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»متوفر تحت رخصة المشاع اإلبداعي، وذلك يعني أنه يُسمح بإعادة نشره في منصات أخرى، 

ولكن مع شرط اإلشارة إلى المصدر ومنصة النشر األولى، ودون إجراء أية تغييرات بدون إذن 

فريق الكتابة«.





صــورة جويــة لجبــل المشــارف كمــا بــدا فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين )تقريبــاً 

ــة  ــة الوطني ــن أرشــيف "المكتب ــة "شــلومو زلمــن شــوكن"، م ــن مجموع ــام 1933(، الصــورة م ع

ــدس. ــي الق ــرائيلية" ف اإلس



ــي  ــي ف ــل التطوع ــطين والعم ــا فلس ــي بالدن ــكان ف ــة الم ــل لمعرف ــبابي يعم ــق ش فري

ــته،  ــه ودراس ــكان وتأمل ــى الم ــرف عل ــه للتع ــن خــالل جوالت ــق م ــعى الفري األرض. يس

وبنــاء عالقــة روحيــة معــه عنوانهــا العشــق، تجمــع مــا بيــن التاريخي-الجغرافــي 

ــه  ــي أفق ــكل ف ــة تتش ــخصية وطني ــاء ش ــبيل بن ــي س ــك ف ــي، وذل ــي والسياس والجمال

)المــكان( الرحيــب، وتنــدرج فــي الذاكــرة الجماعيــة المديــدة ألهــل البــالد فــي عمارتهــا 

ــا.  ــاع عنه ــا والدف ــا وحكاياته وزراعته

ــواكه  ــوده، وأش ــودي وصم ــار الوج ــاد الصّب ــارة لعن ــي إش ــار ف ــق بالصّب ــمى الفري وتس

ــار تقاريــر دوريــة عــن كل  فــي حلــق الغــزاة الُمســتعِمرين قاهــراً ِعــداه. ويصــدر الصّب

ــل معرفــة المــكان ودراســة مــا فعلــه الزمــان بــه، وتســرد أثــر  جولــة مــن جوالتــه، تُفصِّ

المــكان فــي نفــوس الجّوالــة وتفاعلهــم العاطفــي معــه. ويكتــب تقاريــر الصّبــار أعضــاء 

الفريــق بشــكل جماعــي، باالعتمــاد علــى مشــاهداتهم، والمصــادر واألبحــاث المتاحــة، 

والمقابــالت مــع أهالــي البــالد.

جّوالة الصّبار



  

فهرس

نقطة االنطالق ومسار الجولة ............................................................................... 2

النصب التذكاري الصهيوني لقتلى عملية قافلة هداسا ............................................. 3

كَرْم المفتي وفندق شبرد ..................................................................................... 12

مباني وزارات االحتالل ....................................................................................... 15

المقبرة البريطانية العسكرية .............................................................................. 17

شجرة القيقب ................................................................................................... 24

مستشفى هداسا ............................................................................................... 25

وحدة »247 متسوف«  ....................................................................................... 27

الجامعة العبرية ................................................................................................. 30

مخطط »الحديقة القومية على أراضي الطور والعيساوية«\ المخطط رقم 11092\أ: .... 37

خاتمة ............................................................................................................. 45

مراجع لالستزادة والبحث ..................................................................................  47



1

مسار جبل المشارف

 مسافة المسار: 1.6 كم.

ساعات)يشــمل  خمــس  المســار:  مــدة 

والشــرح(. التوقــف 

نقطــة البدايــة: أمــام دار إســعاف النشاشــيبي 

فــي الشــيخ جــراح.

ــي  ــة: مدخــل العيســاوية الجنوب نقطــة النهاي

ــة. امــام الجامعــة العبري



2

جبل المشارف، 10 كانون األول 2016

نقطة االنطالق ومسار الجولة

ــار جولتهــا األولــى نحــو  ــة الّصب انطالقــاً مــن قلــب حــّي الشــيخ جــراح فــي القــدس بــدأت جّوال

ــّمي بالعربيــة جبــل المشــارف  ــة بجبــل »ســكوبس«. ُس جبــل المشــارف أو مــا ُيعــرف باإلنجليزي

ألنــه يشــرف علــى القــدس، وقــد كانــت أغلــب الجيــوش القادمــة للقــدس تحــّط معســكراتها فيــه. 

وأمــا كلمــة »ســكوبس«، فهــي يونانيــة األصــل وتعنــي المالحــظ أو المشــاهد، وُســمي بالعبريــة 

بنفــس المعنــى »هــار هتســوفيم«1. 

ويخبرنــا مصطفــى مــراد الدبــاغ فــي كتابــه »بالدنــا فلســطين«، بــأن لــه أســماء أخــرى مثــل »جبــل 

ــداداً  ــارف امت ــل المش ــرون جب ــرون يعتب ــاغ: »الكثي ــول الدب ــة«، ويق ــل الصوان ــهد«، و«جب المش

ــوق  ــراً ف ــاع 825 مت ــى ارتف ــل المشــارف عل ــع جب ــة الشــمال الشــرقي«2. يق ــون لجه ــل الزيت لجب

ــة.  ســطح البحــر، 100 متــر فــوق مســتوى البلــدة القديمــة فــي القــدس المحتل

ــن  ــر الزم ــرق وعب ــي الط ــارت ف ــة )13.4.1948( وس ــة تاريخي ــول نقط ــة ح ــت المجموع تجّمع

وصــوالً إلــى جبــل المشــارف عبــر محطــات تعيدنــا إلــى تاريــخ وضــع الحجــر األول وبنــاء األســاس 

ــرة  ــري، المقب ــالل الُقط ــرطة االحت ــز ش ــي، مرك ــرم المفت ــروراً بك ــام 1918 م ــة ع ــة العبري للجامع

البريطانيــة العســكرية، مستشــفى »هداســا«، النصــب التــذكاري لوحــدة »متســوف 247«، والســير 

حــول الجامعــة، والدخــول فــي بعــض الغابــات الصغيــرة، وصــوالً إلــى مفتــرق الطــور والمنطقــة 
المصــادرة التــي بيــن  أراضــي الطــور والعيســاوية.3

ــارع  ــف الش ــي منتص ــع ف ــذي يق ــي ال ــذكاري الصهيون ــب الت ــن النص ــرب م ــق بالق ــع الفري تجّم

ــذي  ــذي يعــرف بشــارع »نابلــس«، وال ــل المشــارف ال ــن الشــيخ جــراح وبيــن جب الواصــل مــا بي

1. جبل املشارف، بالدنا فلسطني، مصطفى مراد الدباغ، ص.15.

2. املصدر السابق.

3. بدأت هذه الجولة من أرايض الشيخ جراح، أمام مبنى إسعاف النشاشيبي، سرياً نحو جبل املشارف، وبعض املواقع 

التي زارها الفريق وكتب عنها ال تقع بالضبط يف حدود جبل املشارف، ولكنها مرتبطة بتاريخه، مثل النصب التذكاري 

لقافلة هداسا، ولذلك وجبت هذه اإلشارة.
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ــى القصــر  ــد للرجــال«، باإلضافــة إل ــون رائ ــا »صال ــاب العامــود. فــي المــكان حولن ــى ب ــد حت يمت

الفخــم لألديــب الفلســطيني إســعاف النشاشــيبي، الــذي كان ملتقــى لألدبــاء والمثقفيــن العــرب 

ــتغلت  ــا اس ــى، بينم ــى مقه ــه إل ــد طوابق ــّول أح ــذي تح ــي، وال ــتعمار البريطان ــرة االس ــالل فت خ

الطوابــق األخــرى لصالــح مكتبــة تابعــة لجمعيــة دار الطفــل العربــي. وإذا مــا أمعنــا النظــر نــرى 

آثــار الهجمــة االســتيطانية المســتمرة علــى حــي الشــيخ جــراح، فعلــى مقربــة مــن صالــون رائــد 

ــم  ــؤرة اســتيطانية ترفــع عل ــى ب ــٍة عســكرية بنيــت فــوق بيــت فلســطيني تحــّول إل ــُة مراقب غرف

ــرائيل«.  »إس

النصب التذكاري الصهيوني لقتلى
 عملية قافلة هداسا

النصب التذكاري الذي يخلد أسماء قتلى قافلة هداسا، مقابل دار إسعاف النشاشيبي،شارع نابلس.                                                                                

                                                                                                                          تصوير: جّوالة الصّبار.
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فــي ذلــك الشــارع - شــارع نابلــس - الــذي يعــّد ممــراً رئيســياً للقــادم مــن شــمال وشــرق القــدس 

إلــى مركزهــا، يقــع النصــب التــذكاري الصهيونــي المســمى »قتلــى قافلــة هداســا – الشــيخ جــراح«. 

عندمــا وقفنــا لتبــادل المعلومــات حــول تاريــخ ذلــك النصــب التــذكاري، في وســط شــارعٍ مشــغوٍل 

باألعمــال اإلنشــائية والحركــة الكثيفــة للمركبــات، الحظنــا  نظــرات االســتغراب مــن النــاس وهــم 

ــى قــرى شــمال القــدس. هــذه  ــاب العمــود إل يمــّرون بســياراتهم أو بالحافــالت المتجهــة مــن ب

النظــرات علقــت فــي أذهاننــا، وكأنهــم يســألون، أحقــاً أنتــم عــرب؟ تقومــون بتجــواالت بصحبــة 

ــن  ــة ع ــة والعزل ــة الغراب ــذكارّي؟! وهــي نظــرات تعكــس حال ــم عــن نصــب ت مرشــد يشــرح لك

ــد  ــذكاري، أكي ــدرون مــا قصــة هــذا النصــب الت ــو ت ــا تقــول لهــم نعــم، ل ــت نظراتن المــكان. كان

كلكــم ســمعتم بمجــزرة ديــر ياســين، ولكــن مــن المؤســف أن مــن أخبركــم عنهــا لــم يخبركــم عمــا 

حصــل بعــد مجــزرة ديــر ياســين، وعــن القصــة وراء هــذا النصــب. 

ــادر  ــد الق ــاد المقــدس عب ــش الجه ــى لجي ــد األعل ــى استشــهاد القائ ــام فقــط عل بعــد خمســة أي

الحســيني، وبعــد أربعــة أيــام علــى مجــزرة ديــر ياســين )والتــي ارتكبتهــا العصابــات الصهيونيــة 

ــم  ــاهم التضخي ــذاك وس ــرب حين ــات الع ــي معنوي ــراً ف ــراً كبي ــت أث ــان 1948 وترك ــي 9 نيس ف

اإلعالمــي حولهــا فــي تهجيــر عــدد مــن الفلســطينيين(، قامــت مجموعــة التدميــر العربّيــة التابعــة 

لجيــش الجهــاد المقــدس، بقيــادة المناضــل فــوزي القطــب4 فــي حوالــي الســاعة التاســعة والنصف 

ــدد  ــن ع ــة م ــا« المؤلف ــة »هداس ــتهداف قافل ــان 1948، باس ــاء 13 نيس ــوم الثالث ــاح ي ــن صب م

ــات  ــة مؤلفــة مــن تســع مركب ــت القافل مــن المدرعــات والحافــالت )حســب عــارف العــارف كان

كبيــرة، منهــا اثنتــان مصفحتــان(، تحمــل األطبــاء والممرضيــن واألســاتذة والمســلحين مــن عصابــة 

ــة ومستشــفى »هداســا«. ــي القــدس باتجــاه الجامعــة العبري ــاه« مــن غرب »الهاجان

ــن  ــة لتحصي ــواد الالزم ــكري، والم ــاد العس ــؤن والعت ــات والم ــة المعون ــك القافل ــت تل ــا حمل كم

ــادق. ــكرية والخن ــع العس المواق

ــب إســعاف  ــت األدي ــل بي ــا، مقاب ــث وقفن ــرق الطــرق، حي ــى مفت ــة إل ــدى وصــول هــذه القافل ل

النشاشــيبي، عنــد الســاعة التاســعة وخمــس وأربعيــن دقيقــة صباحــاً، انفجــرت األلغــام التــي كان 

المناضلــون مــن فرقــة التدميــر العربيــة فــي جيــش الجهــاد المقــدس قــد زرعوهــا علــى أطــراف 

الطريــق، واحترقــت ســيارتان، وقتــل علــى الفــور 38 صهيونيــاً، بينمــا استشــهد أحــد المناضليــن.

 http://www.:4. للتعرف أكرث عىل سرية املجاهد فوزي القطب، ميكنكم مراجعة املقال التايل يف باب الواد

babelwad.com/fawziqutob/
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جيش الجهاد المقدس 

تشــكّل فــي العــام 1936؛ تــم تشــكيله مــن عــدد مــن المنظمــات العســكرية الســرية فــي فلســطين، 

وأوكلــت قيادتــه إلــى المناضــل عبــد القــادر الحســيني، الــذي جمــع عــدداً مــن المناضليــن والمتطوعين 

مــن مختلــف أنحــاء فلســطين للمشــاركة فــي الثــورة الكبــرى ضــّد قــوات االنتــداب البريطانــي حتــى 

ــة  ــعبي لمحارب ــش الش ــذا الجي ــوف ه ــم صف ــيني تنظي ــاد الحس ــام 1947 أع ــي الع ــام 1939. ف الع

المنظمــات الصهيونيــة، وانضــم إليــه عــدد مــن المتطوعيــن العــرب مــن ســوريا ولبنــان والعــراق. تــّم 

حــل الجيــش فــي العــام 1949 بقــرار مــن الهيئــة العربيــة العليــا.

ــة  ــل فرق ــن قب ــا م ــة هداس ــي قافل ــتهدافها ف ــم اس ــي ت ــة الت ــات الصهيوني ــدى المصفح "إح

التدميــر العربيــة.”                                                       المصــدر: شــبكة اإلنترنــت.
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فيمــا بعــد وصلــت النجــدات البريطانيــة وبــدأ المســلحون الصهاينــة بإطــالق القذائــف مــن جهــة 

الجامعــة العبريــة باتجــاه المناضليــن. تطــور األمــر إلــى معركــة واســعة شــارك فيهــا مــا يقــارب 

مئتــي مناضــل )فــي بدايــة الهجــوم كان عــدد المناضليــن 24 مناضــالً، وبعدمــا تطــّورت المعركــة 

واتســعت انضــم إليهــم المناضلــون فــي وادي الجــوز والمصــرارة وبــاب الســاهرة، فوصلــوا إلــى 

مــا يقــارب المئتــي مناضــل(5. أســفرت تلــك المعركــة فــي نهايتهــا عنــد الســاعة السادســة مســاء 

تقريبــاً عــن ســقوط 78 صهيونيــاً، منهــم الطبيــب حاييــم ياســكي مديــر مستشــفى »هداســا« فــي 

حينــه.

وعــن الســياق الــذي أتــت فيــه هــذه المعركــة الكبيــرة، يقــول عــارف العــارف فــي كتابــه المشــهور 

»النكبــة والفــردوس المفقــود«: »وكان اليهــود قــد اســتعملوا مبانــي الجامعــة والمستشــفى حصونــاً 

تمركــزوا فيهــا وراحــوا يقتنصــون المســافرين والمقيميــن مــن ســكان األحيــاء المجــاورة، وكثيــراً مــا 

أطلقــوا النــار مــن تلــك المبانــي علــى حــي الشــيخ جــراح ووادي الجــوز وبــاب الســاهرة،..«، فــأراد 

المناضلــون رّد االعتــداء6.

5. ميكن الرجوع إىل كتاب عارف العارف املعنون »النكبة الفلسطينية والفردوس املفقود«، املجلد األول، ص 

 http://www.:187 لالطالع عىل شهادته عىل هذه املعركة الكبرية. أو ميكن الوصول إىل ذلك عرب الرابط

palestineremembered.com/Articles/Nakba-Volume-I/Story4263.html

6.مل تكن هذه املرة األوىل التي يتم فيها الجهوم عىل قافلة هداسا، وهي القافلة التي كانت تخرج بشكل دوري من 

املستعمرات اليهودية غريّب املدينة باتجاه الجامعة العربية. ففي 7 آذار 1948 عىل سبيل املثال، متت مهاجمة إحدى 

 http://www.g-h.org.:املدرعات املصفحة ضمن قافلة هداسا وحرقها، وقتل عىل إثر ذلك سائقها الصهيوين. املصدر

il/matzof

 إحــدى وحــدات جيــش الجهــاد المقــدس، ترأســها المناضــل فــوزي القطــب، وكان لهــا 

ــام 1947.  ــرار التقســيم ع ــي القــدس بعــد ق ــة ف ــاٍن صهيوني ــي نســف مب ــر ف دور كبي

تكّونــت مــن 25 مناضــالً مــن فلســطين باإلضافــة لمقاتليــن مــن الشــام والمغــرب. مــن 

ــتين  ــدة البالس ــى جري ــوليل ومبن ــارع هاس ــف ش ــا، نس ــة هداس ــا: قافل ــم عملياته أه

بوســت، ومســتعمرة ميكــور حاييــم، وتفجيــر شــارع بــن يهــودا.

فرقة التدمير العربية



7

 عــدا عــن ذلــك فــإّن المناضليــن »أرادوا رفــع معنويــات الشــعب التــي أصابهــا شــيء مــن الخــوار 

إثــر حــوادث القســطل وديــر ياســين واستشــهاد عبــد القــادر«، وهنــاك مــن قــال بــأّن المناضليــن 

تلّقــوا إخباريــة فــي تلــك الليلــة تفيــد بــأن القافلــة التــي ســتأتي فــي اليــوم التالــي باتجــاه هداســا 

هدفهــا التحضيــر لمهاجمــة المطلــع والطــور ووادي الجــوز وتطويــق القــدس مــن الناحية الشــرقّية، 

وأنهــا لــن تكــون محملــة باألطبــاء فقــط، وإنمــا برجــال الهاجانــا كذلــك”7.

 

ــذكاري  ــة، وضــع هــذا النصــب الت ــة الصهيوني ــه القافل ــذي اســتهدفت في ــكان ال ــس الم ــي نف وف

الصهيونــي فــي تشــرين األول عــام 1968 يحمــل أســماء القتلــى الـــ78، 77 منهــم معروفــو الهويــة، 

ــت  ــات المختصــة تعرف ــال أن الجه ــة أخــرى يق ــات صهيوني ــي رواي ــة، وف ــول الهوي ــر مجه واألخي

فقــط علــى 32 جثــة8، بينمــا بقــي اآلخــرون مجهولــي الهويــة. عــدا عــن ذلــك فــإن هنــاك نصبــاً 

تذكاريــاً لنفــس قتلــى هــذه المعركــة داخــل مبنــى مستشــفى »هداســا« – جبــل المشــارف، وينظــم 

المستشــفى ســنوياً يومــاً إلحيــاء ذكراهــم.

7. املصدر رقم 2. 

http://www.israelhayom. ،06.05.2011 ،8.»بقوا عىل الجبل«، مقال يف صحيفة »يرسائيل هيوم«، نداف رشجاي

co.il/site/newsletter_article.php?id=11143

عارف العارف يتحدث عن المعركة في كتابه: الفردوس المفقود
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 النصب التذكاري وامتالك المكان

يقــوم النصــب التــذكاري الــذي يأخــذ حيــزاً مــن الجغرافيــا والمــكان بتخليــد ذكــرى وزمــن ســقوط 

ــي أو  ــكل النموذج ــة والش ــات المقتضب ــارة والكلم ــذه الحج ــم ه ــرى، ترس ــات أخ ــى. بكلم القتل

»الموديــل« للنصــب التذكاريــة نمطــاً واحــداً تحــاول مــن خاللــه أن تبنــي فــي ذهــن المــارة صــورة 

تقــف فيهــا عقــارب الســاعة وحركــة األيــام ومــرور الســنين، وتقحــم جمــوداً فــي المــكان، لتقــول 

فــي نفــوس النــاس إن هنــا، مكانكــم، ســقط 78 شــخصاً فــي خضم حــرب »االســتقالل« عــام 1948. 

ــذه  ــاط ه ــكان، بارتب ــع الم ــددة م ــة متج ــة دائم ــق عالق ــة بخل ــب التذكاري ــذه النص ــاهم ه تس

النصــب مــع األيديولوجيــا والتعبئــة االســتعمارية السياســية، وهــذا يســاهم فــي خلــق ذاكــرة حّيــة 

خبر في جريدة فلسطين الصادرة 29 شباط 1948 عن اعتداءات الصهاينة على القدس من 

الجامعة العبرية وهداسا
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اإلشارة إلى قتلى قافلة هداسا في الفتة داخل مستشفى "هداسا"- جبل المشارف.

                                                                                          مصدر الصورة: ويكيبيديا العبرية.

للمجتمعــات التــي بدورهــا تخلــق فضــاًء فــي الوعــي يمتلــك المــكان، وفضــاًء ماديــاً مبنيــاً مــن 

حجــارة ورخــام يطبــع إرث المعركــة ويخلدهــا إلــى األبــد.

لكــن مــا فعلنــاه كفريــق، هــو تفكيــك معنــوّي لهــذا النصــب وعالقاتــه مــع المــكان ومــع 

ــذي أدى  ــخ الفلســطيني والســبب ال ــن منظــور التاري ــه م ــادة قراءت ــرة، وإع ــع الذاك ــخ وم التاري

ــرة،  ــر مباش ــورة غي ــه وبص ــة، لكن ــة الصهيوني ــد إرث المعرك ــب يخل ــب، فالنص ــذا النص ــاء ه لبن

ــه  ــراب من ــاول االقت ــا نح ــن هن ــام 1948، وم ــطين ع ــرب فلس ــة وح ــَخ وإرَث المعرك ــد تاري يخل

 وفهمــه بــكل طبقاتــه إلعــادة امتــالك الحيــز الضائــع فــي المدينــة، واســتذكار بطــوالت مناضلينــا.
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 9226  -  225 الصفحــات   –  »1949 – غربيــة، 1916  أبــو  بهجــت  المناضــل  مذكــرات    

»معركة قافلة هداسا والجامعة العبرية في 13\4\1948 

ــة  ــي معرك ــتراك ف ــة االش ــخصًيا فرص ــّي ش ــت عل ــش أضاع ــى العري ــي إل ــت رحلت ــن كان لئ

القافلــة، إال أن النصــر الــذي تحقــق للمناضليــن العــرب فــي هــذه المعركــة واشــتراك 

رجالــي فيهــا مــن قــوات حــي بــاب الســاهرة وقــوات حــي المصــرارة إلــى جانــب 

ــراً  ــار، كان نص ــادل النج ــد ع ــي محم ــادة صديق ــوز بقي ــي وادي الج ــي ح ــم مقاتل إخوانه

ــي منطقــة القــدس بعــد معركــة  ــات أهال ــا ومــن معنوي ــراً رفــع مــن معنوياتن وإنجــازاً كبي

القســطل واستشــهاد عبــد القــادر الحســيني ومذبحــة ديــر ياســين بثالثــة أو أربعــة 

ــاب  ــي ب ــراح وح ــيخ ج ــي الش ــي ح ــا ف ــة نضربه ــة يهودي ــذه أول قافل ــن ه ــم تك ــام. ل أي

ــابقة. ــة س ــة قافل ــن أي ــائر م ــا خس ــة وأكثره ــر قافل ــر وأخط ــت أكب ــا كان ــاهرة، ولكنه  الس

فــي مســاء االثنيــن 12\4\1948 تســرب ســرٌّ هــامٌّ من ضابط اســترالّي فــي الجيــش البريطاني 

مــن مرتــب القــّوة البريطانيــة المتمركــزة فــي أعالــي حــي الشــيح جــراح فــي دار المفتــي 

إلــى قائــد حــّي وادي الجــوز محمــد عــادل النجــار يفيــد أن قافلــة يهوديــة كبيــرة ســتجتاز 

حــّي بــاب الســاهرة وحــّي الشــيخ جــراح متجهــًة إلــى مجمــع هداســا والجامعــة العبريــة، 

وأن القافلــة ســتحمل أعــداداً كبيــرًة مــن جنــود الهاغانــاه، وأن هــذه القــوة ســتقوم بمهاجمة 

القــدس مــن الشــرق –أي مــن الخلــف- لتحتــل المطلــع وقريــة الطــور ووادي الجــوز فتعــزل 

القــدس عــن مدينــة أريحــا. وممــا يؤيــد هــذا االحتمــال أّن اليهــود نســفوا قبــل يوميــن بعض 

 الجســور علــى طريــق القــدس- أريحــا، ليحولــوا دون وصــول أيّــة نجــدات عربّية من الشــرق. 

ــن  ــرين م ــو العش ــام نح ــاء 13 نيســان/أبريل 1948 ق ــوم الثالث ــن ي ــر م ــاح الباك ــي الّصب ف

مناضلــي حــي وادي الجــوز بــزرع األلغــام الكبيــرة فــي الحفــر الكثيــرة التــي حفــرت فــي 

المعــارك الســابقة فــي طريــق مــرور القافلــة، ورابطــوا فــي المداخــل الفرعيــة وفــي البيــوت 

القريبــة جــًدا مــن الطريــق، وكلّهــم تصميــٌم علــى منــع القافلــة مــن المــرور وتدميرهــا مهمــا 

كلفهــم الثمــن درءاً لخطرهــا وانتقامــاً لشــهداء القســطل وديــر ياســين.

9. يف خضم النضال العريّب الفلسطيني: مذكرات املناضل بهجت أبو غربية 1949-1916، مؤسسة الدراسات 

 http://bit.ly/2nBLF1r،الفلسطينية

قصة قافلة هداسا كما وردت في كتاب ) في خضم 

النضال العربّي الفلسطيني (
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الموجوديــن  اليهــود  لنيــران  مكشــوفًة  كانــت  ومواصالتهــا  المنطقــة  أن  ومــع   
والجامعــة  هداســا  ونيــران  الغــرب،  مــن  هدريــا  وســان  يســرائيل  بيــت  حــي  فــي 
ألرصفتهــا  العربّيــة  البيــوت  ومالصقــة  الطريــق  عــرض  ضيــق  أن  إال  الشــرق،  مــن 
العــدو. نيــران  عــن  فيهــا  المرابطيــن  والمناضليــن  المعركــة  موقــع  تحجــب   كانــت 

ــف  ــت تتأل ــن وكان ــع الكمي ــى موق ــة إل ــت القافل ــاً وصل ــف صباح ــعة والنص ــو التاس ونح
مــن ســبع حافــالت )باصــات( مصفحــة ومصفحتيــن عســكريتين، فتفجــرت األلغــام 
ــا وقتــل جميــع مــن فيهمــا مــن جنــود  ــا وانفجرت تحــت المصفحتيــن المتقدمتيــن فاحترقت
ــث  ــن حي ــودة م ــن الع ــالت م ــت خمــس حاف ــن، وتمكّن ــاه وعددهــم نحــو األربعي الهاغان
أتــت، وحوصــرت بقيــة الســيارات ولــم تســتطع التقــدم أو العــودة. ووصلــت للمناضليــن 
العــرب نجــدات ســريعة مــن حــّي المصــرارة وحــّي بــاب الســاهرة، وأصبــح عــدد المقاتليــن 
نحــو المئتيــن. ودارت معركــة طويلــة بيــن ركاب المصفحــات اليهوديــة والمقاتليــن العــرب. 
ــران كثيفــة  ــرة، وســاندتهم ني ــود والســالح والذخي ــر مــن الجن وكان فــي المصفحــات الكثي
ــن  ــدروع، لك ــاّدة لل ــلحة مض ــون أس ــرب ال يملك ــا. وكان الع ــة وغربه ــرق المنطق ــن ش م
ــة  ــرق مبلل ــع خ ــى وض ــاعدتهم عل ــرة س ــيارات المحاص ــن الس ــًدا م ــة ج ــم القريب مواقعه
بالــكاز وإلقائهــا تحــت الســيارات، فاحترقــت إطاراتهــا. وكالعــادة تدخــل الجيــش البريطانــي 
إلنقــاذ اليهــود وهــو الــذي لــم يتدخــل ولــو مــرة واحــدة إلنقــاذ أيــة قريــة عربّيــة أو حــّي 
ــي  ــذي تدخــل ف ــي ال ــش البريطان ــن العــرب والجي ــة بي ــة الحقيقي ــّي. وصــارت المعرك عرب
ــة  ــيارات اليهودي ــن الس ــرب ع ــاد الع ــاواًل إبع ــمال مح ــن الش ــوب وم ــن الجن ــة م المعرك
المحاصــرة. وجــرت مفاوضــات إلنقــاذ اليهــود األحيــاء، لكنهــا فشــلت وأصــّر العــرب علــى 
القتــال فجلــَب الجيــش البريطانــّي قــوات كبيــرة واشــتبك مــع العــرب بعنــف وأوقــع فــي 
ــو  ــحاب نح ــال واالنس ــاف القت ــى إيق ــم إل ــا اضطره ــائر، مم ــن الخس ــد م ــم العدي صفوفه
الرابعــة بعــد الظهــر. واستشــهد مــن العــرب اثنــا عشــر مقاتــاًل معظمهــم أصيــب برصــاص 
اإلنجليــز، مــن بينهــم الصحفــي المعــروف شــكري قطينــة )أبــو بــدر( الــذي كان ابنــه قــد 
قتلــه اليهــود فــي لغــم بــاب العمــود. وقتــل مناضــالن نتيجــة انفجــار لغــم كانــا يحمالنــه 
ــار وفجــروا اللغــم بهمــا. كمــا  ــز عليهمــا الن ليضعــاه تحــت أحــد الباصــات فأطلــق اإلنجلي
جــرح عــدد مــن المناضليــن كان بينهــم قائــد المعركــة محمــد عــادل النجــار. وكانــت خســائر 
ــم،  ــدد قتاله ــط ع ــرف بالضب ــم يع ــود ل ــا اليه ــتة. أم ــرح س ــن وج ــل جنديي ــز مقت اإلنجلي

 لكــن الصحــف اليهوديــة قدرتهــم بمئــة واثنيــن وعشــرين قتيــاًل وعشــرين جريًحــا«.
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 َكْرم المفتي

ــي  ــي ف ــرم المفت ــع ك ــي الُمصــادر، يق ــرم المفت ــام ك ــا أم ــل المشــارف وتوقفن مشــينا باتجــاه جب

الناحيــة الشــمالية الشــرقّية لحــي الشــيخ جــراح، وقــد نســب الكــرم إلــى مفتــي القــدس الســيد 

طاهــر أفنــدي بــن مصطفــى الحســيني )1842م –1908(، والــذي كان رئيســاً لبلديــة القــدس، وهــو 

والــد الحــاج أميــن الحســيني مفتــي فلســطين قبــل النكبــة. 

وبحســب الباحثــة عايــدة النجــار فــإن قصــر المفتــي الــذي كان مبنيــاً فــي وســط هــذا الكــرم هــو 

ــدأ أهــل القــدس بتشــييدها خــارج األســوار فــي أواســط  ــي ب ــل البيــوت المقدســية الت مــن أوائ

القــرن التاســع عشــر10، وقــد اشــتهر الكــرم بمزروعاتــه مــن الزيتـــون والكــروم والتفـــاح والتيــن 

والخــوخ والمشــمش والســفرجل. 

ــرم: »تعــرف هــذه  ــه الك ــذي كان يحوي ــاء القصــر ال ــن بن ــار ع ــه النج ــا كتبت ــس بعضــاً مم ونقتب

البنايــة بـ«قصــر المفتــي« وإن كانــت مكّونــة مــن طابــق واحــد. فقــد اســتحقت هــذا الوصــف ألنها 

ــك  ــى ذل ــل المســقوف بســقف حجــرّي مقبــب. باإلضافــة إل بُنيــت مــن الحجــر المشــذب الجمي

فقــد تمّيــزت جوانــب األبــواب والنوافــذ بنقــوش منحوتــة بالحجــر، تظهــر الفــن المعمــاري العربــي 

واإلســالمي، عبــارة عــن فيــال رائعــة مــن الحجــر مشــرفة علــى البلــدة القديمــة، وكان ولــد الحــاج 

أميــن الحســيني قــد وّســع البيــت ليكــون مقــراً إلقامتــه بعــد أن كان  فــي زمــن والــده بيتــاً صيفيــاً، 

ومكانــاً اللتقــاء الشــخصيات الدينيــة واألدبيــة والعربيــة، إال أن المفتــي لــم يســكنه.

ــح المــكان  ــوس، ليصب ــي جــورج أنطوني ــق المفت ــة القصــر بعــد أن اســتأجره صدي زادت خصوصي

ــب  ــو األدي ــوس )1942-1891(، ه ــية. وأنطوني ــخصيات السياس ــن والش ــاء والمثقفي ــة لألدب محط

والسياســي اللبنانــي األصــل، أول مــؤرخ للقوميــة العربيــة، ويعتبــر كتابــه »يقظــة العــرب« )1938( 

مــن أهــم الكتــب التــي صــدرت فــي الثالثينات..إلــخ«11.

10. من كتاب »القدس والبنت الشلبية«، للباحثة عايدة النجار، ص.48.

11. ميكن قراءة بقية الرشح عن القرص يف كتاب »القدس والبنت الشلبية« للدكتورة عايدة النجار، ص50. صادر عن 

السلوى للدراسات والنرش – عامن- األردن.
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ــاء مســتوطنة فــي داخلهــا، والمبنــى المعمــاري فــي  منطقــة فنــدق شــبرد محاطــة بالســياج، حيــث تــم بن

يســار الصــورة هــو مــا تبقــى مــن فنــدق شــبرد بعدمــا هــدم االحتــالل بقيــة أجزائــه. تصويــر: جّوالــة الصّبــار.
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ــرف  ــام 2007، كان يُع ــي الع ــالل ف ــه االحت ــذي هدم ــر وال ــر أن القص يذك

ــي  ــرة أراض ــل »دائ ــن قب ــه م ــت مصادرت ــه تم ــبرد، وأن ــدق ش ــك بفن كذل

إســرائيل«، والتــي بدورهــا ســّهلت تســريبه لجمعيــة »عطيــرت كوهنيــم« 

االســتيطانية، كمــا تُطــرح فــي روايــة تســريبه إمكانيــة تــوّرط إحــدى 

ــار هــذا القصــر  ــن آث ــرى م ــوم ال ن ــك. والي ــي ذل ــالت الفلســطينية ف العائ

إال جــزءاً يســيراً  مــن واجهتــه، تحيــط بــه الوحــدات االســتيطانية حديثــة 

البنــاء. وكانــت بلديــة االحتــالل قــد صادقــت علــى مخطــط لبنــاء 20 

وحــدة اســتيطانية فــي موقــع القصــر، وذلــك مــن خطــة أوســع لبنــاء مــا 

يقــارب 400 واحــدة اســتيطانية فــي المــكان. ويمــّول هــذا المشــروع مــن 

ــودي »إيرفينــغ  ــتيطان« المليونيــر األمريكــي اليه يُعــرف بـ«عــراب االس

موســكوفيتش«. 

وفــي مطلــع العــام الجــاري )2017( قــام االحتــالل بتجريــف مــا تبقــى مــن 

ــداً لشــّق طريــق  ــك تمهي ــون فــي منطقــة كــرم المفتــي، وذل أشــجار الزيت

اســتيطاني يربــط المســتوطنة الجديــدة بمقــر وزارة الداخليــة الصهيونيــة12، 

التــي نراهــا مقابلــه. ومــع وضــع اللمســات األخيــرة علــى هــذا المشــروع 

االســتيطاني، تــزداد قــوة حلقــة الطــوق االســتيطاني حــول البلــدة القديمــة 

ــيخ  ــي الش ــتيطانية ف ــؤر االس ــط الب ــالل رب ــن خ ــمالية، م ــة الش ــن الجه م

جــراح بمنطقــة كــرم المفتــي وأرض الســمار، وصــوالً إلــى الجامعــة العبرية.

12. »متهيداً لشق طريق استيطاين، تجريف كرم املفتي واقتالع أشجاره«، العريب الجديد، 

http://bit.ly/2wUScr8 /12.01.2017
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ــى  ــا إل ــي، إذا نظرن ــرم المفت ــروراً بك ــل المشــارف م ــى جب ــن الشــيخ جــراح إل ــاء التوجــه م وأثن

ــه فلســطينيو  ــد إلي ــذي يف ــتعماري ال ــى االس ــالل، المبن ــة االحت ــى وزارة داخلي ــرى مبن ــن ن اليمي

ــن  ــب ع ــع الضرائ ــاه، ووصــل دف ــاء ومي ــر كهرب ــن فواتي ــة )م ــاألوراق الثبوتي ــن ب ــدس محّملي الق

المســقفات )األرنونــا(، وأوراق تســجيل األوالد فــي المــدارس، ..إلــخ(، لكــي يُثِبتــوا أمــام الموظــف 

ــق  ــي طري ــن ف ــهد ونح ــذا المش ــل ه ــعنا إال أن نتأم ــدس. ال يس ــي الق ــوا ف ــا زال ــم م ــاك أنه هن

ــي  ــج الت ــرد الممنه ــات الط ــر آلي ــارف، لنتذك ــل المش ــى جب ــود إل ــل الصع ــارع وقب ــا الش نزولن

تتبعهــا الســلطة االســتعمارية فــي القــدس لتقليــل عــدد الفلســطينيين، ووضعهــم فــي حالــة قلــق 

ــة. ــم الثبوتي ــاع أوراقه ــم أو ضي ــة طرده ــدس، إمكاني ــي الق ــم ف ــم وبقائه ــول وجوده ــة ح دائم

مبنــى وزارة الدخليــة علــى الطــرف األيمــن للصــورة، ووراءه المســتوطنة الجديــدة التــي أقيمــت علــى أراضــي 

                                                                                                                  تصوير: جّوالة الصّبار.كــرم المفتــي.                                                                                         

مباني وزارات االحتالل
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وليــس ببعيــد مــن هنــاك وإذا نظرنــا إلــى اليســار، نــرى مكاتــب حكوميــة لدولــة االحتــالل، أبرزهــا 

مقــرات الشــرطة فيمــا يعــرف بـ«مقــر الشــرطة القطــري«، وأحــد هــذه المبانــي – التي تشــرف على 

ــم تنفــذ  ــك الخطــة ل ــرة حكــم األردن ليكــون مستشــفى، ولكــن تل ــي فــي فت شــارع رقــم 1 - بن

حيــث كانــت النكســة أســرع منهــا.

ــة  ــاء جّوال ــد أعض ــظ أح ــا، الح ــارف أمامن ــل المش ــي وجب ــرم المفت ــى أرض ك ــا عل ــد وقوفن عن

ــاري  ــط المعم ــيٌّ بالنم ــه مبن ــه أن ــه، وانتب ــارف ويحمي ــل المش ــّف جب ــذي يل ــور ال ــار الس الصّب

شــكل  علــى  البريطانيــة،  العســكرية  والتحصينــات  القــالع  بنــاء  نمــط  وهــو  التحصينــي، 

ســور مرتفــع تمتــد علــى طولــه مناطيــر دائريــة. تُســتعمل هــذه المناطيــر اليــوم للســياح 

 لتأمــل منظــر مــا يُســمى بـ«شــرقّي القــدس« فــي طريقهــم إلــى الطــور أو إلــى األغــوار.

ــدق »دان«  ــا بفن ــكرية، مررن ــة العس ــرة البريطاني ــى المقب ــي إل ــرم المفت ــن ك ــا م ــي طريقن وف

النــاس يقولــون  بُنــي فــي الثمانينيــات، كان  الــذي  الــذي كان اســمه »حيــاة ريجينســي«، 

ــتهر  ــذي اش ــقجي، ال ــان خاش ــعودي عدن ــر الس ــت الملياردي ــم بن ــى اس ــاة« عل ــّمي »حي ــه ُس إن

المتحــدة. األمريكيــة  والواليــات  الســعودية  بيــن  الســالح  صفقــات  فــي  كوســيط   بــدوره 

ويرتبــط الفنــدق فــي الوعــي الشــعبي كذلــك، بعمليــة اغتيــال وزيــر الســياحة »رحبعــام زئيفــي« – 

والــذي كان قبــل تأســيس دولــة االحتالل مقاتــالً في عصابات البلمــاح كذلك – والتــي نفذتها الجبهة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين  فــي 17 تشــرين األول مــن عــام 2001 خــالل االنتفاضــة الثانيــة، وذلــك 

رداً علــى اغتيــال االحتــالل لألميــن العــام للجبهــة الشــعبية أبــو علــي مصطفــى فــي 27 آب 2001. 

وقــد كان زئيفــي يومهــا نزيــالً فــي الفنــدق فــي الغرفــة رقــم 816، فــي الطابــق الثامــن، وقــد باغتــه 

 عناصــر الجبهــة بخمــس رصاصــات مــن مســدس كاتــم للصــوت، 3 فــي الصــدر واثنتيــن فــي الــرأس.

فــي كانــون الثانــي مــن عــام 2002 اعتقلــت األجهــزة األمنيــة الفلســطينية كل مــن حمــدي قرعــان، 

ــال  ــة االغتي ــذت عملي ــي نف ــة الت ــاء الخلي ــم أعض ــى أنه ــاوي، عل ــدي الريم ــمر، مج ــل األس باس

ضــد زئيفــي، باإلضافــة إلــى قائــد الجهــاز العســكري للجبهــة الشــعبية عاهــد أبــو غلمــة، وأحمــد 

ســعدات األميــن العــام للجبهــة الشــعبية الــذي خلــف أبــو علــي مصطفــى. 
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وفــي العــام 2006، اقتحمــت القــوات الصهيونيــة ســجن أريحــا واختطفــت المعتقليــن الخمســة 

مــن هنــاك. اليــوم يقضــي جميعهــم أحكامــاً متفاوتــة فــي ســجون االحتــالل: حمــدي قرعــان 125 

عامــاً، مجــدي الريمــاوي 106 عامــاً، باســل األســمر 60 عامــاً، وأحمــد ســعدات 30 عامــاً، وعاهــد 

أبــو غلمــة 31 عامــا13ً.

  

 من ثم تابعنا سيرنا نحو المقبرة البريطانية العسكرية. 

المقبرة البريطانية العسكرية

 http://:13.»17 أكتوبر .. حينام انتقم أبطال كاتم الصوت«، وكالة صفا الفلسطينية، 17 ترشين األول 2016، املصدر

bit.ly/2nYdDkJ

المقبرة العسكرية البريطانية، تصوير: جّوالة الصّبار.
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ــي  ــع فلســطين السياســي والجغراف ــى واق ــراً عل ــى أث ــة األول ال شــّك أن ألحــداث الحــرب العالمي

ــكريّة  ــر عس ــماء، مقاب ــواهد وأس ــرى بش ــات أخ ــت مخلّف ــاً ترك ــا أيض ــذا، ولكّنه ــا ه ــى يومن حت

للجنــود الّذيــن لــم تســتطع بريطانيــا تحّمــل تكلفــة نقلهــم إلــى موطنهــم األصلــي ليدفنــوا فيــه 

فآثــرت دفنهــم حيــث قتلــوا أو توفــوا. ُقِتــل فــي الحــرب العالميــة األولــى مــا يقــارب 16 مليــون 

إنســان منهــم أكثــر مــن 9 مالييــن جنــدّي مــن دول مختلفــة ماتــوا فــي بقــاع بعيــدة عــن موطنهــم 

األصلــي. 

وفــي العــام 1917 أقيمــت منظمــة عالميــة لالهتمــام بدفــن الموتــى وإقامــة المقابــر، فأقيمــت 

ــاء،  ــود الحلف ــن جن ــة عســكرية لدف ــر بريطاني ــي فلســطين ســت مقاب ــود هــذه المنظمــة ف بجه

ــح. ــر البل ــة، وغــزة، ودي ــر الســبع، والرمل ــر فــي القــدس، وحيفــا، وبئ وتقــع هــذه المقاب

تقــع مقبــرة جبــل المشــارف إلــى جانــب مشــفى »هداســا«، وتضــّم 2515 قبــراً لجنــود مــن تســع 

دول مختلفــة منهــم مائــة جنــدي مجهولــو الهويــة. كمــا نجــد فيهــا كنيســًة صغيــرًة ونصبــاً تذكاريــاً 

ــم14. ــكان دفنه ــرف م ــر وال يُع ــطين ومص ــي فلس ــوا ف ــن مات ــدٍي آخري ــماء 3300 جن ــل أس  يحم

 http://www.cwgc.org/find-a-cemetery/cemetery/71401/:14. معلومات تفصيلية عن املقربة يف املوقع التايل

JERUSALEM%20WAR%20CEMETERY

صورة قديمة للمقبرة العسكرية البريطانية في جبل المشارف
                                                                                   المصدر: شبكة اإلنترنت
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النقش على جدار المقبرة.

 تصوير: جّوالة الصّبار.
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جبــل  فــي  المقبــرة  بنــاء  مــن  االنتهــاء  تــم 

صممــت  وقــد   ،1927 العــام  فــي  المشــارف 

البريطانيــة  المدافــن  مــع  يتناســب  بشــكل 

التصميــم  روح  فيهــا  ويالحــظ  األوروبيــة 

المعمــاري الحربــي األوروبــي والنصــوص الدينيــة 

ــى الســور  ــرة وعل ــي مدخــل المقب المســيحية. ف

إلــى جانــب البــاب ُحفــرت رســالٌة بالعربيــة 

ــن  ــداة م ــذه األرض مه ــا أن ه ــة مفاده والعبري

الحلفــاء15. جنــود  لدفــن  فلســطين   أهالــي 

ــرى  ــاء ذك ــم إحي ــا مراس ــام فيه ــوم تق ــى الي وإل

ــبوع  ــي األس ــى ف ــة األول ــرب العالمي ــاء الح انته

ــث  ــام، حي ــي كل ع ــون األول ف ــن كان ــي م الثان

تحضــر بعــض عائــالت الجنــود المدفونيــن فيهــا.

15. يقول النص املحفور عىل الحجر: »إّن األرض القامئة 

عليها هذه املقربة هي هدية من أهايل فلسطني لتكون 

مقّر الرّاحة األبديّة لجنود الحلفاء الذين قُتلوا يف حرب 

سنة ١٩١٤-١٩١٨ تخليًدا لذكراهم«.
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أن تتمرد على المسار

ــرة،  ــي المقب ــة خــارج إطــار ومســار المشــي المخصــص ف ــا، خــرج أعضــاء الجوال ــي لحظــة م  ف

ووجــد طريًقــا يلتــف فيــه حــول المقبــرة، فســلكه البعــض حتــى وجــدوا »مدراســاً«، وهــو حجــر 

ــي  ــتخدم ف ــي يس ــة ك ــع حديدي ــول بقط ــطوانة موص ــكل االس ــى ش ــوب عل ــمنت مصب ــن اإلس م

ــطها. ــوية األرض وبس تس

والخــروج خــارج المســار المرســوم مــن قبــل مهندســي المقبــرة أو المــكان هــو تمريــٌن ذهنــيٌّ 

ــكله  ــي ش ــار ف ــائد والمس ــط الس ــن النم ــوف وع ــن المأل ــروج ع ــدف الخ ــيٌّ به ــيٌّ ومعرف ونفس

المعــروف والمرســوم، بحثــاً عمــا قــد يخفيــه هــذا المســار. بمعنــى آخــر، أن تخــرج عــن المســار 

ــاف  ــث واالستكش ــة والبح ــي المعرف ــة ف ــة جامح ــة وحاج ــل رغب ــك تحم ــي أن ــك يعن ــدد ل المح

خــارج المســار المــراد لــك الســير بــه، وبهــذا التمريــن شــعر أعضــاء الجوالــة أنــه حتــى لــو كانــت 

النتيجــة ليســت ذات قيمــة عليــا )وهــي هنــا المــدراس وهــو ذو قيمــة عليــا بطبيعــة الحــال(، إال 

أن المعنــى كامــٌن فــي الطريــق التــي ســلكتها الجّوالــة قاصــدة البحــث، وليــس فــي النتائــج. 

ويمكــن فهــم هــذا المعنــى أكثــر إذا تحدثنــا عــن المســارات التــي حددتها الســلطات االســتعمارية 

الصهيونيــة مــن خــالل مــا يســمى الصنــدوق القومــي اليهــودي، والــذي يشــرف علــى بنــاء وتحديــد 

ــى األرض  ــودة إل ــإذا أردت الع ــرة. ف ــا الفلســطينية المهج ــوق قران ــي والتجــول ف مســارات للمش

واالرتبــاط بالمــكان ال ينبغــي لــك أن تلتــزم بمســار الصنــدوق القومــي فــي تعرفــك علــى قريتــك 

ــك  ــن روايت ــاً ع ــذه األرض، بحث ــي ه ــت ف ــارك أن ــن مس ــث ع ــك أن تبح ــراد ل ــل ي ــرة، ب المهج

وارتباطــك فيهــا والــذي ال ينبغــي أن يحــدده أو يضّيــق عليــه مســار مخطــط ومرســوم.
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المدراس الذي وجدناه بين خبايا المقبرة البريطانية العسكرية.
                                                                   تصوير: جّوالة الصّبار

ــا شــجر القيقــب والزيتــون،  ــا بعدهــا ننظــر إلــى المزروعــات فــي المقبــرة، فوجدن نكمــل: أخذن

وهنــا توقفنــا وقلنــا إن الزيتــون مــن طبيعــة بالدنــا وطبيعــة مشــهدنا البيئــي، ولكــن مــا الســبب 

الــذي جعــل البريطانييــن يصممــون مقبرتهــم فــي القــدس وفيهــا 9 أشــجار مــن الزيتــون، وخّمنــا 

ــة  ــي الحــرب العالمي ــود ف ــا جن ــي ســقط منه ــدول التســعة الت ــدد ال ــك بحســب ع ــون ذل أن يك

األولــى فــي منطقــة بــالد الشــام – فلســطين – ومصــر، والذيــن دفنــوا فــي هــذه المقبــرة وغيرهــا. 

ــك فــي أنحــاء  ــي ســنصادفها كذل ــرة شــجرة القيقــب، وهــي الشــجرة الت ــا فــي المقب كمــا صادفن

ــى  ــرون إل ــادر آخ ــا، ب ــن تذّوقه ــّوف م ــردد وتخ ــا ت ــم من ــا قس ــارف. بينم ــل المش ــي جب ــدة ف ع

تذّوقهــا وأحّبوهــا.
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شجرة القيقب وسط القبور في المقبرة العسكرية البريطانية.                                                                   

تصوير: جّوالة الصّبار
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 شجرة القيقب

هــي مــن األشــجار البريّــة المعمــرة، والتــي كانــت تنتشــر بكثــرة فــي جبــال فلســطين وأحراشــها. 

وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد شــجرة الزعــرور فــي الذاكــرة الشــعبية الفلســطينية. تمتــاز هــذه 

ــب  ــجرة القيق ــروع ش ــي ف ــام. تغط ــوال الع ــرة ط ــة الخض ــاع، ودائم ــة االرتف ــا عالي ــجرة بأنه الش

قشــرة قرمديــة اللــون تميــل إلــى الُحمــرة، وهــي ملســاء ناعمــة، وقــد شــّبهها أحــد الجوالــة بأنهــا 

تبــدو مــن بعيــد كأن الشــجرة قــد ُدِهنــت باللــون األحمــر. 

ــى أكل أو  ــزء إل ــون كل ج ــجرة، فيحّول ــذه الش ــزاء ه ــف أج ــن مختل ــطينيون م ــتفيد الفلس ويس

دواء أو أداة. فمثــالً يقــوم البعــض بغلــي ثمــار القيقــب مــع الســكر علــى نــاٍر هادئــٍة ويحّضــرون 

ــى. والبعــض يقــوم بغلــي أوراقهــا وتجفيفهــا وطحنهــا واســتخدامها كمنقــوع للعنايــة  منهــا الُمربّ

بالبشــرة. 

أمــا أغصــان شــجرة القيقــب، فمنهــا كانــت تُّجهــز الُعصــي نظــراً لســهولة تقشــيرها، ومــن 

ثــم تُشــوى علــى النــار لتصبــح بعدهــا جاهــزة لالســتخدام. كمــا أن خشــبها يعتبــر مــن 

أحســن أنــواع األخشــاب لالســتخدام فــي المدافــئ المنزليــة، أو لصناعــة الفحــم النباتــّي. 

يُذكــر أن ثمــار القيقــب تزهــر فــي شــهر نيســان، وال تــؤكل ثمارهــا إال إذا كانــت ناضجــة، 

المهــددة  القيقــب مــن األشــجار  ويُحــذر مــن أكل كميــات كبيــرة منهــا. وتعتبــر شــجرة 

 باالنقــراض فــي فلســطين، وذلــك نتيجــة القطــع الجائــر لهــا لصالــح العمــران المتصاعــد16.

ــارف،  ــل المش ــا – جب ــفى هداس ــن مستش ــرور ع ــكرية والم ــرة العس ــن المقب ــروج م ــد الخ بع

ــى  ــا، وعل ــن أمامن ــة م ــي الرئيســية للجامع ــث المبان ــة، حي ــة العبري ــى مدخــل الجامع ــا إل وصلن

يميننــا حديقــة صغيــرة علــى أبــواب الســكن الجامعــي، وبيــن األشــجار نصــب تــذكاري للوحــدة 

ــوف«. ــة »247 متس ــكرية الصهيوني العس

 http://bit.ly/2pKX3nO:16. من جعبتي أقول لكم: شجرة القيقب، املوقع
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مستشفى »هداسا« 

تأسســت منظمــة هداســا كمنطمــة نســائية صهيونيــة أمريكيــة فــي نيويــورك فــي آذار مــن العــام 

1912، علــى يــد مجموعــة مــن النســاء علــى رأســهم »هنريتــه ســالد«، والتــي عملــت كثيــراً مــن 

ــي أرض  ــي ف ــال الصح ــي المج ــوع ف ــة والتط ــة الصهيوني ــي خدم ــاء ف ــاركة النس ــع مش ــل »رف أج

إســرائيل«. 

أحد مباني مستشفى هداسا في جبل المشارف أثناء المراحل األولى للبناء عام 1934.
                                                                                      مصدر الصورة: أرشيف "األمريكين كولوني".
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ُســميت »هداســا« نســبة لشــخصية مهمــة فــي التــوراة وهــي »إســتر همالــكا«، »هداســا« أحــد 

أســمائها.  وضعــت المنظمــة لهــا هدفيــن أساســيين: العمــل علــى رفــع المســتوى الصحــّي لمجتمع 

المســتوطنين فــي فلســطين وتدريــب الممرضــات، ونشــر األفــكار الصهيونيــة فــي أمريــكا. كمــا 

ســاهمت المنظمــة الحقــاً فــي تمويــل رحــالت هجــرة المســتوطنين إلــى فلســطين.

فــي العــام 1918، قدمــت بعثــة طبيــة صهيونيــة مكّونــة مــن 45 طبيبــاً، قامــوا بافتتاح مستشــفيات 

فــي صفــد ويافــا وطبريــا، كمــا نشــطت المنظمــة فــي إرســال ممرضــات وافتتــاح مراكــز صحيــة 

ــرف  ــا ُيع ــغيل م ــذات بتش ــتهرت بال ــطين، واش ــي فلس ــدة ف ــتوطنات الولي ــي المس ــة ف جماهيري

ــل والرضــع  ــة للحوام ــّدم الرعاي ــي تق ــة الت ــز الصحي ــة«، وهــي المراك ــة والطفول ــز األموم بـ«مراك

ــل«،  ــب المتنق ــة مشــروعاً باســم »الطبي ــّغلت المنظم ــا ش ــه الخصــوص. كم ــى وج ــال عل واألطف

ــاء بيــن المســتوطنات ويقومــون بفحــص األطفــال والطلبــة.  ــه األطب يتنقــل مــن خالل

ــام  ــي الع ــاؤه ف ــل بن ــا«، واكتم ــاء مستشــفى »هداس ــر األســاس لبن ــام 1934 وضــع حج ــي الع ف

 .1938

بعــد احتــالل الجــزء الغربــي مــن القــدس عــام 1948، وبقــاء الجــزء الشــرقي، بمــا يشــمل جبــل 

ــفى  ــام مستش ــت أقس ــي، تّوزع ــش األردن ــيطرة الجي ــت س ــفى، تح ــع المش ــث يق ــارف حي المش

ــادرت  ــك، ب ــي ظــّل ذل ــة. ف ــة المحتل ــي المدين ــاء غرب ــي عــدة أحي ــل المشــارف« ف »هداســا جب

ــالً عــن المستشــفى  ــن كارم« ليكــون بدي ــى إنشــاء »مستشــفى هداســا عي ــة إل ــة الصهيوني الحرك

ــي.  األساس

في بداية األمر، عارض رئيس حكومة االحتالل بن غوريون ٬ آنذاك إنشاء المستشفى البديل، إذ إن 

ذلك يعني أنه لن تكن بيده ُحَجة أمام الجهات األردنية لطلب السماح بمرور القوافل الصهيونية 

إلى داخل مستشفى »هداسا جبل المشارف«، إال أنه في نهاية المطاف قبل بذلك، وبدأ العمل 

 لبناء المستشفى في عين كارم في العام 171956.

http://bit.ly/2x2hVwfK ،17. صفحة »هداسا عني كارم« عىل ويكيبيديا العربية
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فــي المقابــل، نّصــت االتفاقيــة علــى 

ــة مــن اســتخدام الّســالح،  ــع الصهاين من

أو تبديــل األســلحة القديمــة الموجــودة 

مــع  المشــارف  جبــل  منطقــة  فــي 

أســلحة جديــدة، ومنعــوا مــن تغييــر 

الموجوديــن  األفــراد  ونوعيــة  عــدد 

تغييــر  عــدم  بمعنــى  الجبــل،  فــي 

الموجوديــن مــن حيــث مهنهــم ونطــاق 

االتفاقيــة  ســمحت  وبهــذا  عملهــم. 

بوجــود 35 مدنيــاً صهيونيــاً و85 شــرطياً 

صهيونيــاً فــي منطقــة جبــل المشــارف، 

ولكــن كان غالبيــة مــن ُعــرَِّف عنهــم 

أنهــم »مدنيــون« هــم مــن الجنــود.
شعار وحدة "متسوف"، المصدر: شبكة االنترنت.

 وحدة )247 ( متسوف 

مــا بيــن العــام 1948 والعــام 1967 كانــت منطقــة جبل المشــارف تحت الســيطرة األردنية »بشــكل 
جزئــي«. وعلــى الرغــم مــن أنهــا وقعت تحــت المنطقة التي ســيطر عليها الجيــش األردني في حرب 
عــام 1948، إال أنهــا كانــت تحــوي بداخلهــا مبانــي صهيونّيــًة، ويقيــم فيها عــدد من الجنــود والطالب 
الصهاينــة، والذيــن كان يســمح لهــم بموجــب اتياقيــة وقــف إطــالق الّنــار مــع األردن أن يتنقلوا من 
 وإلــى جبــل المشــارف باتجــاه غربــّي المدينــة، التــي وقعــت تحــت ســيطرة االحتــالل بعــد 1948. 

 

فــي ظــّل األهميــة األمنيــة واالســتراتيجية لجبــل المشــارف، وفــي ظــّل الذاكــرة الصهيونيــة المحملــة 

بتاريــخ الهجــوم علــى قافلــة هداســا فــي 13 نيســان مــن العــام 1948، تقــرر تأســيس وحــدة خاّصــة 

ــالح  ــب الّس ــل المشــارف وتهري ــن جب ــى تحصي ــا العمــل عل ــّي تكــون مهمته ــي الجيــش الصهيون ف

لمبانــي الجامعــة العبريــة الواقعــة تحــت الســيطرة األردنيــة، وهــذه الوحــدة هــي »متســوف 247 

.18“

http://www.matzof247.com/?page_id=11 :»18. املوقع الرسمي لوحدة »متسوف
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فــي العــام 1955، أسســت وحــدة »متســوف 247«، بطاقــم مــن 8 جنــود صهاينــة يتنكــرون بشــكٍل 

، أُطلـِـَق عليهــم لقــُب »شــباب الملــك«، بينما أُطلِــَق على قائــد الوحــدة »الملك«.  دائــٍم بــزيٍّ مدنــيٍّ

ــا علــى تهريــب األســلحة وأدوات الوقايــة  ــز عملُه بــدأت الوحــدة العمــل فــي العــام 1956، وتركّ

بطــرٍق حــذرٍة وذكّيــٍة لجبــل المشــارف، عملــت الوحــدة كذلك علــى تحصيــن وحمايــة المنطقة. مع 

مــرور الزمــن، ازدادت الطــرق لتهريــب األســلحة واللــوازم، التي لم تســمح بها االتفاقية مــع األردن، 

إلــى جبــل المشــارف. منهــا مثــالً أن تعمــدت هــذه الوحــدة إطــالق أســماء مثــل »قوافــل الطّحين« 

 علــى القوافــل، فــي محاولــة لإليهــام بأنهــا بالفعــل قوافــل تحمــل احتياجــات »إنســانّية« أساســية.  

وكانــت عمليــة النقــل مــن غــرب القــدس إلــى جبــل المشــارف تشــبه اليــوم عمليــة نقل النقــود من 

البنــوك إلــى المراكــز التجاريــة الضخمــة، إذ كانــت تتــم عبــر ســيارات مصفحــة، وكانــت نوعيــن: 

مصفحــة »شــيريون 1« ومصفحــة »شــيريون 2«. فــي إحــدى محــاوالت التهريــب، نجحــت هــذه 

الوحــدة فــي إيصــال جيــٍب عســكريٍّ عليــه راجــُم قذائــف صغيــرة، وقذائــف 81 ملــم، ومدافــع 20 

 ملــم، ومدافــع ثقيلة، وأســلحة شــخصية، وألغام، ومواد متفجــرة وأدوات أخرى إلى جبل المشــارف.

نصب تذكاري يذكر دور وحدة "متسوف" يقع عند المدخل الرئيس للجامعة العبرية. 

                                                                                                                       تصوير: جّوالة الصّبار
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لوحــة تتحــدث عــن دور وحــدة »متســوف« فــي الجامعــة العبريــة، موجــودة علــى أحــد جــدران الجامعــة عنــد 

المدخــل الرئيــس لهــا.                                                                                      تصويــر: جّوالــة الصّبــار.

يتألــف شــعاُر الوحــدة مــن صــورة قنفــذ مــع بندقيتيــن وعليهــا الرقــم 13، وذلــك فــي إشــارة إلــى 

نقــاط المراقبــة الثالثــة عشــر المتّوزعــة علــى جبــل المشــارف فــي ذلــك الوقــت بهــدف المراقبــة 

ــا أقيمــت ســنة 1955  ــّرات. عندم ــالث م ــر اســم الوحــدة ث ــد تغّي ــا التســمية، فق ــن. أّم والتحصي

ســمّيت بـ«متســادا«، ثــّم فــي ســنة 1957 تغّيــر االســم إلــى »تســورون« والّتــي تعنــي وشــاح. وفي 

ســنة 1959، أخــذت الوحــدة اســمها الثابــت واألخيــر »عّوامــة 247 - מצוף 247«.
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الجامعة العبرية أعلى جبل المشارف

  

بعدهــا ســرنا بمحــاذاة الجامعــة، كان الهــدف التجــول حــول الجامعــة ومعرفــة البيئــة المحيطــة، 

ــف  ــة؟ وكي ــول الجامع ــت ح ــي زرع ــجار الت ــة األش ــي طبيع ــا ه ــة؟ وم ــّل الجامع ــاذا تط ــى م عل

منعــت الجامعــة تطــور القــرى الفلســطينية كالطــور والعيســاوية ووقفــت أمامهــم كشــبح مبنــى 

اســتعماري. 

دخلنــا فــي حديقــة صغيــرة غربــي الجامعــة لنجــد فيهــا أشــجار الصنوبــر وبعــض القبــور، قبــور 

ألشــخاص يهــود وأجانــب ماتــوا ودفنــوا فــي فتــرات مختلفــة منــذ 1911 حتــى اليــوم، ومنهــم مــن 

مــات خــارج فلســطين وطلــب أن يُدفــن فــي جبــل المشــارف، تعــود القبــور لشــخصيات تبرعــت 

وســاهمت فــي جبــل المشــارف والجامعــة والمرافــق المحيطــة. 

حجر األساس للجامعة العبرية على جبل المشارف، عام 1918.

        المصدر: شبكة االنترنت.
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بعــض القبــور الموجــودة فــي إلــى الغــرب مــن المدخــل الرئيــس للجامعــة، بالقــرب مــن شــارع "قافلــة هداســا"، 

وبالقــرب مــن مقــر أمــن الجامعــة.
                                                                                                                        تصوير: جّوالة الصّبار.
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يرجــع تاريــخ فكــرة بنــاء الجامعــة العبريــة فــي القــدس إلــى نهايــات القــرن التاســع عشــر، فقــد 

اقتــرح المشــاركون فــي المؤتمــر الصهيونــي األول عــام 1897 إنشــاء جامعــة فــي فلســطين تُعلّــم 

باللغــة العبريــة، وتعمــل علــى اســتقطاب  طــالب وباحثيــن يهــود مــن حــول العالــم، وذلــك فــي 

ــوات  ــن خط ــك ضم ــطين، وذل ــي فلس ــة ف ــة صهيوني ــة تعليمي ــات أكاديمي ــاء مؤسس ــة لبن محاول

تحقيــق المشــروع الصهيونــي فــي أرضنــا.

تم قبول هذا االقتراح رسمياً في المؤتمر الصهيوني الحادي عشر عام 1913، وبعد عام من ذلك  

تم شراء األرض التي تضم اليوم حرم جبل المشارف، بين العيساوية والطور. وفي العام 1918 

وضع حجر األساس لهذه الجامعة على قمة جبل المشارف وتم افتتاحها رسمياً في العام 1925 

 بحضور اللورد آرثر بلفور والمندوب السامي البريطاني وزعماء الحركة الصهيونية.

الشكل الّذي نراه اليوم لهذا الحرم هو بمعظمه نتاج التخطيط الذي وضع في سنوات الستينات 

للحرم، إذ وضع بناء جديد للحرم على طراز البناء المسمى بـMEGA 19STUCTURE، وهو بناء 

أوروبي تكون فيه البنايات ملتصقة ببعضها، فتبدو كبناية واحدة كبيرة من الداخل ومن الخارج، 

وتُعطي انطباعاً بأنها سوٌر ضخٌم، وفي حالة الجامعة العبرية يمكن مالحظة أن هذا النمط في 

البناء يحاول محاكاة سور القدس الذي يحيط المدينة20.

يحمــل هــذا البنــاء أبعــاداً رمزيّــًة للتعبيــر عــن عالقــات القــوى فــي المــكان، فقــد بُنيــت الجامعــة 

ــرج  ــه هــو ب ــل ممــا يعطــي انطباعــاً بالســيطرة. وممــا ال يســتطيع الناظــر تجاهل ــى قمــة جب عل

المراقبــة الواقــع داخــل أســوارها. بغــض النظــر عــن الغايــة مــن بنائــه أو طريقــة اســتخدامه اليــوم 

ــز ليعطــي شــعوراً بالهيمنــة  )يســتخدم كمحطــة راديــو للجامعــة( فهــو يفــرض نفســه علــى الحّي

والمراقبــة. 

فــي ذات التخطيــط الــذي وضــع فــي الســتينات تــم تجّنــب اإلطــالالت علــى الحــارات الفلســطينية 

ــوم اإلنســانية  ــة العل ــدة القديمــة والمســاحات الخضــراء، فكلي المحيطــة بالجامعــة باســتثناء البل

مثــالً، حيــث تُــدّرس اللغــة العربيــة والدراســات اإلســالمية، وحيــث يقــع الكنيــس اليهــودي، نجــد 

http://mada-research.org/ :19. ميكن الرجوع إىل دراسة الباحثة يارا السعدي حول الجامعة العربية وعامرتها هنا

wp-content/uploads/2015/11/JDL24-5-Yara.pdf

20. ميكن االستامع للتسجيل الصويت ملحارضة الباحثة يارا السعدي بهذا الشأن،�بعنوان: »السيطرة واملحو من خالل 

 https://soundcloud.com/decolonizenow/ta5teethuji،»ًالتخطيط: حرم الجامعة العربية مثاال
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المدخل الرئيس للجامعة العبرية من الجهة الشمالية
                                                            تصوير: جّوالة الصّبار.

ــة علــى البلــدة القديمــة والمســجد األقصــى، فهــو مشــهد  العديــد مــن الشــرفات والنوافــذ المطلّ

محبــب للمجتمــع الصهيونــي ال شــك، وبعيــد عــن مظهــر »القريــة العربّيــة« االستشــراقي.  

ــٌذ باالنحســار،  ــة آخ ــة العبري ــارات الفلســطينية المحيطــة بالجامع ــن الح ــزال ع ــذا االنع ــن ه لك

ــرى  ــارات والق ــى الح ــّل عل ــة ال تط ــة العبري ــت الجامع ــا كان ــاري، بعدم ــد المعم ــى الصعي فعل

الفلســطينية إال باإلســمنت لتبــدو كجــدار ضخــم، افتتــح عــام 2015 مبنــى جديــد إلحــدى كليــات 

العلــوم اإلنســانية، وهــي تطــّل بشــرفات واســعة وكبيــرة ونوافــذ شــفافة علــى قريــة العيســاوية. 

وتحــاول الجامعــة مــن خــالل هــذا المبنــى ومــا تقولــه عنــه أن توحــي بأنهــا علــى عالقــة »جّيــدة« 

مــع المحيــط الفلســطيني، وتشــدد علــى مــا تقــول أنــه »اســتفادة« أهالــي العيســاوية مــن مرافــق 

وخدمــات الجامعــة21.

21.ميكن يف هذا السياق االطالع عىل ما كتبه األستاذ خالد عودة الله عىل صفحته عىل الفيسبوك بتاريخ 

 http://bit.ly/2pZeFMS:25.03.2016
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مدخل قرية العيساوية القريب من الجامعة 

قريــة فلســطينية تقــع شــمال شــرقي البلــدة القديمــة فــي القــدس. يســكن فــي 

العيســاوية اليــوم مــا يقــارب 15 ألــف نســمة. صــادرت ســلطات االحتــالل العديــد مــن 

أراضــي القريــة لصالــح المســتوطنات المجــاورة منهــا التلــة الفرنســية والجامعــة العبرية؛ 

باإلضافــة لمصــادرة األراضــي لصالــح جــدار الضــم والتوســع. ينخــرط أهالــي العيســاوية 

بقــوة فــي النضــال الفلســطينّي اليومــّي مــن أجــل التحــرر الوطنــّي، و يتعرضــون لسياســة 

العقــاب الجماعــّي مــن قبــل ســلطات االحتــالل، ويأتــي ذلــك فــي صــورة اقتحامــات شــبه 

يوميــة، اعتقــاالت تعســفية، إغالقــات دوريــة، واعتقــاالت األطفــال.

العيساوية
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قريــة العيســاوية كمــا تبــدو مــن مدخلهــا المغلــق مــن قبــل قــوات االحتــالل، بالقــرب مــن المدخــل الشــمالي 

                                                                                                                         تصوير: جّوالة الصّبار.للجامعــة العبريــة.

ــي  ــتقطاب أهال ــاريع الس ــن المش ــد م ــق العدي ــوم تطل ــة الي ــإن الجامع ــياق، ف ــي ذات الس وف

ــة22،  ــاً للدراس ــا أيض ــل إنم ــط للعم ــس فق ــا«، لي ــم فيه ــة »إلدماجه ــي محاول ــبابها ف ــدس وش الق

ولتعليــم اللغــة العبريــة للنســاء واألطفــال، وهــو اســتقطاٌب مبنــىٌّ علــى نصيحــة »أمنيــة« 

تّدعــي بــأن تحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي للشــباب الفلســطينيين فــي القــدس 

 ســيعني تحييدهــم سياســاً، وخفــض حــاالت المواجهــة مــع قــوات االحتــالل فــي المدينــة. 

ــذي  ــاء الهندســي ال ــى البن ــة إل ــه إضاف ــة، أن ــة العبري ــن الجامع ــق خــالل المــرور م الحــظ الفري

ــة، فــإن الجامعــة تفــرض إجــراءات أمنيــة علــى أبوابهــا، تتضمــن  يوحــي بشــكل القلعــة المحصن

تفتيشــاً لحقائــب الطلبــة، وســؤالهم عــن بطاقاتهــم الجامعيــة، بحيــث ال تســمح بدخــول مــن ال 

ــة أو تصريحــاً مــن مســؤولي األمــن فيهــا. يحمــل بطاقــة جامعي

http:// .22. »طالب مقدسيون.. االحتالل يستقطب الفلسطينيني إىل جامعاته«، 5 نيسان 2016، موقع العريب الجديد

bit.ly/2vuG0OE
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ــة المفــروض  يحمــل بطاقــة جامعيــة أو تصريحــاً مــن مســؤولي األمــن فيهــا”. بعــد هــذه الجمل

تيجــي هــاي الفقــرة.

وقــد تكثفــت هــذه اإلجــراءات األمنيــة علــى أبــواب الجامعــة بعــد العمليــة التفجيرية التــي نفذتها 

ــة، والمتاخــم  ــك ســيناترا” الموجــود داخــل حــرم الجامع ــم “فران ــب مطع ــي قل ــة ســلوان ف خلي

لكليــة الحقــوق فيهــا، أول مبنــى ضمــن مبانــي الجامعــة. مــن مظاهــر تكثيــف تلــك اإلجــراءات 

بعــد العمليــة أن ُوظِّــَف المزيــد مــن الحــراس ووضعــت المزيــد مــن البوابــات اإللكترونيــة كاشــفة 

المعــادن علــى مداخــل الجامعــة.

وقعــت هــذه العمليــة فــي 31 تمــوز 2002، عنــد ســاعات الظهــر، وأســفرت عــن مقتــل 9 صهاينــة، 

ــة المقاومــة  ــا حرك ــت وقته ــد أعلن ــن المســتوطنين الجــدد. وق ــم مــن الطــالب األمريكيي غالبيته

اإلســالمية )حمــاس( عــن مســؤوليتها عــن العمليــة، واعتقــل االحتــالل فــي آب 2002 أعضــاء مــا 

ــي  ــات أخــرى أســفرت ف ــة وعملي ــن هــذه العملي ــة ســلوان(، المســؤولة ع ــرف بـ)خلي ــت تُع بات

مجموعهــا عــن مقتــل 35 صهيونيــاً. 

ــل  ــالء العباســي، ووســام عباســي، ووائ ــودة، وع ــد ع ــة هــم األســرى: محم وأعضــاء هــذه الخلي

ــن ســلوان. ــم م قاســم، وجميعه



37

الفتة تحمل اسم الشارع »قافلة جبل المشارف«، كأحد تجليات عسكرة أسماء الشوارع.
                                                                                          تصوير: جّوالة الصّبار.

 مخطط مصادرة | 
مخطط »الحديقة القومية على أراضي الطور والعيساوية«

 المخطط رقم 11092\أ

بعــد ذلــك مشــينا مــن مدخــل الجامعــة العبريــة باتجــاه الطــور، قاطعيــن أحــد الطــرق المؤديــة 

ــّل  ــى المط ــا إل ــى وصلن ــل المشــارف«، حت ــة جب ــارع »قافل ــروف باســم ش ــة، والمع ــى الجامع إل

ــال األغــوار واألردن.  ــى جب ــذي يطــّل عل ــن الطــور والعيســاوية وال المعــروف بي

تحدثنــا هنــاك عــن المخططــات المختلفــة التــي وضعتهــا ســلطات االحتــالل مــن أجــل وضــع اليــد 

والســيطرة علــى األراضــي الواســعة الممتــدة مــا بيــن قريتــي العيســاوية والطــور، وهــي األراضــي 

الجنوبيــة الشــرقية مــن مبانــي الجامعــة العبريــة. 

ــاء فــي بلديــة االحتــالل فــي  ففــي نهايــة العــام 2011 صادقــت اللجنــة اللوائيــة للتخطيــط والبن

القــدس علــى إقامــة مــا ُســّميت حينهــا »الحديقــة القوميــة علــى ســفوح جبــل المشــارف«، علــى 

مســاحة تمتــّد إلــى أكثــر مــن 743 دونمــاً، فــي أغلبهــا أراٍض خاّصــة للفلســطينيين، وتــم تخصيــص 

7 مليــون شــيكل إلقامتهــا. بــررت اللجنــة يومهــا هــذه المصادقــة بالقــول أن تلــك األراضــي »مهمــة 

مــن ناحيــة أركيولوجيــة ومــن ناحيــة المشــهد الجميــل فيهــا، وأنهــا ذات قيمــة طبيعيــة عاليــة”. 
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                                                                                                                      المشهد كما يبدو من المطلّة الموجودة بين الطور والعيساوية، تظهر منها جبال األغوار.
                                                                                                تصوير: جّوالة الصّبار.

يقــع إلــى الشــرق مــن البلــدة القديمــة للقــدس، يعتبــر جبــل الزيتــون أعلــى منطقــة فــي 

القــدس وترتفــع قمتــه عــن ســطح البحــر 826 متــراً. وقــد جذبــت عــدة عوامــل الســياح 

ــدس  ــة الق ــى مدين ــل عل ــاحر المط ــهد الس ــا: المش ــون منه ــل الزيت ــى جب ــاج إل والحج

مــن قمتــه، واعتبــاره موقــع صعــود المســيح عليــه الســالم وموطــن قبــر الســيدة مريــم 

ــة  ــة والديني ــع التاريخي ــى عــدد مــن المواق ــة إل ــة باإلضاف ــر الناســكة رابعــة العدوي وقب

ــدس،  ــة الق ــي مدين ــطينّية ف ــة الفلس ــق الّصحي ــم المراف ــور أه ــي الط ــع ف ــرى. تق األخ

ــال ذوي  ــرة بســمة لألطف ــز األمي ــع ومرك ــا مستشــفى المقاصــد ومستشــفى المطل ومنه

ــة. االحتياجــات الخاّص

الطور\جبل الزيتون 
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ــالل،  ــة االحت ــل بلدي ــن قب ــف األراضــي م ــدم وتجري ــة ارتفعــت حــاالت اله ــع هــذه المصادق وم

باألخــص فــي قريــة العيســاوية، فقــد ُهدمــت عــدة مبــاٍن ســكنية وبركســات فيهــا لصالــح 

ــباب  ــق أس ــا لتحقي ــف أدواته ــف مختل ــي توظي ــالل ف ــلطات االحت ــادة س ــة. وكع ــذه الحديق ه

سياســية، فــإن أهالــي العيســاوية والطــور يعتقــدون جازميــن بــأن الهــدف األســاس مــن 

هــذه الحديقــة ليــس متعلقــاً برغبــة صهيونيــة مدعــاة بالحفــاظ علــى البيئــة والنباتــات، 

وإنمــا هــو هــدف سياســي يتعلــق بمنــع تمــدد القريتيــن العمرانــي واتصالهمــا ببعضهمــا 

ــاء.  ــن للبن ــي القريتي ــي ألهال ــد المتبق ــذ الوحي ــي المنف ــي ه ــك األراض ــة أن تل ــض، وخاّص  البع

يذكــر أنــه فــي النقاشــات األولــى إلقامــة هــذه الحديقــة فــي العــام 2005، رفــض وزيــر 

شــؤون البيئــة الصهيونــي »عميــر بيرتــس« آنــذاك الموافقــة عليهــا معتبــراً أن »غاياتهــا ال 

ــوا  ــم كان ــور أنه ــاوية والط ــي العيس ــن أهال ــخص م ــن ش ــر م ــل أكث ــاً«. ونق ــة بتات ــق بالبيئ تتعل

يســمعون فــي جلســات المــداوالت المختلفــة المتعلقــة بهــذا المخطــط تلمحيــات وفــي 

ــٌر  ــاء الفلســطينية، وهــو أم ــع تمــدد األحي ــدف سياســي لمن ــأن اله ــان تصريحــات ب بعــض األحي

ــح.  ــم«، ولكــن زيــادة فــي التوضي ــات مــن أفواهه ــاج إلــى البحــث عــن »إدان ــٌح ال يحت  واض

المطــل مــا بيــن العيســاوية والطــور ومــن هنــا يمكــن رؤيــة األراضــي التــي تقــع ضمــن المخطــط للحديقــة 

القوميــة الصهيونيــة.                                                                                           تصويــر: جّوالــة الصّبــار
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ومــن الســاخر أنــه خــالل المــداوالت فــي وضــع هــذا المخطــط، كانت تســاق المبــررات بالقــول إن 

هنــاك حاجــة لبنــاء مشــهد أخضــر وجميــل عند الدخــول »من الصحــراء باتجــاه القــدس«، أي القصد 

مــن األغــوار، مــن طريــق »معاليــه أدوميــم«، أو الطريــق الذي يســميه أهالــي البلد طريــق الزعيم، 

باتجــاه القــدس. وذلــك شــديد الســخرية، ألن المشــهد األخضــر الطبيعــي الــذي تدعــي ســلطات 

االحتــالل أنهــا تســعى لــه على مدخل القــدس، ال يمكــن تخّيله في ظّل وجــود البنــاء الكثيف حوله، 

 مثــل القاعــدة العســكرية علــى مشــارف العيســاوية، أو حتــى مســتوطنة معاليــه أدوميــم، وغيرهــا.  

وبهــذا تخطــط بلديــة االحتــالل فــي ســّد إمكانيــات التوســع لألحيــاء الفلســطينية، وتقســم 

ــى  ــى مســاحة عل ــد اإلنســان، إل ــن مســاحة بي ــة م ــة أو الغاب ــح الحديق ــكان وتشــكّله، وتصب الم

حســاب اإلنســان، فيتــم تحويــل القــرى إلــى حالــة »جيتــو« ممســوخ ومشــّوه وبيــوت متالصقــة 

كالمخيمــات.

باإلضافــة إلــى سياســات التحجيــم التــي تنتهجهــا دولــة العــدو بحــق الجغرافيــا الفلســطينية، فقبــل 

ــط  ــي تحي ــة الت ــدة الحديدي ــض األعم ــار بع ــة الصّب ــدت جّوال ــور، رص ــرق الط ــى مفت ــا إل وصولن

الجامعــة، والتــي تتصــل فيمــا بينهــا بخيــوط رفيعــة. فحصنــا ســبب وضــع هــذه األعمــدة فتوصلنــا 

إلــى أن العــدو يحيــط مناطقــه بهــذه األعمــدة والخيــوط ليحــدد المناطــق التــي تخضــع لنظــام 

ــو  ــدود فه ــذه الح ــارج ه ــو خ ــا ه ــن/ م ــودي، وكل م ــن اليه ــق الدي ــالل وف ــبت واألكل الح الس

بالتأكيــد مجتمــع غيــر صهيونــي وغيــر يهــودي. 

ــن إحــدى  ــرب م ــا بالق ــس، فمررن ــا الرئي ــى مدخله ــاً إل ــة رجوع ــاك مشــينا حــول الجامع ــن هن م

القواعــد العســكرية الصهيونيــة هنــاك )هنــاك قاعــدة عســكرية لقــوات حــرس الحــدود - منطقــة 

الوســط والقــدس، باإلضافــة إلــى مقــر لمؤسســة »أصدقــاء جيــش الدفــاع FIDF«(، حتــى وصلنــا 

إلــى مدخــل قريــة العيســاوية الجنوبــي، الــذي يغلقــه االحتــالل منــذ عــدة ســنوات بالمكعبــات 

االســمنتية، مانعــاً مــرور الســيارات منــه، باإلضافــة إلــى نصبــه نقطــة مراقبــة شــرطية فــي المــكان 

بشــكل دائــم. 
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األعمدة التي تحمل خطوط السبت. 

تصوير: جّوالة الصّبار

 »أصدقــاء الجيــش« فــي العيســاوية: تتبــع هــذه القاعــدة لمؤسســة أمريكيــة غيــر حكوميــة هــي 

ــة المتحــدة وبنمــا«، أسســت  مؤسســة »أصدقــاء جيــش الدفــاع اإلســرائيلي فــي الواليــات األمريكي

عــام 1981، تعمــل علــى دعــم جنــود جيــش االحتــالل، وتوفيــر خدمــات تعليميــة وطبيــة وترفيهيــة 

ــن  ــة( الذي ــن )المرتزق ــود الوحيدي ــى، وللجن ــالت الثكل ــر إطــاراً جامعــاً وداعمــاً للعائ لهــم، كمــا توف

يأتــون مــن الــدول الغربيــة للخدمــة فــي جيــش االحتــالل دون أن تكــون عائالتهــم معهــم. 

القاعدة العسكرية
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فــي مقابــل الجامعــة العبريــة، وأمــام قريــة العيســاوية، تحــدث أعضــاء الفريــق عــن شــكل القريــة 

وخارطتهــا الهيكليــة وإمكانيــات توســعها نظــراً لمــا يحيــط بهــا مــن جميــع الجهــات، فهــي محاطــة 

بالجامعــة العبريــة وبشــارع األغــوار – أريحــا وبــأرض ومستشــفى هداســا. 

ــز  ــا والنمــط المعمــاري ومرك ــم فيه ــاء القدي ــن العيســاوية، حــول البن ــة م ــا أعضــاء الجوال حدثن

ــدارس خــارج  ــى الم ــة والخــروج إل ــي القري ــم ف ــي مســتويات التعلي ــاً تناقشــنا ف ــة، والحق القري

العيســاوية، وإلــى العمــل خــارج العيســاوية، وكيــف يصبــح الجســم المانــع؛ أي الجامعــة، الــذي 

يمنــع تطــور القريــة ويحجــم امتدادهــا، مركــزاً للــرزق والعيــش لبعــض مــن العمــال العــرب الذيــن 

يعملــون فــي الجامعــة. 
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ــن مدخــل  ــرب م ــالل، بالق ــق بســواتر شــرطة االحت ــي المغل ــا الجنوب ــن مدخله ــدو م ــا تب ــة العيســاوية كم قري

ــس.  ــة الرئي ــة العبري                                                                                                                          تصوير: جّوالة الصّبار.الجامع
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خاتمة

كانــت هــذه الجولــة فــي جبــل المشــارف أولــى جــوالت جّوالــة الصّبــار فــي محاوالتهــا الستكشــاف 

المــكان مــن حولهــا. وكان مزعجــاً - إن صــح التعبيــر - بالنســبة لنــا أننــا نمــّر عــن ذات األماكــن كّل 

يــوم، ونلتقــي مــع أصدقائنــا بقربهــا، ونشــاهدها فــي الذهــاب واإليــاب، وال يخطــر ببالنــا الســؤال 

عنهــا، وعــن معانيهــا وتاريخهــا. 

ــة  ــن الرؤي ــداً ع ــكان، بعي ــذا الم ــل ه ــن تفاصي ــراب م ــا االقت ــارف حاولن ــل المش ــة جب ــي جول ف

ــراب  ــا االقت ــب، حاولن ــة«، فحس ــة العبري ــه الجامع ــع في ــذي تق ــكان ال ــه »الم ــة بكون االختزالي

وتفكيــك طبقــات المــكان، لنشــعر بتغييــرات الزمــن فيــه، وتقلّــب المــكان مــن حــاٍل إلــى حــاٍل. 

أشــعرتنا هــذه التجربــة بقــرب وانتمــاء أكثــر للمــكان بتعريفــه الواســع، هــذا االنتمــاء ناتــج عــن 

بنــاء رصيــد معرفــي عــن المــكان يجعلنــا نتصــل بــه أكثــر، وناتــج عــن تحربــة حّيــة ســار صاحبهــا 

فــي أرض المــكان، واصطــدم بحجارتــه ولمــس أشــجاره، وعــرف مــن مــّر عليــه، ومــن بقــى. 

تقــول إحــدى المشــاركات فــي الجولــة: »عجيــٌب األثــر الّــذي قــد يتركــه فيــك تجــوال ســاعتين فــي 

مــكان ترتــاده كل صبــاح ومســاء، بــل تســكن فيــه أعواًمــا، ولكّنــك لــم تتكلّــف يوًمــا اإلمعــان فيــه 

وال التأمــَل فــي حكايتــه. أســكن جبــل المشــارف وأتعلّــم وأعمــل بــه منــذ عاميــن، لــم أشــعر يوًمــا 

ــه الشــعارات والكلمــات  ــه جــزٌء مــن أرضــي وممــا أنتمــي إليــه. هاجــس الغربــة هــذا ال تطفُئ أنّ

والخطابــات، وهــو أمــٌر طبيعــّي، إال أن تواصلــك مــع المــكان قــد يتغّيــر كليــاً عندمــا تفهــم قّصتــه، 

تُعطــي نفســك فرصــة تأمــل معالمــه ومركباتــه، وكل مــا تســتطيع أن تجــد لــه قّصــة فيــه!

وهــذا مــا بدأنــا بــه فــي جبــل المشــارف، إذ تجــدون نصبــاً تذكاريــاً هنــا أو هنــاك ليعيدكــم إلــى 

ــذي تمــّرون بــه كّل يــوم، فتفهمــون مثــالً أن هــذا الشــارع  أحــداث مضــت، ويربطهــا بالواقــع الّ

يبــدو اليــوم علــى هــذا النحــو ألنــه كان خــّط قتــاٍل فــي معركــة مــا، أو أن تعــرف أســماء العائــالت 

الفلســطينية التــي كانــت تســكن هــذا الشــارع فتبــدأ بتخّيــل طريقــة عيشــهم ومــا حــّل بهــم. أن 
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تقــف عنــد شــجرة قــد لمحــت مثلهــا مــن قبــل واآلن صــرت تعــرف اســمها وطعــم ثمرهــا جّيــداً، 

ــة ســتحّدثها  ــه حكاي ــد صــرت تعــرف عن ــن المــكان، فق ــك وبي ــد بين ــد جدي ــدأ عه ــه يب ــذا كلّ به

لجميــع مــن تمــّر برفقتهــم مــن المــكان وكأنــك تحّدثهــم عــن بيتــك، وســتدعوهم لتــذّوق فاكهــة 

تلــك الشــجرة وكأنهــا مزروعــة فــي أرض جــّدك، وهــذا مــا نحتاجــه، أن نشــعر بــأن هــذه األرض 

كلّهــا بيتنــا، وأننــا نمتلكهــا بهــذه المعرفــة«. 
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