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  توطئة
خّط من األولى المرحلَة الصهاینة افتتح الماضي، أیلول شهر من العشرین             في
لحظًة المشروع هذا معتبرین أبیب، تل ومستعمرة القدس بین ما السریع             القطار
أبیب، تل مستوطنة بین ما الربط عنواُنها "إسرائیل"، تاریخ في مجیدًة             تاریخیًة
الدینیة، التاریخیة عاصمته و"أورشلیم"، (الدنیویة)، االقتصادیة الكیان         عاصمة
واالتصال واألجداِد اآلباِء مدینة إلى الصهاینة من مؤلفٍة آالٍف وصوَل ر َسُییسِّ             والذي

 بجذور الوجود الیهودّي.
 

الّطریق فتح في الّصهیوني" "النضال ُیسّمى ما ضمن الّتاریخّي الّسیاق في ذلك              كّل
حرب خالل القدس" عن "الحصار وفّك الواد باب معارك باستحضار القدس             إلى
الّتي الجبلّیة الجغرافیا قهر في الّصهیونّیة الّتقنّیة بالمقدرة وُمحَتـفین ،1948            النكبة

ا أمام كّل مشروع مواصالت إلى قلب المدینة المقّدسة. تقف سد 
 

ذات الفلسطینیُة الكتاباُت تكاثرْت هذا، القطار مشروع بدایة ومنذ المقابل،            في
مشروع بأّن ُر ُتَذكِّ فراحْت الّصهیونّي، االحتفاُء استفّزها والّتي الدفاعّي،           المنحى
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العهد إلى ویعود ذاتها، "إسرئیل" وجود على سابٌق منجٌز والقدس یافا بین ما               السّكة
وبعضها ،1892 العام في القدس - یافا بین ما الحدیدَیُة ة السكُّ ْت ُمدَّ حین               العثمانّي،
تسطو الكتابات، تلك منطق حسب وبهذا، الفلسطینّیة. األیادي أنجزتها السّكة إّن             قال

  "إسرائیل" مرًة أخرى على الّتاریخ الفلسطیني وتنسُب لذاتها ما َأنجزه غیرها.
 

والّتشیید، الّتمویل فرنسّیة القدس، - یافا سّكة بین ما الخلط مرّده اإلدعاء هذا               ولعّل
الخطَّ القدس - یافا ة سكُّ سبقت الفلسطیني. الِمخیال في الحجازّي الحدیدّي             والخّط
األول في دمشق في به العمل بدأ والذي عامًا، عشرین بحوالي الحجازيَّ              الحدیديَّ
الحكومة من بتمویٍل الثاني، الحمید عبد السلطان میالد ذكرى في ،1900 أیلول              من
المنورة. المدینة في 1908 أیلول من األول في وافُتتح شعبیٍة، وتبرعاٍت             العثمانّیة
الفرنسیس إّن بّل ال تاریخها، معظم في بالخّط متصلٍة غیر القدس - یافا سّكة                بقیت
هذا اعتبروا حیث القدس مع الحجازي الخّط على العفولة محّطة وصل             عّطلوا

  الوصل خطرًا على امتیازهم لخّط القدس یافا.
 

إلى التاریخ تزویر حّولت "إسرائیل" أّن من معروف هو ما على للتأكید بحاجٍة               لسنا
أمام تصمد ال ادٍّعاءات خالل من التزویر فضح فإّن المقابل، في ولكن ، وفنٍّ               علٍم
نزعها عن فضًال الحقائق، من متمكنٍة وغیر مجزوءًة لنُقل أو الّتاریخّي،             الفحص
فیه ُیسعى الذي الوقت في الصهیونّیة الروایة تمتین في یساهُم التاریخّي، سیاقها              عن

  إلى نقضها.
 

حداثتنا لنا وكانت النكبة، قبل شيء كّل لدینا كان إّننا بالقول مغرمون نحن               كالعادة،
مغایرًة قصًة القدس - یافا سّكة تاریخ لنا یحكي ولكن وعّطلها، االستعمار جاء               التي
في الغربّي الرأسمالّي والتوّسع والتحدیث االستعمار فیها یتداخل تركیبًا،           وأكثر
سكة كانت ما بقدر فلسطینیًة وال عثمانیًة ال السّكة تكن لم باختصار، واحدٍة.               رزمٍة
فلسطینّیتین مدینتین بین تكن لم كما العثمانّیة، فلسطین في أوروبیة            استعماریة



القدم وموطئ األوروبّي الحجیج مدینة والقدس، یافا میناء بین كانت ما             بقدر
  االستعمارّي في بالدنا.

 
السّكة، وجغرافیا تاریخ في رحلتي في انطلقُت بالورطة، والّشعور الّتوتر هذا             ومن
وعبر ،2018 العام وحتى 1830 العام من عامًا 190 حوالي عبر امتّدت              رحلٌة
ومع البقعة. محّطة إلى َسجد محّطة من السّكة على األقدام على مشیًا قطعُتها كم 47               
أكتشُف كنت السّكة، على أخطوها خطوٍة كّل ومع التاریخ، صفحات من صفحٍة              كّل
األوروبّي االستعمار ِقَصَة ُتَكثُِّف القدس - یافا حدید سّكة قّصة بأّن الرحلة هذه               في

 لفلسطین عبر ثالثة أزمنة: العثمانّیة واإلنجلیزّیة والصهیونّیة.
 

وهي استعمارًا، ُنسّمیه لما وتركیبًا شموًال أكثر فهٍم على الرحلُة هذه لي أضاءت               
الّراهن لتفكیك تسعى ذاته الوقت في فهي التاریخّیة، بالمعرفة متخمًة كانت             وإْن
للفترة االجتماعّي التاریخ في المتنامي االتجاه عن بعیدًا الصهیونّي،           االستعمارّي
االستعمارّیة الحداثة على السابقة العثمانّیة الحداثة على یشّدد والذي           العثمانّیة،
تكن فلم اتصاالََ؛ بّل انقطاعًا بینهما أرى ال والتي الصهیونّیة، ثّم وِمن              البریطانّیة
أجنبیا رأسمالیًا اختراقًا حقیقتها في كانت ما بقدر ُمستِقًال، تحدیثیا مشروعًا             األولى
ذات االختزالّیة والجبل" البحر "ُمدن ثنائیة عن أیضًا وبعیدًا العثمانیة.            لفلسطین
في فارٌق كذلك هو "ثقافي"، هو كما والجبل، الساحل بین فالفارق الثقافوي،              الجوهر

  الطبوغرافیا العسكرّیة بین ما یسهلُّ اختراقه واحتالله، وما ُیتحصن فیه.
 

 المحّطة األولى: الحملة الّصلیبّیة السلمّیة "وفّالحون محتالون"
السّكة عن الحدیث عند لها یتطرق ما وعادًة بحثیًا، مهملًة القدس - یافا سّكة تزال                 ال
كتاب في القصیر الفصل هي حولها الوحیدة العربّیة الدراسة ولعّل ،             الحجازیة
یعطي وال الغلیل، یشفي ال فصٌل ولكّنه الحجازي"، الحدیدي "الخّط منصور             جوني

 السیاق االستعماري المرّكب للسّكة حّقه في التأریخ.
  



(باب یافا باب عن یافا میناء تفصل التي كم 60 الـ مسافة تبدو ،1830 عام                 منذ
القناصل من جیٌش االستعمارّیة، األوروبّیة للدول الشاغل الشغل وكأّنها           الخلیل)
الیهود الخیرّي العمل وزعماء المسیحّیین الّدین ورجال والجواسیس          والرّحالة
بین ما حدیٍد سّكة لمّد العالي الباب على والضغط لها والّتخطیط دراستها في               انهمكوا
الوحید الباب الخلیل)، (باب یافا وباب یافا میناء بین ما أدّق وبتعبیٍر والقدس،               یافا
تواجد حیث القدیمة، البلدة إلى عبره والحقائب البضائع بدخول ُیسمح كان             الذي

 مكتٌب للجمارك العثمانّیة عند الباب.
  

بالدنا في األوروبّي االستعمارّي التغلغل كان عشر، الّتاسع القرن منتصف            ومنذ
بـ"الحملة األجنبیُة البعثاُت علیه تعارفت ما تحت فشیئًا شیئًا ویستفحل یتقّدم             فلسطین
االمتیازات" "نظام من مستفیدًة المقّدسة، األرض السترداد السلمّیة"          الصلیبّیة
وتشیید لبناء عقودًا أجنبیٌة وشركاٌت شخصیاٌت بموجبه ُمنحت والذي           العثمانّي،
والثقافّي الخیرّي العمل مؤسسات إلیها ُمَضافًة فلسطین، في "التحدیثّیة"           المشاریع
إلى إضافًة المقّدسة، السیاحة وحركة الحجیج، وُنُزل الكنسّیة المؤسسات           وبناء

  تشجیع وتمكین الهجرة الیهودیة إلى فلسطین.
 

األوروبیة للحملة را وتطو شكًال إّال لیست الصهیونّیة الحركة إّن القول یمكننا             وهنا،
بین ما التفریق المربك من یصبح الّسیاق، هذا وفي واستعمارها. فلسطین             على
بین وما االستعمارّیة، الدفیئة هذه في تضّخم والذي فلسطین، في الیهودّي             الوجود
في الیهودّي الوجود على دخیلٌة حركٌة بأّنها ُتصّور ما عادًة التي الصهیونّیة              الحركة
بین ما حادٍّ فاصٍل خطٍّ وضع الصعب من تجعل التاریخّیة الحقیقة ولكّن              فلسطین،

  یهودي ما قبل الصهیونیة وما بعدها.
 

األوروبیون المستعمرون كان القدس، على األوروبّي االستعمارّي التكالب حمى           في
جیوش وصوَل ُتَسهِّل حدیدیٍة ة سكٍّ عبر بالقدس یافا میناء ربط بفكرة             مهووسین
فلسطین قلب إلى والجواسیس والمبّشرین اآلثار وعلماء والمستكشفین          الحّجاج



) شیك" "كونراد األلمانّي والمعمارّي اآلثار وعالم الهیكلّي المستعمر فقام           المنیع.
السّكة لمشروع 1850 عام منذ خرائط وإعداد بمسح (Conrad Schick          
في فشل أّنه إّال عور، بیت عبر اهللا رام جنوبي یمّر ویافا القدس بین ما                 الحدیدیة
"جیمس الصیت ذائع األمریكّي الكاتب واقترح للمشروع. الالزم التمویل           توفیر
ة سكٍّ شّق القدس، حول الكتابة في اختّص والذي ،(James Barcly)            باركلي"
مالحیًا مناسب غیر یافا میناء كون وذلك القدس؛ إلى عسقالن أو غزة من               حدیدیٍّة

  لرسو السفن الكبیرة.
 

یافا بین ما الوحیدة النقل وسیلة والحمیر والبغال الِجمال كانت ،1860 عام              حتى
- العنب قریة - (قالونیا الواد باب طریق التالیة: الطرق تسلك كانت والتي               والقدس،
بیت - جمزو - (اللد عور: بیت طریق یافا) إلى ومنها الرملة - القباب - علي                  واد
(بیت عور: بیت طریق جنوبي سلیمان وادي طریق حنینا)، بیت - الجیب -               عور
بیت بطریق ویلتقي لقیا)، بیت - الطیرة - بّدو - زعرور أبو وادي - الجیب -                  حنینا
للحجیج بالنسبة ُمكلفًة وتعّد كامًال یومًا تستغرق الطریق كانت جمزو. عند             عور
والحمایة النقل یشمل بما للفرد، دوالرًا 15 - 10 بین ما تتراوح األجانب،               والسیاح

  من "قّطاع الطرق" و المبیت لیًال في الطریق.
 

والتي المحتالة "الشخصّیات ذوي العرب الفّالحین من الشكوى دائمي األجانب            وكان
القول ویمكننا البقشیش". من المزید بطلب االبتزاز ودائمة الزمن، قیمة تعرف             ال
بزیارة أساسًا ارتبط تحدیدًا الواد باب طریق على التحسینات تاریخ إّن             هنا
بالمقادم الطریق ُرصفت فقد المقّدسة، المدینة إلى الهاّمة األجنبّیة           الشخصّیات
لزیارة تمهیدًا ،1869 عام في وبعدها ،1864 عام في ویلز أمیر لزیارة              تحضیرًا
العربات لسیر مالئمًة وصارت القدس، إلى جوزیف" "فرانز النمساوي           اإلمبراطور

  المجرورة باألحصنة "الدیلجانس".
 



ازدیاد مع بالتوازي التحسینات هذه من المسیحیة والسیاحة الحجیج حركة            استفادت
االقتصادّیة بالطفرة متأثرًة ،1860 عام بعد المقّدسة األرض إلى السیاحّیة            الحركة
السیاحّیة بالبرامج القدَس ُتلِحُق السیاحة مكاتُب صارْت وبعدما أوروبا،           في
بالمخیال السیاحّیة الحركة هذه تغّذت أساسًا. مصر نحو واألمریكّیة           األوروبّیة
للتعرف روحیٍّة بمغامرٍة والقیام المقّدس" الكتاب "أرض حول الرومانسّي           المسیحّي
أدب في المغامرة هذه یومیات تسجیل شاع كما المقّدس، الكتاب جغرافیا             على

  الرحالت إلى األرض المقّدسة الذي كان ُیتلى في الكنائس األوروبّیة واألمریكّیة.

 
أنتوني في فلسطین، استكشاف صندوق الغربي، الصرار وادي مدخل عند ،1891 عام في تجریبیة                (رحلة

  ترافیس )
 

Charles Zimpel) زیمبل" "تشارلز من جاء للسّكة حینها جدیًة األكثر           المخطط
الیهودّي البارون مع الوطیدة العالقة وصاحب اإلنجلیزّي الحدید سكك مهندس ،(           
،1860 عام خالل فلسطین في الهوتیة دراساٍت زیمبل أجرى روتشیلد.            الّصهیونّي
- یافا سّكة مسار تحدید أجل من القدس لجبال خرائط وَرَسَم میدانیًة مسوحاٍت               وأنَجَز
ألهمیتهما بالقدس لحم وبیت الخلیل مدینتي تصل أن كذلك طط خَُ والتي             القدس،

  الدینّیة الیهودیة والمسیحیة.
 



ما ُمدع العالي الباب على السّكة مشروع "زیمبل" عرض ،1864 عام            وفي
للمشروع میزانیًة یوّفر أن بشرط شّقها امتیاَز ُأعطي كما والمسوحات،            بالخرائط

 خالل 6 أشهٍر، ولكّنه فشل في المهمة.
  

للنفوذ ة سك بصفتها السّكة مشروع من یتحسس كان العالي الباب أن الواضح              ومن
إلفشال البدایة في تعجیزیًة شروطًا یضع كان ولهذا االستعماري،           األجنبي
الصرار وادي عبر السّكة لمسار تحدیده هو زیمبل مشروع في یهمنا ما              المشروع.
قادم في فیه السّكة شّق یتّم سوف والذي المدینة، إلى صعودًا األقل المسار               بصفته

 األیام.
 

 مونتیفیري: مع السّكة وضدها
الجنرال اقترح بالهند، بریطانیا تربط مسالك عن بحثه وخالل ،1830 عام             في
المتوسط شرق تربط حدیٍد لسّكة ا خط تشینسي" "فرانسیس البریطاني           والمستكشف
إلى بشارٍع الربط لتشمل 1850 عام في رؤیته وطّور الفرات، وادي عبر              بالهند
البریطاني اإلمبریالي لالختراق ة سكٌّ والقدس؛ یافا بین یصل حدیٍد سّكة وخّط             دمشق
العهد إلى اإلقطاع عهد من تنقله الشرق في الصناعیة للثورة وطریٌق             آلسیا

رة لالستیطان الصهیونّي في فلسطین. الصناعّي، والذي سیوفر بیئًة حاضنًة ومیس  
 

وتمكین تقویة في نشط والذي موننتیفیوري"، "موشیه الیهودي "المحسُن"           التقط
میزانیٍة توفیر جاهدًا وحاول "تشینسي" مخطط بالدنا، في الیهودیة           المجتمعات
الوجود هذا بالدنا، في الیهودي الوجود تقویة في جهوده یخدم أّنه معتبرًا              للمشروع،

 االستیطاني الذي سیستفید من التوّسع الرأسمالي األوروبّي في فلسطین.
 

العمل وقّررا االستیطانیة "مونتیفیوري" غایة مع اإلمبریالیة "تشینسي" غایة            التقت
من دعمًا المشروع والقى التنفیذ، حّیز إلى السّكة مشروع إخراج سبیل في              معًا
الحجیج أعداد ومضاعفة لبالدنا التبشیرّي باالختراق معنیٍّة مسیحیٍّة          أوساٍط



"مونتیفیوري" ُیبدي أن إلى أدى مما القدس، في المسیحي واالستیطان            المسیحّیین
لكونها القطار لشّق المسیحیة الخطط من القدس في الیهودیة الجالیة على فا تخو            

  ستحمل معها المبّشرین المسیحّیین مع انتشار جمعیات نشر المسیحّیة بین الیهود.
 

األحمر، الصلیب س مؤسُّ دونان"، "هنري إلى اإلشارة یمكننا اإلطار، هذا            وفي
في استیطانهم خالل من أوروبا یهود إلغاثة فلسطین استعمار جمعیة في             ونشاطه
التقنیات تحدیث إلى باإلضافة القدس، یافا سّكة شّق مخّطط في رأى حیث              فلسطین،

 الزراعّیة، سبیًال لتقویة هذا االستیطان.
  

سلطتها ولفرض اقتصادیٍة ألسباٍب المواصالت بتحدیث معنیة العثمانیة الدولة           كانت
تریده ما یكن لم ولكن، الداخلیة. والتمردات الثورات وقمع البعیدة الدولة أقالیم              في
الغربي الهجوم وحجم ضعفها إلى بالنظر لیتحقق السّكة من العثمانیة            الدولة
اآللة حملته الذي الصهیوني للمشروع الحاضنة شّكل الذي الرأسمالي           االستعماري
في و"منتیفیوري" "تشینسي" ینجح لم فلسطین. بالدنا إلى ا وبر بحرًا            البخاریة
تحصیل في نافون" "یوسف الیهودي لنجاح أّسست جهودهما أّن إال            مسعاهما،

  الحصول امتیاز خّط القطار یافا-القدس من الدولة العثمانیة في عام 1888.

 
 (القاطرة البخارّیة  تصل إلى األرض المقّدسة، بریشة رساٍم ألمانّي 1893، في أنتوني ترافیس)



  
  المحّطة الثانیة:

 شركة القطار العثمانیة من یافا إلى القدس وفروعها
Société du Chemin de Fer Ottoman de Jaffa à Jérusalem et)           

(Prolongement 
 

خالل من متشعبٍة دبلوماسیٍة مالیٍة بعالقاٍت نافون" "یوسف المقدسي الیهودي            تمّتع
في البریطاني للقنصل األول المساعد أمزالك"، "یوسف الیهودي وشریكه           قریبه
الوقت في ومفیٌد ناجٌح اقتصادٌي مشروٌع السّكة بأّن قناعٍة على هذا نافون كان               یافا.
إنشاء في أساسیًا دورًا ولعب كما القدس، في الیهودي الوجود تعزیز في              ذاته
الرؤیة هذه وضمن .1878 عام في لتسیون" و"ریشون تیكفا" "بیتیح            مستوطنتي
الدولة من السّكة امتیاز على نافون حصل الرأسمالي، النفس وهذا            االستیطانیة
بین المسافرین لعدد إحصائیاٍت بتنفیذ للمشروع جدوى بدراسة قام أن بعد             العثمانیة،
خرائط من مستفیدًا للمشروع، األجانب القناصل دعم على حصوله عقب والقدس             یافا
"كتشنیر" البریطاني الضابط رسمها التي االستعماري فلسطین" استكشاف          "صندوق

 (Kitchener) في عام 1881.
 

القناصل وكتب واإلحصائیات الخرائط من المكّونة الرزمة هذه معه نافون            حمل
تحصل ،1888 األول تشرین 28 وفي اسطنبول. في العالي الباب إلى بها              مسافرًا
مع السّكة اتفاقیة ووقع السّكةـ وتشغیل لبناء عامًا 71 لمدة االمتیاز فرمان              على

 وزیر المالیة العثماني في الیوم التالي.
 

وأبدوا المشروع الفرنسیس تلّقف ، یهوديٍّ تمویٍل على الحصول في تعّثره            وبعد
إلى یافا من العثمانیة القطار شركة ُولدت وهكذا استمالكه، بشرط لتمویله             استعدادًا
وشمل ،(Bernard Collas) كواله" "بیرنارد الفرنسي بإدارة وفروعها ،          القدس
نابلس وإلى بوسعید، إلى وصوًال غزة إلى یافا من مستقبًال السّكة توسیع              االمتیاز



فرنسي، فرنك ملیون برأسمال عام 100 لمّدة االمتیاز َد ُمدِّ القدس. من دمشق              نحو
المنطقة في الفرنسي النفوذ زیادة في دوره على الفرنسي الشرف وسام نافون              وُمنح

 من خالل مشروع القطار.
 

القوى جمیع به حلمت الذي المشروع على الكاثولیك الفرنسیس سیطرة            أثارت
القدس مدینة على والدینّیة السیاسّیة تبعاته إلى نظرًا القوى هذه حفیظة             االستعماریة
بدأ ذلك، ومع العثمانیة. الدولة المریض الرجل وفاة إعالن بانتظار علیها             المتصارع
خالل المشروع لتنفیذ عقدًا الفرنسیة الشركة وّقعت أن بعد األرض على             المشروع

  خمس سنوات تنتهي في األول من نیسان 1893.

 
2018 اهللا، عودة خالد القدس، إلى الصهیونّیة الحدید سّكة الصورة في وتظهر َسَجد، محّطة من تبقى                 (ما

( 
 



األراضي شراء في العظمى القوى بین ما الشدید التنافس السّكة بتنفیذ البدء              حّفز
"الكولنیالیة وكانت القدس، في المسیحّیین الحجیج ونزل والكنائس المؤسسات           وبناء
محّطة من بالقرب البقعة في مستوطنتها شّیدت حیث المستفیدین، أكثر            األلمانیة"
المحاذیة األراضي أسعار في فلكيٌّ ارتفاٌع السّكة في العمل بدء وصاحب             القطار.
بعدما دوالٍر ألف 20 بـ یافا محّطة قرب أرٍض قطعُة بیعت فقد والمحّطات،               للسّكة

 اشُتریت بمبلغ 1300 دوالٍر قبل البدء بالسّكة.
 

مهیٍب، باحتفاٍل یازور، من بالقرب السّكة شّق في العمل بدأ ،1890 آذار 31               وفي
في دائمین أعضاًء كانوا والذین الفرنسیس، المهندسین من مجموعٍة إشراف            تحت
اعُتمدت .1870 عام في یافا في فلسطین في الثاني المؤّسس الماسونّي             المحفل
المقاس اختیار وكان المشروع، في الصغیرة الحدیدّیة للسكك الفرنسیة           المواصفات
الفرنسّیة الشركات َدْت وَورَّ اإلنشاء، تكالیف لخفض سم 100 بعرض           الصغیر
أّي J.J)؛ 91) السّكة قضبان على ُحفر كما الحدیدّیة، والمالقط القضبان             والبلجیكّیة
ما وهذا ،1891 عام في القضبان فیها ُصنعت التي للسنة یعود ورقٌم القدس، -                یافا
فشل بعد مستعملًة اشُترت السّكة قضبان بأّن األدبّیات بعض في متداوٌل هو ما               ینفي

 مشروع سّكة قناة "بنما"، والتي توقفت في عام 1888.
  

التقلید حسب أسماًء وحملت أمریكیٍّة، صناعٍة من البخارّیة القاطرات           كانت
والثالثة القدس، والثانیة یافا، األولى القاطرة فُسّمیت القاطرات، تسمیة في            األوروبّي
التشغیل في واألمریكي الفرنسي العلمْین یافا القاطرة وَحملت … َسجد والرابعة             الّلد،
من حدیدیٍّة جسوٍر 7 منها جسرًا 76 وُشّید .1890 األول تشرین في              التجریبّي
الباریسّي. "إی  ڤ  یل" برج شّیدت والتي الفرنسّیة، (Eiffel) "إی  ڤیل" شركة           صناعة
ولكن القاطرات، لتشغیل األساسّي الوقود بریطانیا من المستورد الحجرّي الفحم            كان
بعد البریطانّي، الحجرّي الفحم بدل الحقًا، للقطار وقودًا بالدنا أشجار            سُتحرق

 اشتعال الحرب العالمّیة األولى وفرض الحصار البریطانّي على الدولة العثمانیة.



 
الولجة بّتیر، آبان، دیر ُسُجد، الرملة، الّلد، یافا، وهي محّطات، ثماني هناك              كانت
القسم في بسرعٍة العمل تقّدم الولجة. محّطة تشّیید من االنتهاء یتّم لم أّنه إّال                والقدس،
األساسي العائق العائق وتمّثل آبان، ودیر یافا محّطتي بین ما السّكة، من              الساحلّي
بطیئًا العمل كان بینما السبخات، مناطق في والطاعون الكولیرا أمراض انتشار             في
البقعة، في القدس محّطة إلى وصوًال آبان دیر محّطة بعد ما الجبلي، القسم في                وشاقا
وادي جبال في السّكة مسار لشّق المتفّجرات فاسُتخدمت الجبلّیة، للطبیعة نظرًا             وذلك

  الصرار ووادي السّكة.

 
األرشیف ، القدس،1913 یافا بسّكة لتسیون" و"ریشون تكفا" "بتیح مستوطنتي لوصل             (خریطة

 المركزي الصهیوني، في أنتوني ترافیس)
  



  احتجاجات فّالحّیة
للفّالحین مناسبٍة تعویضاٍت دفع عدم بسبب فالحیٌّة احتجاجاٌت ة السكِّ شقَّ            صاحب
بالثأر الرغبة عن فضًال األجور، وتدني كرومهم؛ َبْت وُخرِّ أراضیهم ُصودرت            الذین
الفّالحین، من العدید بحیاة لشّقها الصخور تفجیر عملیاُت أودت التي السّكة             من
نقل في الوحید رزقهم مصدر من ة السكُّ حرمتهم الذین الجّمالة حنق إلى              إضافًة
خّط بتخریب ذروتها االحتجاجاُت هذه وصلت والقدس. یافا بین والمسافرین            البضائع
المرحلة في وبّتیر الشیخ دیر بین الواقع المقطع في سّكته عن القطار وإخراج               الحدید
ترسمها التي للسّكة الوردیَة الصورَة هذا الفالحین غضب ویجافي           التجریبّیة،

 األدبّیات الفلسطینّیة.
 

والسودانّیین والمصرّیین الفلسطینّیین الُعّمال من السّكة شّق في العاملُة القوُة            تكّونت
مع توترا والعرب الفلسطینّیین الُعّمال بین ما األجور تفاوت وسّبب            والجزائرّیین،
الُعّمال من أعلى أجوٍر على فلسطین خارج من ال الُعمُّ حصل إذ الفرنسّیة،              الشركة
الحصاد موسم في العمل عن الفلسطینّیین الُعّمال تغّیب أّن إلى إضافًة             المحّلیین،
سّیما ال والجزائرّیین، المصرّیین الُعّمال تفضیل إلى الفرنسیة الشركة دعا            والقطاف
وصلت عندما ولكن السویس. قناة شّق في عملهم أثناء سابقًة خبرًة اكتسبوا              أّنهم
الحقیقيُّ الصراُع بدأ آبان، دیر محّطة بعد ما الجبلّیة الصخرّیة المنطقة إلى              السّكة
وعمل خبرة دون ُتشق أن للسّكة تكن لم وهنا الساحل، بأرض مقارنًة األرض               مع
أجرة وكانت جاال، وبیت لحم بیت من خاصًة الفلسطینّیین، المحاجر وُعّمال             ُمعلِِّمي

 الواحد منهم تصل إلى حوالي دوالٍر أمریكيٍّ واحٍد في الیوم.
 

آبان دیر إلى األّول التجریبّي القطار وصل ،1891 األول كانون من الرابع              وفي
كم 86 أصل من كم 51 مسافة قاطعًا القدس، في الفرنسي القنصل متِنِه               وعلى

 ونصف، وهي ضعف المسافِة الهوائیِّة بین القدس ویافا.
  



البلدة عن یمكن ما أبعد القدس في القطار محّطة تكون أن العثمانیُة الحكومُة               أصّرت
فُبنیت القدیمة؛ البلدة عن اإلمكان قدر األجانب إلبعاد سیاسیٍّة العتباراٍت            القدیمة
المشروع لمصّممي الحثیثة الجهود من بالرغم وذلك البقعة، في القدس            محّطة

 الفرنسیس الذین أرادوا محّطة القدس عند أقرب نقطٍة من باب یافا ( باب الخلیل).
 
 

  
  (قاطرة "الرملة" في محطة القدس في البقعة، بدون تاریخ، في أنتوني ترافیس )

احتفاٍل في القدس - یافا خّط افُتِتح ،1892 أیلول 26 الموافق اإلثنین یوم               وفي
ُذبحت القوم، وُعلیِّة العثمانیون والمسؤولون األجانب القناصل َحِضرُه          مهیٍب
الفرنسّي القطار على العثمانیُّة ایة الرُّ وُرفعت بدمائها السّكة خت وُلطِّ           الخراف
یومیٍّة رحلٍة في تنطلق القطاراُت وبدأت رایٍة! برفع تتحقق السیادة وكأّن             األمریكّي،
ومن مساًء، السادسة القدس تصُل والثلث الثانیة الساعة یافا من اتجاه؛ كّل في               واحدٍة
وبیعت تقریبًا. عشر الحادیة الساعة یافا تصُل صباحًا والربع السابعة الساعة             القدس
هذه أّن الواضح ومن سنت، 33 بـ والثانیة دوالراٍت 4 بـ األولى الدرجة               تذاكُر



رحلٌة ُتسّیر كانت األحد، یوم وفي القوم. ولعلّیة سیاحّیة أسعارًا كانت             األسعار
 ترفیهیٌّة للنخبة المقدسّیة والخواجات، ما بین القدس وبّتیر "للتمّتع بالمشهد الریفّي".

  
التسویق خالل من ُتذكر، جدوى بال القطار، منافسة والخیول الِجمال سائقو             حاول
الِجمال ظهر على القدس إلى الوصول إّن بالقول السیاحّي النقل في             لخدماتهم
التقلیدّیة األصلّیة الروحّیة على تحافظ الحیوان بقوة المجرورة العربات في            والخیول
روحّیته. الحّج من ینزُع الذي الحدیث القطار مقابل في المقّدسة، المدینة إلى              للحّج
الّرّحالة بعض كتبه ما مع تالقى كما الصاغیة، اآلذان بعض الهرج هذا              ووجد
الحّج، في الروحّیة التجربة أصالة للقطار البخارّیة الحداثة إفساد حول            األوروبیین
احتضن الذي المقدسة لألرض الرعوّي الریفّي المشهد تنافي الحداثة هذه            وأّن
في رجوعًا عندهم والقدس یافا بین ما الرحلة كانت فقد المقدس. الكتاب              قصص
حداثة بین ما المفارقة هذه وستتحول المقدس، الكتاب زمن إلى الحداثة من              الزمن
في رة متكرٍّ ثیمٍة إلى الزمن" فیها "تجّمد التي المقدسة والمدینة البخارّي             المحّرك
القطار وصول في رأوا الذین الیهود المستوطنین وبعض والحجیج الّرّحالة            كتابات

  إلى القدس عالمًة على اقتراب وصول "المشیح" في آخر الزمان.

 
استكشاف صندوق ،1891 القدس، - یافا لسّكة اإلنشائّیة المواد لنقل ُشّیدت التي المؤقتة               (السّكة

 فلسطین)



 
على وحصل الحمید، عبد السلطان علیه خلعه الذي "بیك" لقب على نافون              حصل
عام وفي أّنه إال العوجا. نهر میاه وتحویل القدس في الكهرباء لتولید جدیدٍة               امتیازاٍت
عن فضًال الكولیرا، وباء انتشار بسبب یافا قطار مالیٌة صعوباٌت هّزت ،1894            
االنتباه یجب التي األهم الظاهرة ولعّل الیهودّیة. الهجرة على ُفرضت التي             القیود
حركة من % 90 أّن في تتمّثل تشغیله بدایة في للقطار المالّي التعّثر قضیة في                 إلیها
شبه یعود أن القطار اضطرَّ مّما القدس إلى یافا من واحٍد باتجاٍه كانت               المسافرین

 فارٍغ من المسافرین في رحلته إلى یافا.
 

درجٍة وإنشاء السّكة على تحسیناٍت بعد المشروع عائداُت راقت ،1896 عام             وفي
العربات یركبون األحیان من كثیٍر في كانوا والذین المحّلیین، السّكان الجتذاب             ثالثٍة
Thomas) شركُة وّقعت 1896 عام وفي والمواشي. للبضائع          المخّصصة
األولى، الدرجة تذاكر لتسویق اتفاقیًة اإلنجلیزیة السیاحّیة (Cock and Son          
القدس في االستعمارّي األجنبّي النفوذ تعزیز في محوریا دورًا الشركة هذه             ولعبت
122 بعد ستعلن التي الشركة ذات وهي االستعمارّیة، الدینّیة السیاحة خالل             من
مستعمرة بین ما السریع القطار خّط افتتاح بعد القدس إلى سیاحیٍّة برامٍج عن               عامًا

 تل أبیب والقدس قبل شهٍر تقریبًا.

  
 (جنود من البحرّیة األمریكّیة في محّطة َسجد، 1909، في أنتوني ترافیس)



 
العثمانّیة، فلسطین في للضرائب دافٍع أكبَر القطار شركُة أصبحت ،1897 عام             في
زیارته في رِكَبُه أن بعد القدس - یافا قطاَر هرتزل وصف 1898 عام               وفي
القیصر زیارة مع تزامنًا البائسة"، الصغیرة "السّكة بـ لفلسطین           االستطالعیة
التي الزیارة هذه فكتوریا"، "أوغستا اإلمبراطورة برفقة الثاني" "ویلهلم           األلماني
الثغرة هذه زالت (وال الخلیل باب عند القدس سور ألجلها العثمانیة الدولة              هدمت

  إلى یومنا هذا) لكي یتمكن من دخول المدینة راكبًا وال ُیضطّر للنزول.
 

عن فنزل القدس؛ احتّل عندما "اللنبي" الجنرال ذهن في عالقًة الحادثة هذه              ستبقى
هرتزل وصف من الّرغم وعلى كمحتل. راكبًا ال كحاٍج ماشیًا القدس ودخل              حصانه
حسب الصهیوني، االستیطان احتیاجات مالئمته وعدم بالبائس القدس یافا           لقطار
رأٌي الصهاینة لمرافقیه كان أّنه إال الُمستعَمرة، لفلسطین الصناعّیة المستقبلّیة            رؤیته
أّن إال القطار، شركة أسهم على الصهیونیة الحركة استیالء بضرورة فأقنعوه             آخر،
األولویات ترتیب حول الصهیونیة الحركة داخل لخالفاٍت تتّم لم االستحواذ            عملیة

  المالّیة.
 

الفرنسّیة، الشركة لصالح للقطار المالّیة العائدات الیهودّیة "تشیولنسي" عائلة           أدارت
ومع القطار. لعائدات العمالت تحویل كومسیون من طائلًة أرباحًا العائلُة            وجنت
النوعّیة من القاطرات عدد في زیادًة السّكة تحسیناُت رافقت القطار، ربحیِّة             زیادِة
بأجهزة بالمیاه القطار تزوید عن المسؤولة المحّطات تزوید عن فضًال            األحدث،
واحٍد باتجاٍه تسیُر كانت والتي البضائع، مقطورات عدد وزیادة الماء، عسر             إزالة
األجنبّیة والِبعثات للمؤّسسات البناء ومستلزمات مواّد حاملًة القدس إلى یافا میناء             من

 في القدس.
 

على أساسًا تعتمد التي القدس مدینة في المیاه شّح مشكلة حّل في أیضًا القطار                ساهم
تدني إلى باإلضافة الصیف، نهایة في تنضُب كانت والتي المیاه، وخّزانات             اآلبار



) أو الَحنّیة، نبع من العذبة الشرب میاه ینقل القطار فصار الصحي،             مستواها
للطبقة لیباع الولجة، قریة في االستعمارّیة، التسمّیة حسب (Philip's Fountain          

 المیسورة من األجانب وُعلیِّة القوم في محّطة البقعة.
 

 وفي سبیل حمایة مشروع خّط یافا القدس الّربحّي واالستراتیجّي، عّطلت فرنسا
 مشروع سّكة نابلس القدس من خالل شروط القروض الممنوحة للدولة العثمانّیة.
 وفي عام 1913، وصلت مباحثاٌت متقدٌّمة لمّد سّكة الحدید، من یافا عبر یازور،

 إلى المستوطنات الصهیونّیة "ریشون لتسیون" و"بیتح تكفا".

 
 (تحصیٌن متنقٌل لحمایة القطار أثناء الثورة الفلسطینیة الكبرى، خالد عودة اهللا، 2018)

  المحّطة الثالثة: إّنها الحرب
ألمانیا، جانب إلى العثمانیُّة الدولُة ودخلتها األولى العالمیُّة الحرُب اشتعلت            
واعتقلت (فرنسا) للعدّو أمالكًا بصفتها القدس یافا قطارات شركة األولى            فصادرت
،(Meissner) األلماني المهندس إدارة تحت درعا حیفا بخّط ألحقتها كما            مدیرها.
الحجازّي الخّط قطارات شبكة في دمجها لیتّم سم، 105 إلى السّكة مقاس              ووّسعت
العسكرّیة، السّكة وظیفة لمالئمة هدفت التي التعدیالت هذه وضمن .1915 عام             في



تحویالٍت محّطة إلى لتتحّول الصرار وادي قطارات محّطة واأللمان العثمانیون            أنشأ
إلى یافا من المقطع َك وُفكِّ المجاورة، َسجد ة محطُّ ُأغلقت بینما للقطارات،             مركزیٍّة
لمّد المفّكك المقطع قضبان واسُتخِدمت دفاعیٍّة، العتباراٍت كم، 20 بطول            الّلد،

 السّكة اللوجستّیة العسكرّیة العثمانّیة إلى بئر السبع.
  

الحدیدّیة السكك خطوط إنشاء عن اإلعالن وعقب لفلسطین، اإلنجلیزّي االحتالل            بعد
دفع ،1920 األول تشرین من األول في (Palestine Railways)           الفلسطینّیة
القدس، یافا حدید سّكة لخّط ثمنًا إسترلیني جنیه ألف 565 مبلغ للفرنسیس              اإلنجلیز
توسیعها جرى أن بعد الفلسطینّیة الحدیدّیة السكك خطوط من جزءًا أصبحت             والتي

 إلى قیاس 143 سم.

  
  (برج حراسٍة بریطانّي بجانب سّكة الحدید الصهیونّیة بین دیر آبان ودیر الشیخ، خالد عودة اهللا، 2018)
االحتالل تحت فلسطین في المشغلین أكبر الفلسطینّیة الحدیدّیة السكك خطوط            كانت
الصهاینة، والمستوطنین البالد أهل بین للصراع موقٍع إلى وتحّولت           اإلنجلیزّي،
في العمل "احتالل شعار تحت القطاع هذا على السیطرة على بدورهم عملوا              والذین



العربّیة العمالة مكان الیهودّیة العمالة بإحالل اإلنجلیز "إقناع" خالل من            السّكة"،
  "غیر المؤهلة".

 
و1939، 1937 عامي بین ما وخاصًة الكبرى، الفلسطینّیة الثورة أثناء            وفي
أّدى مما الثوار، قبل من للهجوم الحدیدّیة والسكك القطار محّطات معظُم             تعّرضت
لحمایة اإلنجلیزیة األبراج زالت وال القدس. یافا- سّكة في مؤقتًا العمل توّقف              إلى
هذا یومنا إلى شاهدًة الشیخ، دیر محّطة من بالقرب الفلسطینّیة، الهجمات من              السّكة
من ِقَطٍع مشاهدُة سّرتني وقد البریطانّیة. لإلمبراطورّیة فلسطین فّالحي مواجهة            على
كدَّعامات السّكة، تخریب بعد فّالحینا، قبل من استخداُمها تّم قد اإلمبراطوریة             سّكة

 لعقد آبار المیاه والفساقي (القبور).
 

 
   (فسّقّیة مسقوفة بملقط سّكة یافا القدس في قریة دیر آبان المهّجرة، خالد عودة اهللا، 2016)

 



وقف خّط ترسیِم أثناء وخاصًة ،1948 النكبة حرب في تالحقنا السّكة لعنة              استمّرت
ضمن السّكة تبقى أن الصهاینة أصّر حیث و"إسرائیل"، األردن بین ما النار              إطالق
والقدس، أبیب تل مستعَمرة بین ما استراتیجیًا، ا خط بصفتها الصهیونّیة            الحدود
أردنیٍّة برعایٍة الولجة وُهّجرت صفافا، بیت من كبیرٌة وأجزاٌء القبو قریة             فاحُتّلت
فخضعت المجاورة بّتیر وأما الصهیونّیة، السیطرة تحت السّكة بقاء           لضمان

 "لترتیباٍت أمنیٍّة" حفاظًا على أمن السّكة.
  
 

السّكة ذاكرُة وتبقى حولها، البالد أهل روایُة تغیُب للسّكة، الطویل التاریخ هذا              (في
وبیوت واألحادیث الروایات لملمة إلى یحتاُج یا، تحد أكثر مستقبلیا مشروعًا            الشعبیة
ذاتها االستعمار حالة من مشتقٌة وصعوبتها صعبٌة، مهمٌة وهي والمیجانا،            العتابا
السلطة تنتجها التي والخرائط الوثائق إلى الوصول دروب لنا تیّسر            التي

  االستعماریة وتؤرشفها).
  

  المحّطة الرابعة: من تل أبیب إلى "یروشالیم" في 25 دقیقة
القطار استقبال حفل في غوریون بن قال ،1949 آب من السابع في النكبة، بعد                 ما

 األّول إلى القدس:
بعد عصرنا، יורשלימה)في (עולה القدس نحو الحّج بمثابة هو القطار "هذا             
مساعینا سلسة في جدیدٌة حلقٌة هو القطار وهذا أرضنا، في القومّیة كینونتنا              استئناف
وتربط الیهودّیة، للسیادة وإعادتها القدس لتحریر واالقتصادّیة والسیاسّیة          العسكرّیة

 عاصمتنا بكّل أنحاء بالدنا بحباٍل من الحدید والحّب".
  

في كاتس، یسرائیل الصهیونّي، المواصالت وزیُر سیعُیدها التي الكلمات ذات            وهي
المؤلفة لآلالف سیسمح السریع "الخّط یومًا: عشرین قبل السریع القطار خّط             افتتاح
والتاریخ اآلباء بإرث ویّتصل "أورشلیم"، إلى "علیاه" للحّج "إسرائیل" شعب            من



إلى لتصل األرض تحت السّكة بمّد المتمّثلة المشروع من القادمة بالمرحلة را ُمذك            
 محّطة حائط البراق".

  
والقدس أبیب تل مستوطنة بین ما السریعة السّكة حول الصهیونیُّة الخطابُة             تبدو
فتظهُر عامًا، 126 قبل القدس - یافا سّكة عن األوائل المستعمرون قاله لما               صدًى
یافا میناء من الرحلُة كانت ومثلما سیاحیة. ووجهّة ا ومحج مزارًا فیها المحتلَّة              القدس
الحّجاج عند المقّدسة البراءة زمن إلى الحداثة من االنتقال تساوي یافا باب              إلى
أبیب تل بین ما السریع الخّط احتفالیة في الیوم كذلك هي األوائل،              المسیحّیین

  "الهایتك" والحداثة الفائقة إلى "أورشلیم" األصالة والتقالید.
التاریخّي الصراع قوامها أخرى مغایرٌة صورٌة تقبع المنتشیة، الصورة هذه            ووراء
بین ما أّي الصهیوني، المشروع بدایة منذ وأورشلیم أبیب تل مستوطنة             بین
بین الصراع هذا نعي "الدنیوّیة". والعاصمة األیدیولوجّیة/العقائدّیة،         "العاصمة"
لالستعمار ومقاِوِمین رین كمستعمَّ موقعنا من وأورشلیم، أبیب تل          المستعمرتین،
مستعمرُة األولى بالوظیفة تنهض متكاملتین؛ وظیفتین عن تعبیرًا بصفته           الصهیوني،
"ما حالة وصار نضج قد بلدنا في االستیطاني االستعمار إّن القول وقوامها أبیب،               تل
الصهیوني، للمشروع سة المؤسِّ االستیطانیة األیدیولوجیا من متحررًة استعمار"          بعد
للجماعة القتالّیة الّروح إدامُة وقوامها أورشلیم، مستعمرُة الثانیة بالوظیفة           وتنهض

  االستیطانیة المبنّیة على أیدیولوجیا األرض المقّدسة.
 

الّلذین العاَلَمین بین الُهّوة لجسر محاولًة السریعة السّكة تبدو السیاق، هذا وفي              
مرحلته في الصهیونّي المشروع أزمة تكّثف التي ذاُتها الُهّوة وهي المدینتین،             تمّثلهما
ومقاتل المشاة جندّي بین ما لنَُِقل أو المحارب، وحیاة العادّیة الحیاة             المتقّدمة،
السریع، الخّط حول والصراعات النقاشات خضم وفي ،1993 عام ومنذ            السایبر.
یسمى ما قبل من الحالي بمساره للمشروع الشرسة المعارضة في المفارقُة             تتمّثل
في الدیموغرافّي التوازن على خطرًا المشروع في رأت والتي القدس"،            بـ"بلدیة
بمواردها الفقیرة القدس من االستیطانّي الُسّكانّي النزیف من سیزیُد لكونه            المدینة؛



سُیمّكن إذ والرفاهّیة، العمل وفرص الرخیص اإلسكان حیث الغنیة أبیب تل             إلى
دان" "غوش في السكن بین یجمعوا أن الدینّیة" "األیدیولوجّیات حاملي السریع             الخّط

 وسرعة الوصول إلى القدس زائرین لألهل و"األمكنة المقّدسة".
 

القدس تحتاج ال فعلّي، وبشكٍل إّنه، الصهاینة المواصالت خبراء من العدیُد             یقول
في األساسّي الثقل والعقائدّیة السیاسّیة لالعتبارات كان وأّنه السریع الخط            لهذا
ستسفید "مودیعین" مستوطنة إّن مضیفین، للمدینة، الفعلّیة االحتیاجات ال           المشروع،
الخّط من "شارون" أراده عّما بعیدًا لیس وهذا القدس، من أكثَر السریع الخّط               من
من سلسلٍة وتقویة لبناء یسعى كان حیث التحتّیة، للبنیة وزیرًا كان عندما              السریع،

 القالع االستیطانّیة بالقرب من "الخّط األخضر"، على شاكلة "مودیعین".
 
  

   تقول الُمَغنَّاة الشبابّیة الصهیونّیة "ها أنا قادم" (הנה אני בא) 2006:
 

  ها أنا قادم-القدس
  أتسّكع في شوارع الُمشاة

 ألُف ثقافٍة، لكلِّ واحٍد أٌخ وتسُع أخوات
  كلّهم هنا یلتقطون البثَّ من اهللا

 بعد تیدي كولیك القدس تضعُف بسرعة
 من یوم لیوم تل أبیب تتألق أكثر
 في القدس: رمادّي، ممل، ال بحر

 خواطر المغادرة
 ثالث سنین متردٌد ألخذ القرار
  لحزم األغراض داخل الحقیبة

  من القریة إلى المدینة باتجاه الساحل
 تل أبیب - ها أنا قادم

 جئُت ألعرق - ها أنا قادم
 ألّنك انت الوحیدة، أنا أقسم

 



 واآلن أنا في تل أبیب أخیرًا
 متمازٌج مع المنظر الطبیعي، الكّل حیوّي وهذا جیّد

  واو، كمّ هناك أثداء حرقت عیوني
  بعد سنتین في سدوم وعمورة

 ال أتعرف على نفسي في المرآة
 

 القدس - ها أنا قادم
 عائٌد إلیِك- ها أنا قادم

  
  عدت للقدس، هنا الُحمص جید هذا مؤكد

 أعطني االسترخاء، أعطني الهدوء، لن أصاب بالتثاؤب
 متى المّرة األخیرة التي وضعَت فیها ورقة صالٍة في  "حائط المبكى"

  غارٌق في األكل والتعّرف على أصدقاٍء جدد
 المدینة هذه تعید لي التحّكم بالحیاة

 سنتنفس قلیالً من هواء الجبال ..نقيٌّ كالنبیذ
  

 تل أبیب - ها أنا قادم
 أنا أصل - ها أنا قادم

 جئت ألعرق - ها أنا قادم
 ألّنك أنت الوحیدة، أنا أقسم



 
  (جسر خّط القطار السریع، خالد عودة اهللا، 2018)

  المحّطة األخیرة: وادي الصرار
التي الوحیدة المحّطة وهي الصرار، وادي محّطة إلى وصلُت الرحلة هذه نهایة              في
لألسف. األوان، فوات بعد ولكن القدس، یافا سّكة خّط على البالد عن دفاعًا               ُبنیت
تسلُّقت المبنى، إلى الدخول من ُتحذِّر الفتٍة ووضع المحّطة بتسییج الصهاینُة             قام
ال نفسي في قلُت ثّم الثاني، الطابق إلى وصعدُت المحّطة ودخلُت بصعوبٍة              السیاج
السّكة. وجغرافیا تاریخ على منها ألُطلَّ الظلیلة الغربّیة المحّطة شرفة من             أفضل
بالّرصاص، مثقوبٌة صرار، وادي علیها منقوٌش عثمانیٍّة رخامیٍّة لوحٍة تحت            جلسُت
الشرقّیة، الجهة على المثّبتة الّلوحة ذات (أّما یافا. جهة الغربّیة، الجهة على              مثبتٌة



وقد السّكة). قصة الّلوحتین حال یكّثف الّرصاص، أثر من فسلیمٌة القدس،             جهة
:  أنهكتني الرحلُة، بدأُت أُخطُّ في دفتري بعضًا مّما خّطته الرحلة فيَّ

 
 

 شقُّ الجبل:  تمریٌن أوٌل على الفتح االستعمارّي واشتعاُل الَخیاِل بجیوٍش تعبُر الشّق
 في زمٍن قادٍم.

 
 حجُر محّطة َسجد:  شعوٌر مرتبٌك، ما بین سروٍر بعَثُه العثور على بقایا ما اندثر في
 بالدنا في نفسي، وما بین معرفة التاریخ االستعمارّي للسّكة، وقفُت أمام حجٍر وحیٍد

 قد تبقى من محّطة َسجد المندثرة، وبهذا اإلحساس المرتبك تفهُّمت صورة القطار
 والسّكة في ذاكرتنا المعذبة التي تساوي ما بین الماضي والزمن الجمیل وقد شذب

  الفقد كلَّ ما یربُك صورَته المشتهاة.
 

  رفقُة الّشقا:  فلسطینیون وسودانیون وجزائریون ومصریون، یجمعهُم الشقاء
قهم لهجاٌت وصراعاٌت على لقمة العیش، أيُّ كالٍم دار بینهم؟ وأّي مواویل  وتفرُّ

  غّنوها لُیسّلوا بها أنفسهم؟ ماذا اقتسموا؟ وعلى ماذا انقسموا؟
 

 "قوُس نصٍر" على أبواب القدس:  على مدخل القدس، ما بین قالونیا ولفتا، یمتدُّ
ل ینبئ بالسیادة على تحت  جسُر القطار السریع واصًال بین نفقین، النفُق األوُّ

 األرض، أسفل بیت سوریك، والنفق الثاني یصُل نهایة الخطِّ السریٍع بـ "محّطة األّمة
 ". یبدو الجسر اإلسمنتَي العظیم وكأّنه قوُس نصٍر صهیونيٍّ یعبُر منه القادمون إلى

 القدس، ولكّنه جسُر نصٍر َقِلٌق فهو أیضا یّتصل بنفٍق یؤدي إلى أكثَر ما یكّثف
 الشعور بقلق النهایة، إلى "الملجأ النووّي" الذي شیُّده الصهاینُة أسفل قریة لفتا

 وأسموه "ملجأ یوم القیامة" …



 

  
 ( لوحة محّطة وادي صرار العثمانّیة على الجهة الشرقّیة من المحّطة، خالد عودة اهللا، 2018)
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