �ملز�عم  وبهذه 

�ملعماري بني مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري للمركز �لتقليدي، وب�صفة خا�صة د�خل �مل�صجد 

�الأظهر  �ل�صخرة، هي  قبة  �ملعمارية، وحتديد�ً  �لقد�صي( الأن عنا�رشه  �الأق�صى )�حلرم 

ح�صور�ً و�الأقوى تعبري�ً عن �لهوية �ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية للمركز �لتقليدي ملدينة 

�لتي تتمتع بها قبة �ل�صخرة �مل�رشفة و�مل�صجد �الأق�صى  �لب�رشية  �لقد�ض. فال�صخ�صية 

�أخرى )مبنى  تتوفر الأي مفردة معمارية  �لتقليدي ال  للمركز  �لب�رشي  �لف�صاء  ككل يف 

�آخر( يف �لن�صيج �ملعماري لهذ� �ملركز، مبا فيها كني�صة �لقيامة بالرغم من قيمتها �لدينية 

و�لتاريخية، وذلك الأن �صخ�صيتها �لب�رشية غري م�صتقلة، الت�صالها و�ندماجها مع باقي 

مفرد�ت �لن�صيج �ملعماري �ملحيطة بها، �لذي �أفقدها ف�صاءها �لب�رشي �لذي تت�صكل فيه 

�ل�صخ�صية �لب�رشية ومن ثم �لهوية �ملعمارية.

�ل�صخرة  قبة  بنقل  �ملطالبة  �إىل  عمد  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  فاإن  �ل�صبب  ولهذ� 

لتعذر  ونظر�ً  �أخرى.  تارة  �لكبى  �لقد�ض  خارج  و�إىل  تارة،  �لتقليدي  �ملركز  خارج  �إىل 

باملطالبة  �صو�ء  �لب�رشي،  �لف�صاء  يف  مز�حمتها  على  جلاأ  �لتطبيق،  عن  �ملطلبني  هذين 

�لب�رشي  �إىل حتجيم ف�صائه  �أم باقرت�ح م�صاريع حول �حلرم تهدف  مب�صاركة باحلرم 

�لب�رشية  �صخ�صيتها  �أي�صاً  �ل�صخرة  قبة  تفقد  ثم  ومن  �لب�رشية،  �صخ�صيته  ليفقد 

رويد�ً رويد�ً حتى تتمتع بقيمة دينية وتاريخية فقط، وينح�رش دورها يف ت�صكيل �لهوية 

�ملعمارية �لعربية �الإ�صالمية، ويفقد �ملركز �لتقليدي قيمته �ملمثلة باملباين �لدينية وب�صفة 

خا�صة �حلرم �لقد�صي وجوهرته بل جوهرة �لقد�ض، قبة �ل�صخرة �مل�رشفة ب�صخ�صيتها 

هذه  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  �إليه  يهدف  ما  وهذ�  و�مل�صيطرة.  �لطاغية  �لب�رشية 

�ملرحلة حتى يهياأ �لظروف لهدم كل رموز �ملركز �لتقليدي �لدينية �الإ�صالمية و�مل�صيحية.
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خامتة:

عر�ض هذ� �لف�صل ملحاوالت �لكيان �ل�صهيوين تهويد �ملركز �لتقليدي ملدينة �لقد�ض 

�صمن ثالثة حماور. عر�ض �ملحور �الأول لدعاوى �لكيان �ل�صهيوين ومز�عمه �خلال�صة 

�لق�صاء  يف  ومر�ميها  غايتها  وبني  �لتقليدي،  �ملركز  يف  و�لعمر�ين  �ملعماري  بح�صورهم 

خالل  من  �لقد�ض،  ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  �لهوية  على 

طرح ح�صورهم �ملعماري فيه ملز�حمة �حل�صورين �الإ�صالمي و�مل�صيحي كمرحلة �أوىل 

متهد لهدم رموز هذ� �حل�صور �ملمثلة بامل�صجد �الأق�صى وكني�صة �لقيامة وطريق �الآالم 

و�لكنائ�ض �ملقامة على جبل �لزيتون �رشقي �ملركز �لتقليدي. 

�مل�صيحي،  �لديني  �ملعماري  بالوجود  �ليهودي  �لت�صكيك  �لثاين  �ملحور  تناول  ثم 

وغايات  مر�مي  �ملحور  وبنّي  �الآالم،  وطريق  �لقيامة  كني�صة  مبوقع  يتعلق  فيما  خا�صة 

�لكيان �ل�صهيوين �ليهودي من هذ� �لت�صكيك �ملتمثل بهدم و�إز�لة رموز �لديانة �مل�صيحية 

�إال متهيد ملعركة قادمة مع  �أن هذ� �لت�صكيك ما هو  �أظهر  من د�خل �ملركز �لتقليدي. كما 

�لوجود �مل�صيحي برمته ولي�ض �ملادي �ملعماري فقط، و�أن هذه �ملعركة �لقادمة وقوعها 

مرهون بنتائج �ملعركة �لد�ئرة حالياً مع �لوجود �الإ�صالمي برمته؛ �ملعماري و�لب�رشي. 

�الإ�صالمي،  �ملتعلق بال�رش�ع مع �حل�صور �ملعماري  �لثالث �جلزء  ثم عر�ض �ملحور 

فبنّي كيف بد�أ هذ� �ل�رش�ع بالت�صكيك باحل�صور �لعمر�ين و�ملعماري �الإ�صالمي، وكيف 

جانب  �إىل  �ملعماري  �ليهودي  بالوجود  باالعرت�ف  �ملطالبات  �إىل  �لت�صكيك  هذ�  �نتهى 

�حل�صور �ملعماري �الإ�صالمي. و�أظهر �أن �لت�صكيك بد�أ باالدعاء يف �لقرن �لثامن �مليالدي 

�لتا�صع  �لقرن  يف  �أ�صاعو�  كيف  �ملحور  حتدث  كما  �ملبكى.  حائط  هو  �لب�ق  حائط  �أن 

�مليالدي �أن قبة �ل�صخرة هي �لهيكل �ملزعوم، وكيف حول �ل�صليبيون قبة �ل�صخرة �إىل 

كني�صة �أ�صموها هيكل �صليمان، وبنّي كيف تبنى يهود �لبندقية قبة �ل�صخرة �صعار�ً لهم. 

وف�صائه  �لدينية  برمزيته  �لطاغي  وح�صوره  �الأق�صى  �مل�صجد  عن  �حلديث  مّت  ثم 

�ملتعددة  �مل�رشفة ومز�ياها  �ل�صخرة  لقبة  ثم جاء تف�صيل  �ملركزيني،  �لب�رشي ومبنييه 

وكيف  �لتقليدي،  للمركز  �ملعماري  �لن�صيج  كامل  على  �لطاغية  �لب�رشية  و�صخ�صيتها 

ملدينة  �لتقليدي  للمركز  �الإ�صالمية  �لعربية  �ملعمارية  �لهوية  �ل�صخ�صية  بهذه  �صكلت 

�لقد�ض وللمدينة بكاملها. 
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وكيف  �لقد�صي،  �حلرم  يف  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لكيان  ملطالبات  �لف�صل  عر�ض  ثم 

�نتقل من مرحلة �لت�صكيك �إىل مرحلة �ملطالبات �لتي يهدف من خاللها مز�حمة �حل�صور 

ذلك  بعد  ليتفرغ  وهدمه  عليه  للق�صاء  متهيد�ً  �لقد�صي  �حلرم  يف  �الإ�صالمي  �ملعماري 

ملعركته مع �حل�صور �ملعماري �مل�صيحي. 

ويف عر�ض لهذ� �لف�صل خرج �لباحث بتو�صية مفادها �أن �لوجود �مل�صيحي �لب�رشي 

وح�صوره  �لب�رشي  �الإ�صالمي  بالوجود  �لقد�ض  يف  مرهون  بقاوؤه  �ملعماري  وح�صوره 

�ملعماري، الأنه هو �ل�صمان منذ �لعهدة �لعمرية. وعليه، فاإن ت�صامن �مل�صيحيني �لعرب 

)لي�ض يف �لقد�ض فقط بل يف �لعامل �لعربي كله( هو �لعامل �الأقوى يف �إف�صال خطط �لكيان 

�ل�صهيوين بتهويد �لقد�ض، وهذ� ما نرى بو�دره بني �مل�صيحيني و�مل�صلمني �ملقد�صيني. 
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املالحق

املخطط رقم 1*

“الأ�شوار الثالثة ليبو�س )اأور�شليم( واحلو�س الديني”

�لكيان �ل�صهيوين  �لتي يوؤ�ص�ض عليها  �ليهودية،  �لكتابية  هذ� �ملخطط ح�صب �ملز�عم 

مطالبته بتو�صعة �ملركز �لتقليدي لي�صبح مب�صاحة ثالثة كيلومرت�ت مربعة لت�صمل حي 

يبو�ض  مدينة  موقع  يف  )�صلو�ن(  �صلو�م  بركة  حو�يل  �ملخطط  جنوب  �أق�صى  يف  �لب�صتان 

يظهر  كما  �لغربي.  �جلنوب  يف  �صهيون  جبل  وكذلك  و�الآثارية،  �لكتابية  �ملز�عم  ح�صب 

و�دي �لقدرون )جهنم( �رشقي �ملخطط وو�دي �لربابة غربيه، و�لو�ديان ي�صكالن ح�صب 

�ملزعوم،  �لديني  �حلو�ض  من  و�لغربي  �ل�رشقي  �جلز�أين  �ليهودي  �ل�صهيوين  �لزعم 

�ملو�صع، من خالل  �ملركز  )�أثري( يهودي د�خل  و�ملق�صود به حتقيق ح�صور معماري 

بع�ض �لقبور �الأثرية �ملوجودة يف و�دي �لقدرون و�لتي ال �صلة لها باليهود.

* يالحظ موقع كني�صة �لقيامة خارج �ل�صور �لثاين ح�صب ر�أي �لكني�صة �لكاثوليكية يف �لرد على �لدعاوى �ليهودية 

و�لبوت�صتنتية. نقالً عن م�صادر متعددة.
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املخطط رقم 2

ق�شم من احلي الإ�شالمي ال�شمايل - خريطة الكولونيل الربيطاين ويل�شون

 Wilson Map )1864-1865(

�الإ�صالمي  �حلي  يف  �الأوروبية  �مل�صيحية  �الخرت�قات  �ملخطط  هذ�  يو�صح 

طريق  وهو  �لقدمي،  �ل�رش�ي  لطريق  �مل�صتحدث  �ال�صم  �ملخطط  يف  ويظهر  �ل�صمايل، 

 TARIK AS-SARAI أ�صفل ��صم �لطريق �لر�صمي �لقدمي� VIA DOLOROSA الآالم�

.Austrian Hospice كما يظهر يف �ملخطط �لنزل �لنم�صاوي ،AL-KADIM
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املخطط رقم 3

م�شار طريق ال�رصاي القدمي )طريق الآلم امل�شتحدث(

�الأرقام من 1-9 ت�صري �إىل �لكنائ�ض �مل�صيحية �لكاثوليكية �لتي ي�صكك �ليهود يف �صحة 

موقعها، و�لرقم 14 ي�صري �إىل كني�صة �لقيامة و�ملو�قع �خلم�صة �لباقية من �لطريق وهي 

 3 بد�خلها. وقد بد�أ �لكيان �ل�صهيوين �ليهودي توزيع �إخطار�ت �لهدم على �ملوقع رقم 

كما هو مبني باملنت.
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�شورة رقم 1

قبة ال�شخرة امل�رصفة ب�شخ�شيتها الب�رصية الطاغية )من ال�رصق(، 

ويظهر الن�شيج املعماري للمركز التقليدي.
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�شورة رقم 2

مقرتح نقل قبة ال�شخرة اإىل مدينة عكا يف فل�شطني املحتلة

)From the Next Jerusalem(
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�شورة رقم 3

مقرتح نقل قبة ال�شخرة اإىل مدينة نابل�س يف ال�شفة الفل�شطينية املحتلة �شنة 1967

)From the Next Jerusalem(

�شورة رقم 4

مقرتح نقل حائط الرباق اإىل مدينة �شفد يف فل�شطني املحتلة 1948

)From the Next Jerusalem(



152

الرتاث الثقايف ملدينة القد�س

�شورة رقم 5

املدينة املثالية يف اأوروبا، ويظهر بها �شكل قبة ال�شخرة املقلد. 

P1470 Piero della Francesca بيريو ديال فران�شي�شكا

)From real & Ideal Jerusalem(

�شورة رقم 6

املدينة املثالية يف اأوروبا، ويظهر بها �شكل قبة ال�شخرة املقلد يف و�شع مركزي.

معماري جمهول – القرن 15 ميالدي

)From real & Ideal Jerusalem(
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�شورة رقم 7

مدخل تاج حمل املقنطر، حيث تعمل القناطر على توجيه الب�رص باجتاه املبنى،

وهو اقتبا�س مطور عن قناطر قبة ال�شخرة.

)ت�شوير الكاتب(

�شورة رقم 8

�رصيح �شكندر لودي Sikandar Lodi �شنة 1518

دلهي - الهند

)From The Architecture of India(
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�شورة رقم 9

مقرتح نقل قبة ال�شخرة من املركز التقليدي اإىل غرب القد�س

)نقالً عن جوهرة القد�س – د. اإبراهيم الفني(
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�شورة رقم 10-اأ

قبة ال�شخرة باعتبارها الهيكل املزعوم 

�شعار من�شورات دار جو�شتنياين اليهودية يف مدينة البندقية – اإيطاليا 1552-1545

)ترجمة الكتابات العربية هو: “املجد لهذا البيت الأخري”( 

)From Real & Ideal Jerusalem(
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�شورة رقم 10-ب

قبة ال�شخرة باعتبارها الهيكل املزعوم 

غالف كتاب امل�شناة ملو�شى بن ميمون

من�شورات دار جو�شتنياين اليهودية يف مدينة البندقية – اإيطاليا 1551-1550

)ترجمة الكتابات العربية هو: “املجد لهذا البيت الأخري”( 

)From Real & Ideal Jerusalem(
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