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احلفريات األثرية يف مدينة القدس 
ما بني األعوام 1863م/ 2009م 
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د. شامخ عالونه
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ملخص: 
 هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على احلفري�ت االأثرية ونت�ئجه� يف مدينة القد�ص، وبخ��سة 
التي متت على اأيدي عدد من العلم�ء التوراتيني، وعدد اآخر من العلم�ء الغربيني؛ ابتداًء من 
اأهوائهم وتف�سرياتهم  الع�م 1863 ولغ�ية الع�م 2009، الذين كتبوا ت�ريخ املدينة ح�سب 
التوراتية، كم� تتطرق الدرا�سة اإىل تقدمي تو�سيح علمي للحفري�ت ك�فة التي متت يف مدينة 
القد�ص، والتي بلغت يف جممله� اأكرث من 50 حفرية اأثرية، واأجرى الب�حث حتلياًل ت�ريخيً� 
وُدعمت  احل�س�رية،  للبق�ي�  املختلفة  التف�سريات  خالل  من  وردت  التي  النظري�ت  لبع�ص 
الدرا�سة بعدد من االآراء املختلفة لعلم�ء االآث�ر الذين نفوا اأية عالقة لليهود مبدينة القد�ص 

وب�مل�سجد االأق�سى املب�رك وقبة ال�سخرة امل�رصفة. 
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Abstract: 
The study aimed at identifying the archaeological excavations and their 

results in Jerusalem, particularly those conducted by a number of biblical 
scientists and other western scientists since 1863. These wrote the history 
of the city according to their prejudices and biblical interpretations. The 
study presents the scientific clarification for all the excavations which have 
been in the city of Jerusalem. This amounted to more than 50 archaeological 
excavations. The study was also supported by a number of antiquates scientists' 
opinions who denied any relationship to the Jews to Al- Aqsa Mosque and the 
Dome of the Rock.
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مقدمة: 

مدينة القد�ص ك�نت- وم� زالت- مدينة جتذب علم�ء االآث�ر الغربيني والتوراتيني منذ 
الع�م 1863م، حيث وفد اإليه� عدد من الب�حثني؛ وقد اعتمد هوؤالء الب�حثون يف تف�سريهم 
للبق�ي� الت�ريخية واحل�س�رية على رواي�ت ت�ريخية توراتية مت�س�ربة يف مدينة القد�ص، 
والإثب�ت ذلك عمل الب�حثون عدداً من احلفري�ت والدرا�س�ت من اأجل العثور على دالئل م�دية 
تثبت نظري�تهم التي ج�ءوا من اأجله�. وقد تركزت جل هذه احلفري�ت والدرا�س�ت يف حميط 
البلدة القدمية من القد�ص واملن�طق املج�ورة، تلك احلفري�ت التي افتقرت لالأ�س�ليب العلمية 
مق�رنة  وكذلك  والعر�سية،  الراأ�سية  واالأنف�ق  احلف�ئر  عمل  طريقة  حيث  من  واملنهجية، 
الدالئل امل�دية ب�ملك�ن، وربطه� ت�ريخيً� بفرتات حقيقية، فمجرد اكت�س�ف اأ�س��س�ت جلدران 
خمتلفة املراحل والتواريخ ك�ن يتم اإرج�عه� للمرحلة التوراتية اأو فرتة الهيكل الث�ين، فهي 

اإدع�ءات ُنفيت، واأُعيد التفكري ب�لنظري�ت ال�س�بقة من قبل التوراتيني اأنف�سهم. 
املختلفة،  الغربية  واحلكوم�ت  املوؤ�س�س�ت  من  عدد  قبل  من  البعث�ت  تلك  موِّلت  لقد 
اأونت�ريو امللكي يف كندا،  اأمث�ل جمعية الدومنيك�ن الفرن�سية للحفري�ت االأثرية، ومتحف 
االأمريكية،  اجلغرافية  واجلمعية  لندن،  وج�معة  اأك�سفورد،  وج�معة  فكتوري�،  وج�معة 
والكندية  والفرن�سية  الربيط�نية  احلكومة  راأ�سه�  وعلى  الغربية،  احلكوم�ت  من  اأخر  وعدد 
واالأ�سب�نية واالأمل�نية والبلجيكية والي�ب�نية. وك�ن من �سمن اأهدافه� املعلنة عم� يط�بق 
دمرِّت معظم  الهدف،  لهذا  ف�إ�س�فة  القد�ص،  مدينة  اأثرية يف  مواقع  الت�ريخية من  الرواية 
الطبقي يف املدينة حيث  التت�بع  البحث ح�سب  القد�ص بدعوى  االإ�سالمية يف مدينة  االآث�ر 
ُردمت الطبق�ت االأثرية التي تعود للفرتات االإ�سالمية املختلفة يف املدينة وُخرِّبت، وبخ��سة 
التي تقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من امل�سجد االأق�سى املب�رك حيث توجد الق�سور االأموية 

واملن�س�آت االإ�سالمية املختلفة هن�ك. 
لقد اأثبتت الدرا�س�ت واالأبح�ث واحلفري�ت منذ منت�سف القرن الت��سع ع�رص تقريبً� اأنه ال 
يوجد دالئل ت�ريخية لليهود يف مدينة القد�ص، وذلك ب�سه�دة علم�ء توراتيني، اأمث�ل مريون 
بنفن�ستي ونحم�ن اأفيج�د وم�ك�ص ف�ن بري�سم، و توفي� �س�جيف وجدعون اأفني وروين رايخ 
وغريهم، وذلك من خالل االأبح�ث الكثرية التي اأجروه� والتي ُترجمت اإىل العديد من لغ�ت 

الع�مل املختلفة. 
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مشكلة الدراسة: 
التوراتيني  الت�ريخية من قبل علم�ء االآث�ر  الدرا�سة يف تزوير احلق�ئق  تكمن م�سكلة 
يف مدينة القد�ص وحميطه�، وربط املكت�سف�ت الت�ريخية ك�فة ب�لت�ريخ التوراتي لليهود يف 
املدينة املقد�سة وم� يج�وره�، كذلك يف وجود م�سكلة اأ�س��سية يف علم االآث�ر لدى التوراتيني، 
اإ�رصائيل،  يف  وال�سي��سية  الدينية  االإيدولوجي�  خلدمة  جمند  هو  حم�يداً،بل  علمً�  لي�ص  فهو 
الت�ريخية احل�س�رية للمدينة قبل  النهب والتدمري للبق�ي�  التزوير تتم عملية  اإىل  واإ�س�فة 

وبعد الفرتات االإ�سالمية املختلفة.
منهج الدراسة: 

االأثرية  احلفري�ت  ح�رص  حيث  من  الدرا�سة  هذه  يف  العلمي  املنهج  الب�حث  ا�ستخدم 
ك�فة يف مدينة القد�ص ح�سب ت�سل�سله� الت�ريخي، ق�سم البحث اإىل حم�ور عدة ع�لج اجلزء 
االأول امل�سح الت�ريخي واالأثري الو�سفي للمدينة، والث�ين احلفري�ت االأثرية يف املدينة منذ 
ع�م  من  والرابع   ،1967 ع�م  1900حتى  ع�م  من  والث�لث  1900م،  لغ�ية   1863 الع�م 

1967 لغ�ية 2000، واملحور االأخري من ع�م 2000 لغ�ية 2009.
مت تتبع نت�ئج هذه احلفري�ت ح�سب م� ن�رصت من م�س�دره� االأ�سلية بحيث ُعر�ست 
عليه�  الرد  ن�ستطع  مل  بع�سه�  ولكن  ب�لتف�سيل،  عليه�  وُعلق  ك�فة،  احلفري�ت  هذه  نت�ئج 
حلِّلت  كم�  وردت،  كم�  ذكرن�ه�  لذلك  مف�سل  ب�سكل  ولي�ست  اأولية  كتق�رير  ن�رصه�  ب�سبب 
وبحثت اآخر الت�رصيح�ت للتوراتيني اليهود بخ�سو�ص مزاعمهم حول نت�ئج حفري�تهم يف 

املدينة.
نتائج الدراسة: 

االآث�ر  علم�ء  قبل  من  ُن�رص  م�  اإىل  ت�ستند  عدة،  ت�ريخية  حق�ئق  اإىل  الب�حث  تو�سل 
الغربيني حول مدينة القد�ص، ففي املق�م االأول، اختلف �ستة من علم�ء االآث�ر حول ت�ريخ 
الث�لث  للقرنيني  تعود  اأنه�  تبني  وقد  قدرون،  وادي  يف  املدينة  �رصق  املوجودة  املق�بر 
والرابع امليالديني، ولي�ص لداود اأو �سليم�ن وال حتى الأب�س�لوم. كم� اأن االأنف�ق التي توجد 
يف القد�ص يبو�سية البن�ء والت�ريخ، وبع�سه� يعود للفرتات االإ�سالمية املختلفة، اأم� املتتبع 
لنت�ئج هذه احلفري�ت، فيالحظ عدم وجود دالئل م�دية مكتوبة عرث عليه� يف القد�ص تعود 
بع�ص  ادع�ء  كذلك  االأقل،  على  كت�بيً�  نق�سً�  اأم  ك�نت عملة معدنية  �سواء  التوراتية  للفرتة 
التوراتيني اأن املحجر املوجود مق�بل ب�ب الع�مود يعود للملك �سليم�ن، ف�الأ�سح اأنه يعود 
ل�سليم�ن الق�نوين حيث افتتحه لرتميم االأجزاء املهدمة من اأ�سوار املدينة، وب�لت�يل تو�سل 
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اأر�ص  التوراة مل� هو موجود على  اأن ال عالقة مل� ذكر يف  اإىل نتيجة مف�ده�  التوراتيون 
الواقع، فيم� يخ�ص املدينة املقد�سة وم� حوله� من اأخب�ر.

املسح التارخيي واألثري امليداني يف مدينة القدس: 
و�سيلة  تعدُّ  وم�زالت  ك�نت  القد�ص  مدينة  يف  االأثرية  احلفري�ت  اأن  فيه  �سك  ال  مم� 
 During the Middle Ages the orientation of most writing، لدعم املزاعم التوراتية 
 about Jerusalem was religious; the heavenly Jerusalem described by devout
 Jews, Christians and Moslems often bore little resemblance to the reality
اأنظ�ر الب�حثني من خمتلف اجلن�سي�ت منذ فجر الت�ريخ ، ولكن  فهي دائمً� حمط   .below
الُكت�ب  الو�سطى حيث توجه معظم  الع�سور  االأوروبي والغربي به� يف فرتة  زاد االهتم�م 
للت�أليف عن مدينة القد�ص، وو�سع اخلرائط ور�سمه� لهذه املدينة، وا�ستك�س�ف ت�ريخه� من 
خالل امل�سح االأثري واحلف�ئر غري املرخ�سة واملنتظمة من قبل ال�سلط�ت العثم�نية؛ الأنه� 
ك�نت غري وا�سحة االأهداف، بل وم�سكوك بنواي� هذه اجلمعي�ت واملوؤ�س�س�ت جت�ه املدينة 
 Pilgrims described the city in glowing terms, and maps placed the. املقد�سة 

 city at the

القد�سي  احلرم  اإىل  للدخول  املختلفة  احليل  من  العديد  اإىل  البعث�ت  هذه  جل�أت  فقد 
وم�س�حته  املزعوم  الهيكل  مك�ن  حول  تخيالتهم  وو�سع  املك�ن  لدرا�سة  وغ�لبً�  ال�رصيف 
و�سكله، فك�نت اأول بعثة اأثرية للتحقق مم� ج�ء يف التوراة ع�م 1738م برئ��سة املطران 
ريت�س�رد ب�كوك )Richard. Pococke( الذي كتب و�سفً� �س�ماًل الآث�ر القد�ص)1(، ويف �سنة 
القد�ص،  Carsten Neibuhr واأجرى درا�س�ت خمتلفة حول  1761م زاره� ك��سرتن نيبور 
ون�رص بع�ص الر�سوم�ت البي�نية، واأث�ر اهتم�مً� ملحوظً� لدى املوؤرخني وعلم�ء االآث�ر )2(، 
 William. J.( اأ�سف اإىل ذلك قدوم بعثة بريط�نية ع�م 1818م، برئ��سة وليم جون ب�نكز
يوفق  مل  ولكنه  العثم�نية،  احلكومة  من  ر�سمي  اأذن  على  احل�سول  ح�ول  الذي   )Bankes
فقد قوبل طلبه ب�لرف�ص، فلج�أ اإىل عمل بع�ص امل�سوح�ت واحلفر االأثرية لياًل خ�رج اأ�سوار 
املدينة، وعلمت احلكومة الرتكية ب�س�أن تلك احلف�ئر فبنت اجلدران يف املوقع ملنع مزيد من 

اأعم�ل احلفري�ت غري الق�نوية، وغري املوافق عليه� من طرف ال�سلط�ت العثم�نية )3( . 
 The American Edward Robinson visited Jerusalem for the first time in
1838. اأم� االأمريكي اإدوارد روبن�سون )Edward. Robison(، فقد زار القد�ص للمرة االأوىل 
 Robison (He discovered the arch at( يف 1838م، والذي يعد مكت�سف قو�ص روبن�سون
the Temple Mount that bears his name today; and the Swiss Titus Tobler dis-
covered an arch which later became known as Wilson’s A الذي يحمل ا�سمه اليوم، 
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وال�سوي�رصي تيتو�ص )Titus( اكت�سف القو�ص الذي اأ�سبح فيم� بعد يعرف بقو�ص ويل�سون. اأم� 
اأم� اأم� يف ع�م 1834م، فقد ق�م فريدريك ك�ثر وود )Fridreck Kather woad( مب�سح يف 
-In 1841 William Tipping, a tou  منطقة احلرم، وقدم خريطة تف�سيلية ملدينة القد�ص.
 ist who visited areas off limits to Christians, sketched the site of the Double
Gate, hastily, for fear of being caught. يف ع�م 1841م زار ويلي�م )Willam) وهو 
 In 1864, س�ئح غربي من�طق حمظورة على غري امل�سلمني ، ور�سم موقع الب�ب املزدوج. و�
 Charles Wilson came from England in order to make a map of Jerusalem and
 )Charles Willson( يف ع�م 1864م ج�ء ت�س�رلز ويل�سون .explore the water system
- His fin  من اجنلرتا من اأجل عمل خريطة ملدينة القد�ص ، وا�ستك�س�ف نظ�م توزيع املي�ه.
 .ings prompted the creation of the Palestine Exploration Fund (PEF) وك�ن 

للنت�ئج التي تو�سل اإليه� اأثر يف اإن�س�ء �سندوق ا�ستك�س�ف فل�سطني �سنة 1865)3(.
هدفت امل�سوح�ت ال�س�بقة واجلوالت اال�ستطالعية ملدينة القد�ص اإىل التفتي�ص عن اآث�ر 
الهيكل املزعوم ، و الهيكل يعني بيت الرب اأو البيت الكبري، وهي كلمة �سومرية، ويق�ل ب�بلية 
م�أخوذة من مقطعني: املقطع االأول » اأي« مبعنى بيت، واملقطع الث�ين »كل« مبعنى الكبري)4( 
اإ�س�فة اإىل اآث�ر ح�س�رة اململكة اليهودية اخلرافية ، ولكن م� ح�سل هو طم�ص وهدم للمع�مل 
عن  للبحث  املختلفة،  االإ�سالمية  الفرتات  ولغ�ية  اليبو�سية  الفرتة  من  للمدينة  الت�ريخية 
اأب�طيل وخي�الت واآم�ل عف� عليه� الزمن ولقد ثبت علميً� اأن م� حدث لي�ص �سوى تخيالت 
املفل�سني من منطلق “احلق الت�رخي” لدولة ا�ستمرت 40 ع�مً�، واإذا ُطبق هذا املفهوم على 
دول الع�مل فيجب اأن تعود فل�سطني وال�رصق بك�مله لليون�ن وروم� والبيزنطيني واالآ�سوريني 
�سه�ينة  طرف  من  و�سعت  الهدامة  النظرية  فهذه  واالأتراك،  والتت�ر  واملغول  والب�بليني 
الع�رص احلديث يف موؤمتراتهم الإثب�ت حق زائف؛ ولالأ�سف فقد روج لهذه النظرية وعمل على 
اإجن�حه�، الأنه� ك�نت تالئم رغب�ت الغرب اال�ستعم�ري جت�ه القد�ص ب�سكل خ��ص، واالأمة 

العربية واالإ�سالمية ب�سكل ع�م.
احلفريات األثرية يف مدينة القدس )1863 م - 1900 م(:

اأوىل احلفري�ت االأثرية التي متت يف مدينة القد�ص ك�نت �سنة 1863م وقد اأجريت من 
 )Saulcy, Felicien De Louis( برئ��سة لوي�ص فيلي�س�سي�ن دي�سول�سي )قبل بعثة فرن�سية )5
وهذه احلفري�ت متت اإىل ال�رصق من مدينة القد�ص يف الوادي املعروف ب��سم وادي قدرون 
اأو جيحون، ويطلق عليه بع�سهم اأ�سم وادي جهنم، ولكن من خالل درا�سة اال�سم من الن�حية 
اللغوية واجلذر الثالثي )قدر( فهي ح�سب اللغة الكنع�نية ق�در، وتعني الظالم واللون الق�مت، 

وتق�بله� يف اللغة العربية )قذر( مبعنى و�سخ، وكذلك ي�أتي مبعنى عميق)6(.  
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اأمدتن� حفري�ت ع�مل االآث�ر الفرن�سي ال�س�بق الذكر ودرا�س�ته ب�أهم النت�ئج التي تو�سل 
لفرتة  تعود  التي  امللكية  االأ�رصة  مق�بر  على  العثور  وهي  احلفري�ت،  تلك  خالل  من  اإليه� 
امللك داوود عليه ال�سالم، وخ��سة قرب ابن امللك داوود اأب�س�لوم الذي ك�ن متمرداً على اأبيه، 
وكذلك على عدد من املق�بر االأخرى مثل قرب النبي زكري�، وقد ُعرث على نق�ص ب�للغة االآرامية 
 Saulcy, Felicien De( مل ي�ستند فيلي�سي�ن دي�سول�سي .)ُنقل اإىل متحف اللوفر يف ب�ري�ص)7
Louis( اإىل ن�ص م�دي وا�سح يثبت اأن هذه املق�بر تعود لفرتة النبي داوود و�سليم�ن كم� 
ك�ن يدعي، ومل ي�ستخدم طريقة الكربون 14 لتحليل املواد الع�سوية التي عرث عليه� يف تلك 

املق�بر، بل اأعتمد على ن�ص ورد يف التوراة بخ�سو�ص هذا املك�ن)8( .
اأ�س�ص التوراتي دي�سول�سي )Saulcy( منهجً� مبنيً� على تف�سري البق�ي� االأثرية الت�ريخية 
للحقبة االإ�رصائيلية، وذلك من منطلق م� ورد يف التوراة يف مدينة؛ فمنذ تلك اللحظة �س�رع 
 Jemes( �سرتمني  جيم�ص  اأمث�ل  الذكر،  ال�س�بقة  املق�بر  يف  للبحث  الب�حثني  من  عدد 
Stremin( ، وقد اأف�د البحث والدرا�سة املقدمة من ج�معة جنوب فلوردا )Florida( اأن تلك 
املق�بر ال تعود لداوود واأبنه اأب�س�لوم، واإمن� تعود لزكري� ولد يوحن� املعمدان، ورمب� ل�سيدن� 
يعقوب عليه ال�سالم، وكذلك ج�ء ع�مل االأنرثوبولوجي� جو زي��ص Joe Zais( 1863)، وذكر 
اأن ت�ريخ البن�ء يعود للقرن الرابع امليالدي، كم� اجتهدت الب�حثة التوراتية يف اجل�معة 
العربية ع�م 2005 ، وهي اإيليت مزار )Eilat Mazar( )9( . واأثبتت اأن “احلفري�ت ال�رصية 
التي �س�ركت فيه� يف املك�ن، ك�سفت عم� ق�لت اإنه )مبنى كبري قد يكون الق�رص الذي اأهداه 
حريام ملك �سور اإىل امللك داود، وذلك تقديراً ملح�ربته اأعداءهم� امل�سرتكني، وهذا التف�سري 
يتن�ق�ص مت�مً� مع �سكل البن�ء، فحريام اأهداه خ�سبً� ولي�ص ق�رصاً من احلجر، واأي�سً� قد يكون 

ق�رصاً من الفرتة اليبو�سية التي �سبقت فرتة امللوك يف القد�ص )10( . 
العربية  )Z’ieve Hirtzug( حم��رص يف اجل�معة  اأح�طتن� حفري�ت زئيف هريت�سوغ 
-Gid (  ب�لك�سف عن املق�بر التي قيل اإنه� تعود لفرتة الهيكل الث�ين، اأم� جدعون برو�سرت

on Brewster( فقد �سوَّب الدرا�سة االآنفة، وذكر اأنه ال عالقة له� بت�ريخ اليهود يف مدينة 
اأحد جدران  التي وجده� على  اليون�نية  االأحرف  اإىل  القد�ص، وهي ن�سب م�سيحية وا�ستند 
اأحد تلك املق�بر، اأم� الربوف�سور نحم�ن اآفيج�د )Nahman Avigad) من اجل�معة العربية 
فقد اأجرى بحثً� على تلك املق�بر فن�سبه� لفرتة الهيكل الث�ين، )11( .هذا ب�الإ�س�فة اإىل ر�س�لة 
دكتوراة حول املو�سوع، وخم�سه اأبح�ث اأخرى جميعه� تدعى اأن ذلك الن�سب يعود لفرتة 

الهيكل الث�ين )12( . 
وكم� الحظن� ف�إن اأكرث من ع�رص درا�س�ت توراتية ح�ولت ت�أريخ اأول اأثر مت احلفر فيه 
يف مدينة القد�ص ون�سبته اإىل الفرتة التوراتية؛ فمن خالل درا�سة هذه التن�ق�س�ت وحتليله� 
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اإ�رصائيل  مملكة  ملوك  بني  ق�ئمة  ك�نت  التي  ب�لعالقة  ومق�رنته�  ومنهجي  علمي  ب�سكل 
والفراعنة يف م�رص، وكذلك عالقته� ب�لدول املج�ورة، ومن خالل التحليل املعم�ري لتلك 
اأنه� تعود للفرتة الواقعة م� بني القرنيني الث�لث والرابع امليالديني  املق�بر فمن املرجح 
)13( وقد مت التو�سل لهذا اال�ستنت�ج، وذلك بدرا�سة �سكل احلج�رة وطريقة نحته�، وطريقة 

زخرفته� التي ت�سبه مثيالته� يف البرتاء و�سم�ل اململكة العربية ال�سعودية )14( . واأنه لي�ص 
لهم� عالقة بفرتة املعبد الث�ين، وال حتى بفرتة امللك داوود، ومن اجلدير ذكره اأن هذا املك�ن 
ينبذه اليهود الأنهم يعتربونه مك�نً� يج�سد فيه ح�دثة التمرد من قبل اأب�س�لوم على اأبيه . اأم� 
كت�بة  على  فيه�  ُيعرث  مل  الت�ريخية  الفرتات  تلك  طيلة  املك�ن  يف  اأجريت  التي  احلفري�ت 
ب�للغة العربية، اأو فخ�ر يعود للع�رص احلجري، اأو حتى يف فرتة املعبد الث�ين، اأ�سف اإىل ذلك 
اأن علم االنرثوبولوجي� مل يثبت من خالل حتليل البق�ي� الع�سوية اأن ت�ريخ املك�ن ال ميت 

ب�سلة للت�ريخ التوراتي املزعوم يف املك�ن. 
)CH. Wilson( قو�سً� حجريً� من  ويف ع�م 1867م اكت�سف الب�حث ت�س�رلز ول�سون 
عهد هريود�ص، وهو اأدومي االأ�سل حكم م� بني 44ق.م لغ�ية 4 ق.م، وق�م بعدد من االأعم�ل 
التي  احلفري�ت  اأم�   )16( القي�مة  كني�سة  واجهة  ، وفح�ص   )15( القد�ص  العمرانية يف مدينة 
ب��سم  بريط�نية  بعثة  ق�مت  ،حيث   )1870\1867( الفرتة  خالل  فك�نت  الفرتة  تلك  تلت 
وارين  ت�س�رلز  الكولونيل  املهند�ص  برئ��سة  فل�سطني(  اآث�ر  الكت�س�ف  الربيط�ين  )ال�سندوق 
)CH. Warren( ، وك�ن هدفه من�سبً� على منطقة احلرم القد�سي ال�رصيف. اأم� اأهم مكت�سف�ته 
فك�نت اآب�ر م�ئية مت�سلة بنبع جيحون نبع اأم الّدرج، وي�سمى اأي�سً� نبع العذراء ويقع يف 
امل�سدر  النبع  ويعد  �سخرة،  قبة  جنوب  القد�ص  يف  �سلوان  وادي  على  يطل  الذي  املنحدر 
الوحيد للمي�ه يف املنطقة، حيث بداأ اال�ستيط�ن الب�رصي يف القد�ص عند هذا امل�سدر امل�ئي 
)17( . ثم ق�م بحفري�ت عمودية واأنف�ق اأفقية نحو جدران احلرم القد�سي ال�رصيف ال�رصقية 

واجلنوبية والغربية بهدف اكت�س�ف طبيعة هذه اجلدران، واأنواع حج�رته� التي ك�ن يعتقد 
اأنه� تعود للهيكل الث�ين ح�سب الت�سورات امل�سبقة لديه، وفيم� بعد ا�ستنتج اأنه� هريودية.

وي�س�ف اإىل تلك االأعم�ل حفري�ت النفق الذي يقع مدخله بني ب�ب ال�سل�سلةالواقع يف 
الرواق الغربي للم�سجد االأق�سى املب�رك؛ وبني املدر�سة االأ�رصفية �سم�اًل، واملدر�سة التنكزية 
جنوبً�، كم� ي�رصف على �س�رع ي�سم العديد من املدار�ص االإ�سالمية يف القد�ص هو طريق ب�ب 
ال�سل�سلة. )�سمي ال�س�رع قدميً� ب��سم �س�رع داود، ومنه عرف الب�ب كذلك بب�ب داود، وب�ب 
امللك داود، وداود هن� هو نبي اهلل تع�ىل، مل يعرتف اليهود بنبوته، ف�أطلقوا عليه امللك.( )18( 
وب�ب القط�نني، وهو من اأجمل واأ�سخمه� اأبواب امل�سجد االأق�سى املب�رك، يقع يف منت�سف 
�سوره الغربي تقريبً�، بني ب�بي احلديد �سم�اًل واملطهرة جنوبً�، ويف�سي اإىل �سوق القط�نني 
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ا�سمه.  م�سدر  وهذا  ح�له�،  على  الب�قية  القد�ص  اأ�سواق  اأقدم  من  واحداً  ويعد  له،  املح�ذي 
ال�رصيف  القد�سي  للحرم  الغربي  اجلدار  مع  ويتع�مد   )19( القطن  ب�ئعو  هم  هن�  )القط�نون 
بطول )25م( ، وبعر�ص )6م( ، وي�سل اإىل �سبيل ق�يتب�ي، وهو �سبيل مي�ء يقع مق�بل ب�ب 
املطهرة، بينه وبني الطرف الغربي ل�سحن ال�سخرة، يف ال�س�ح�ت الغربية للم�سجد االأق�سى 
املب�رك. ُبنيت ال�سبيل فوق الطرف ال�سم�يّل الغربّي مل�سطبة وا�سعة حتمل اال�سم نف�سه، وله� 
حمراب يف اجلهة اجلنوبية، بن�هم� امللك االأ�رصف اأبو الن�رص اإين�ل )860هـ( ، ثم جدد امللك 
االأ�رصف ق�يتب�ي ال�سبيل ع�م 887هـ- 1482م، بعد هدمه، وعرف ب��سمه، واأع�د جتديده 
ال�سلط�ن العثم�ين عبد املجيد الث�ين 1330هـ- . )20( ، ولكن ذلك النفق مل يحقق له اآم�له 
)Warren( يف العثور على دالئل م�دية تعود للفرتة التوراتية . وقد ن�رص الكولونيل وارين
نت�ئج حفري�ته يف كت�به )اكت�س�ف القد�ص( ع�م 1871م، ويف كت�به )توثيق القد�ص( ع�م 

1884م )21( .
التوراة  اإىل   )CH. Warren( ورن  ت�س�رلز  حفري�ت  نت�ئج  ا�ستندت  اأخرى  جهة  ومن 
والتف�سري التوراتي قبل اأن تتم اأ�ساًل، وذلك بن�ًء على م� ذكره حول القن�ة التي ذكرت يف 
الفرتة  منذ  امل�ئية  القنوات  من  معقد  نظ�م  على  تقوم  القد�ص  مدينة   )22( م�سبقً�.  التوراة 
اليبو�سية )23( ، وبخ��سة التي ت�سل من واإىل ين�بيع املي�ه التي تقع خ�رج االأ�سوار، مثل 
عني الدرج، وغريه� من العيون امل�ئية التي تقع خ�رج نط�ق املدينة، وكذلك قنوات املي�ه 
من الفرتة اليون�نية والروم�نية، فلي�ص كل م� هو حتت االأر�ص يعود لفرتة الهيكل الث�ين كم� 
يدعي التوراتيون، ف�لنظ�م امل�ئي وجد يف املدينة قبل اأن حٌتتل املدينة من طرف داوود؛ 
فهذا النظ�م امل�ئي يبو�سي كم� ذكر �س�بقً�، وننوه هن� اأن جزءاً من هذه القنوات واالآب�ر يعود 
للفرتات االإ�سالمية املختلفة، كم� ذكر وارين )Warren( اأن �س�ح�ت امل�سجد االأق�سى حتتوي 
على 34 بئراً، حمفورة يف ال�سخر، ب�أعم�ق خمتلفة بع�سه� ي�سل طوله تقريبً� اإىل 30 مرتاً، 

فهل ك�ن الهيكل يخرتق هذه االآب�ر، وهذا م�ستحيل من الن�حية املنطقية واملعم�رية )24(. 
لقد اأجريت حفري�ت يف مدينة القد�ص م� بني االأعوام 1869 و1889 على يد عدد كبري 
احلفر   .Clermont Ganneau (CH( كلريمونت ج�نو  ت�س�رلز  اأع�د  فقد  االآث�ر،  علم�ء  من 
علم�ء  غ�لبية  به�  خرج  التي  نف�سه�  ب�لنت�ئج  وخرج  قدرون،  وادي  يف  امللوك  مق�بر  يف 
الت�س�رب  بين�  وقد  الأب�س�لوم،  مق�بر  وهي  االإ�رصائيلية  للفرتة  تعود  املق�بر  اأن  من  االآث�ر 
 White واآيت فراير�ص وم�يو�ص  ، وكذلك ق�م كل من  البحث  االإدع�ءات بداية هذا  يف هذه 
Friars And Mauss. k. �سنة 1871 بتنظيف بركة بيت ح�سدا مبعنى بركة بيت الرحمة، 
وهي من الربك التي اأن�س�أه� هريود�ص يف القد�ص (Bethesda Pool) وحفري�ت م�ود�سلي 
)Maudsley (H. ع�م 1871 يف ح�رة ال�رصف العربية وي�سميه� االإ�رصائيليون ح�رة اليهود، 
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وك�نت نت�ئج حفري�ته اكت�س�ف حمجر اأو مقلع للحج�رة، بينم� ق�م ت�س�رلز كلريمونت ج�نو 
)Clermont Ganneau (CH ب�حلفر عند قو�ص الن�رص Ecco Homo) Arch of( الروم�ين 

ومنطقة اأنطوني� الهريودية )25( .
اأم� حفري�ت وايت وم�وي�ص )White Friars and K. Mauss( يف الع�م 1876م فقد 
ك�سفت اآث�ر كني�سة القدي�سة حن� فوق بركة �س�نت� حن� املقد�سة )Porbatca( ، وكذلك حفري�ت 
جوثي�ص )s. H’ Guthe( ، 1881 تركزت ب�لقرب من بركة �سلوان، ويف ع�م 1886 نظف 
الذهبي  الب�ب  فوق  من  الردم  بتنظيف   )Conrade Schick( �س�سيك  ريد  كون  االآث�ر  ع�مل 
تعود  التي  القبور  من  عدد  على  عرث  وقد  املب�رك،  االأق�سى  للم�سجد  ال�رصقي  ال�سور  على 
للفرتة الروم�نية، وقنوات مي�ه، اأم� حفري�ت ع�م 1889م فقد متت على يد جرمير دوراند 

)J.Germer Durand( وقد اكت�سفت كني�سة ومدرج من الفرتة البيزنطية )26( .

مم� �سبق ن�ستنتج اأن تلك احلفري�ت مل تثبت اأن هن�ك ت�ريخً� توراتيً� لليهود يف مدينة 
القد�ص، وال توجد عالقة للت�ريخ التوراتي املزعوم ب�ملكت�سف�ت احل�س�رية يف املدينة، اأم� 
 Frederick( )27( بني اأعوام 1894- 1897م ، فقد نظمت احلفري�ت بقي�دة »فردريك بلي�ص
J .Bliss( الذي ك�ن يرى يف نف�سه املكت�سف الت�بع لل�سندوق، و ي�س�عده مهند�ص معم�رى 
اأي. �سي. ديكي )A.C. Dickie( ، ويعرف بلي�ص )J .Bliss( اأهدافه على النحو االآتي: )عملن� 
الرئي�ص ك�ن مت�بعة اخلطوط التي اأخذته� االأ�سوار اجلنوبية للقد�ص خالل فرتات خمتلفة( 
. ك�ن م�رصوع بلي�ص )Bliss( هو مت�بعة ال�سور املتجه جنوب� من الزاوية اجلنوبية الغربية 
 (CH Warren) اأكت�سفه �س�رلز ورن  اأوفل )28( الذي  للقد�ص القدمية، و الذي يتفق مع �سور 
 Frederick) J. اإىل اجلنوب من الزاوية اجلنوبية من احلرم ال�رصيف. مل ي�أت فردريك بلي�ص
Bliss( ب�جلديد فيم� يخ�ص ت�ريخ املدينة، فقد بحث ب�لطريقة نف�سه� واأ�سلوب من �سبقوه 
يف البحث عن الرتاث اأو البق�ي� اليهودية يف املدينة، فخ�ب اأمله من جديد، فعمل على حفر 
اأنف�ق عمودية و�سل يف بع�سه� للطبق�ت ال�سخرية، ومل يعرث على دالئل م�دية ت�سري اإىل 

بق�ي� توراتية ب�لقرب من اأ�سوار احلرم القد�سي ال�رصيف )29( . 

احلفريات األثرية يف القدس )1900- 1967( : 
 .Parker) M قت بعثة كل من ب�ركر وفي�سنت اأم� يف ع�مي 1909 م و1911م فقد حتقَّ
و )Vincent L.H )30( من اإدع�ءات الدوق وال�س�عر الفلندي ف�لرت هرنيك )Valter Henrik( ؛ 
 Between 1905-1906 he spun them ب�أنه يعرف مك�ن ت�بوت العهد وكنوز �سليم�ن، و
a story which was genius in its simplicity. م� بني 1905- 1906 ن�سجت ق�سة ك�نت 
تن�ص على اأن زميل ف�لتري هرنيك )Valter Henrik( ، د. جو لوي�ص )Juvelius) قد اكت�سف 
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كنوز  فيه  املقد�ص  املعبد  بوجود كهف خمب�أ حتت  تفيد  املقد�ص  الكت�ب  �سيفرة �رصية يف 
 He carefully explained .مدفونة مع تقدير قيمته� اأكرث من 200 مليون دوالر اأمريكي
that in order to locate these treasures he would need to mount an expedi-
tion and that such an expedition would be costly, very costly indeed. ومن اأجل 
حتديد اأم�كن هذه الكنوز فهو �سيكون بح�جة اإىل تنظيم حملة جلمع امل�ل ، الأن هذه الرحلة 
 However, he assured them that the returns would be تكون مكلفة جداً.  �سوف 

enormous. يف الوقت الذي اأكد فيه ب�أن الع�ئدات �ستكون ه�ئلة. 

 All in all, Parker managed to raise over $125,000 which was an بعد ذلك
 absolute fortune in those days. A limited company was formed to facilitate the
issue of shares. متكن من جمع م� يزيد على 125،000 دوالر لت�أ�سي�ص �رصكة حمدودة 
 The Company was called JMPFW Limited والبحث.  ال�سفر  عملية  لت�سهيل  لت  �ُسكِّ
and commentators like Coppens [2008] believe that the name of the Com-
 pany forms the initials of the expedition’s main protagonists, Juvelius, Millen,
Parker, Forth and Waugh. واأطلق عليه� ا�سم JMPFW املحدودة، ويعتقد اأن ا�سم ال�رصكة 
يرمز اإىل احلروف االأوىل من اأ�سم�ء البعثة واالأطراف الرئي�سة التي ت�سكلت للبحث عن كنوز 
 )Juvelius( وب�لفعل ق�م جولوي�ص . )سليم�ن )جولوي�ص، ميلن، ب�ركر، والرابع وواف( )31�
ب�ل�سفر اإىل الق�سطنطينية للح�سول على اإذن للحفر، وقدَّم اإغراء الثنني من كب�ر امل�سوؤولني 
-But he i  من ال�سلط�ت احلكومية العثم�نية، ووعدهم بح�سة اإذا ُعرث على كنز �سليم�ن. 

mediately hit a blank wall and it wasn’t underground. وذهب ب�لت�رصيح اإىل مدينة 
القد�ص، ولكن اأكرث من م�ئتي �سخ�ص ادعى حقوق ملكية االأر�ص التي تقع حتته� االأنف�ق. 
 Some were unwilling to negotiate while others were, but sought exorbitant
احلفر،  على  موافقة  على  للح�سول  ب�هظة  مب�لغ  ودفع   .sums for their co-operation

حيث �سمح لهم ب�حلفر م� يقرب من 700 مرت اإىل اجلنوب من منطقة احلرم )32( .
-Bar (  ولكن يف نه�ية املط�ف جتري الري�ح مب� ال ت�ستهي ال�سفن، فبينم� ق�م ب�ركر

er) بتقدمي الر�سوة لعدد كبري من امل�سوؤولني عن احلفر حتت امل�سجد االأق�سى؛ اكت�سف اأمره 
وف�سح، وحدثت مظ�هرات ح��سدة يف القد�ص ودعوات للحف�ظ على االأق�سى، و�س�فر ب�ركر 
)Barker) ع�م 1911م دون اأن يحقق النت�ئج التي ج�ء من اأجله�، وذكر اأن تل اأوفل ك�ن 
املوقع االأ�سلي ملدينة القد�ص، واأن نبع جيحون اأدى دوراً مهمً� يف ت�سجيع اإن�س�ء م�س�كن يف 
هذا املوقع. الدائرة اأو احللقة املفرغة التي ح�ول علم�ء الغرب ك�فة تلوينه� ت�رة وزخرفته� 
ت�رة اأخرى الإقن�عن� بهيكل هم اأنف�سهم �سئموا منه، وف�سلوا يف اإيج�ده، فح�سب راأين� اأن اهلل 
 “ اإليه�، من منطلق روح�ين عق�ئدي  االأم�كن املقد�سة، وهدان�  اأعلن عن  �سبح�نه وتع�ىل 
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�سبح�ن الذي اأ�رصى بعبده لياًل من امل�سجد احلرام اإىل امل�سجد االأق�سى الذي ب�ركن� حوله 
البيت  من  القواعد  اإبراهيم  يرفع  واإذ  وكذلك   )33( الب�سري«  ال�سميع  هو  اإنه  اآيتن�  من  لرنيه 

واإ�سم�عيل ربن� تقبل من� اإنك اأنت ال�سميع الب�سري” )34( . 
 Over two hundred people claimed ownership rights to the land under
which the tunnels lay.In his book Digging Up Biblical History – Recent Ar-
 chaeology in Palestine and its Bearing on the Old Testament [McMillan New
ع�م   )L.H. Vincent( فني�سنت  الدين  ورجل  االأب  حفري�ت  على  ن�أتي   .York, 1931] .J
1910\1913م التي اكت�سف من خالله� بع�ص جدران كني�سة املعراج التي تعود للع�رص 
البيزنطي)35(. وت�بع حفري�ت فين�سنت )Vincent( االأثري اأورف�يل )P.G.Orfali( ع�م 1919 
 )R. Weill( يف موقع كني�سة اجلثم�نية خ�رج اأ�سوار البلدة القدمية، وج�ء الع�مل رميوند ويل
للبحث عم� ك�ن يعتقد اأنه موجود يف اجلزء اجلنوبي من البلدة القدمية، حيث اأكت�سف بع�ص 
احلج�رة التي تعود للع�رص الروم�ين وق�ل اإنه� حمجر، وب�لطبع هذا غري �سحيح الأنه وح�سب 
طبيعة املنطقة اجلنوبية مل تكن حمجراً اأو منطقة مق�لع للحجر وال نعرف من اأين ج�ء بهذا 
االإدع�ء، فقد يكون اكت�سف يف اأثن�ء احلفر بع�ص الت�سوي�ت احلجرية املقطوعة يف ال�سخر 
اأو اأعم�ل ت�سوية ومن خالله� خرج علين� بنظرية املق�لع احلجرية ، اإذ ال دالئل اأو درا�س�ت 

اأخرى اأ�س�رت اإىل اأن املوقع ك�ن حمجراً )36(.
اأم� احلفري�ت التي متت م� بني ع�مي 1923 م/ 1925 م فقد ك�نت على يدْى كل من 
)R.A.S. Macalister And J.G. Duncan( حيث توجهت نحو اجلزء  م�كل�سرت ودونك�ن 
ال�سم�يل من املدينة التي تعود اإىل عهد اليبو�سيني كم� ذكر الب�حث، وقد عرث على اآث�ر برجني 
على تل اأوفل، ت�أكدت هذه املعلوم�ت من قبل الب�حثة ك�ثلني كينيون )C. Kenyon( فيم� 
ف م� اعترب قرب اأب�س�لوم وقرب زكري� من قبل الب�حث �سلو�سيث  بعد، ويف الع�م 1924م ُنظَّ
)N.Slouschz( ومل ي�أت بجديد عم� ذكرن�ه يف بداية هذا البحث، وتت�بعت احلفري�ت ع�م 
ُحفرت  حيث   )E.L.Sukenik And L.A. Mayer( و�س�كينيك  م�يور  طرف  من  1925م 
اأجزاء من ال�سور الث�لث للمدينة بداية من اجلزء ال�سم�يل بني امل�ست�سفى االإيط�يل، والنه�ية 
ال�سم�لية لوادي قدرون، ثم تت�بعت احلفري�ت ال�سنوية يف مدينة القد�ص ب�سكل حمموم، ومل 
ودولة  موؤ�س�سة  وتوراتيني من 35  واأج�نب  دين  دون هرولة رج�ل  القد�ص  على  ع�م  ي�أت 
من  اآخر  عدد  ال�س�بقة  احلفري�ت  ت�بع  فقد  والتنقيب،  للبحث  وا�سرتالية  واأمريكية  اأوروبية 
-J.W. Crowfoot And G.M. Fitzge (  الب�حثني، ومنهم الب�حث كروفوت وفت�سجرالدت
aldt( يف الع�م 1927، وادعى اأنه اكت�سف بع�ص احلج�رة تعود للفرتة االإ�رصائيلية القدمية، 
ولكن ج�ءت ك�ثلني كينيون )C. Kenyon) وق�لت اأنه� تعود للع�رص اليون�ين، وا�ستندت اإىل 
ذلك التحليل اإىل طبيعة م�دة احلجر، ومنط اجلر وحجمه، وطريقة ت�سذيبه، ويف الع�م 1930 



360

تاريخية( )دراسة  تأسيسها  منذ  للعرب  التاريخي  د. شامخ عالونهواحلق 
احلفريات األثرية في مدينة القدس ما بني األعوام 1863م/ 2009م 

ق�م ه�ملتون )R.W.Hamilton( ب�لتنقيب على اأ�س��س�ت ب�ب الع�مود وذكر اأنه� تعود للفرتة 
الروم�نية، واأرجع ت�ريخ الب�ب اإىل فرتة الع��سمة اإيلي� ك�بتولين� وهذا امل�سطلح يت�ألف من 
مقطعني االأول اإيلي� من االآلهة اإيل مبعنى االإله االأوحد وك�ن يعدُّ مبث�بة اأب جلميع االآلهة، 

بينم� كبيت�ل)37(. م�أخوذة من الكلمة الالتينية االأ�سل مبعنى ع��سمة.
اإىل اجلنوب من  كم� عرث على �س�رع مبلط وقنوات م�ئية روم�نية يف وادي تروبني 
اجلنب(  )�س�نعو  ومعن�ه  تريوبني  اأ�سم  100م  ع�م  يو�سيفو�ص  عليه  اأطلق  القد�ص،  مدينة 
وف�رصه بع�سهم ب��سم ، وادي الروث اأو الزبل. )38( .نتيجة تلك احلفري�ت و�سعت �سلفً� كم� 
هو احل�ل يف بقية احلفري�ت التي �سبقت حفري�ت هذا الب�حث، اإذاً ال غرابة يف ت�أريخ م� هو 
اأربعني ع�مً� بينم�  التي مل تدم �سوى  االإ�رصائيلية  القد�ص ون�سبته للفرتة  االأر�ص يف  حتت 

ح�س�رات دامت اأكرث من األفي ع�م بقدرة اهلل انتهت واختفت اآث�ره� من القد�ص )39( .  
اكت�سفت بع�ص اجلدران ب�لقرب من كن�سية القي�مة، واأخرى عند قلعة داوود عند ب�ب 
توجد جنوبي  التي  اخلليل،  ب�ب  قلعة  الرئي�سة يف  االأبراج  اأهم  اأحد  ف�س�يل  وبرج  اخلليل، 
ب�ب اخلليل والتي يطلق عليه� ال�سه�ينة قلعة داوود اعتب�ط�، وهي قلعة تعود للقرن الث�ين 
قبل امليالد، ويعدُّ موؤ�س�ص القلعة الفعلي هريودو�ص، احل�كم االآدومي العربي لوالية فل�سطني 
الع��رصة، وجزء  للفرقة  يعود  اآث�ر مع�سكر روم�ين  اكت�سف  ، كم�   )40( الروم�نية  الفرتة  يف 
االأثرية  االكت�س�ف�ت  هذه  متت  وقد  ك�بتولين�  اإيلي�  عهد  فرتة  اإىل  يعود  الغربي  ال�سور  من 
 W. Harvey( ع�مْي 1933 و 1940 من طرف علم�ء االآث�ر الغربيني اأمث�ل ه�ريف وجونز
And C.N. Johns( . اأم� حفري�ت ع�م 1940 فقد اأجريت على يد الع�مل االإ�رصائيلي نحم�ن 

اأفيج�د )N. Avigad( حيث ك�سف عدداً من القبور يف وادي قدرون، وجميع اكت�س�ف�ته تعود 
للع�رص الهريودي، اأم� حف�ئر ع�م 1949 التي مل يحدد ت�أريخ له� فقد اأجريت على يد بنكر 
فيلد )J. Pinker Feld( ، ويف ع�م 1947ولغ�ية الع�م 1968 ق�م االأثري االإ�رصائيلي اآيف 
يون� )Yonah. M.Avi) بحفري�ت تركزت على اجلزء الغربي من مدينة القد�ص، ومل ُيعرث على 
�سيئ �سوى على بع�ص جدران كني�سة بيزنطية، ويف االأعوام 1953 والع�م 1954، ُك�سف 
عن بع�ص املق�بر التي تعود للع�رص الربونزي الو�سيط 2200 ولغ�ية 1600 قبل امليالد، 
 P. Saller)41(وكذلك من طرف )Bagatti and Milik( وذلك من طرف كل من ميليك وب�ج�تي
And P.Lamer( كم� ت�بع عدد اآخر من العلم�ء حفري�تهم وبحوثهم اأمث�ل الب�حث رحم�ين 

)L.Y.Rahmani( حيث اكت�سف بع�ص املق�بر التي تعود للع�رص اليون�ين، وتاله الع�مل كوربو 

)V.Corbo(، والذي نقب على قمة جبل الزيتون، وعرث على كني�سة بيزنطية ع�م 1959، ويف 

.)H. Statchbury()42( ع�م 1960م، اأعيد تنظيف قرب زكري� من قبل الب�حث �ست�تكوبري
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اإن اآخر هذه احلفري�ت واأهمه� حفري�ت ك�ثلني كنيون )C. Kenyon( ، التي متت يف 
اأهم  ولكن  ال�رصيف،  القد�سي  احلرم  حول  تركزت  ولكنه�  القد�ص،  مدينة  يف  جزء  من  اأكرث 
اإليه كنيون نوجزه فيم� ي�أتي: قطع فخ�رية تعود للفرتة من 700 ق.م لغ�ية  م� تو�سلت 
الربونزي  للع�رص  تعود  اأخرى  واأوان  االأق�سى،  امل�سجد  جنوبي  اأوفل  ه�سبة  يف  586ق.م. 

االأول)43(.
كم� اكت�سفت م� اأطلقت عليه اأ�سم الب�سط�ت احلجرية اليبو�سية التي اأ�ستعمله� فيم� بعد 
امللك داود له، ولكنه� تهدمت فيم� بعد، اإ�س�فة اإىل اكت�س�ف اجلدران االإ�ستن�دية يف منطقة 
نبع جيحون، وجزء من قن�ة مي�ه تنقل املي�ه من نبع جيحون اإىل بركة �سلوان، كم� عرثت 
على اآث�ر بوابة حجرية توؤدي اإىل نبع جيحون تعود اإىل 1800 ق.م. وبع�ص املغ�ير والقبور 
التي تعود اإىل عهد القد�ص القدمية واأخرى تعود للع�سور الربونزية، كم� عرثت على بع�ص 
الرموز الكنع�نية وهي عب�رة عن اأعمدة حجرية مل تكن حتمل �سقوفً�، اإ�س�فة اإىل االأ�سوار 
الدف�عية التي تعود اإىل 1800ق.م. و�سور املدينة الث�ين، واآث�ر جدار �سميك يرجع اإىل القرن 
من  ودونت  القد�ص  يف  احلفري�ت   (C. Kenyon( كنيون  وت�بعت  امليالد.)44(  قبل  الث�من 
والتي  امليالد  ال�س�بع قبل  القرن  اإىل  تعود  التي  ال�سكنية  البيوت  اآث�ر  اأهم مكت�سف�ته�  بني 
القد�ص  مدينة  يف  اآث�ره�  بقيت  التي  الوحيدة  البيوت  وهي  الب�بلي  ال�سبي  حتى  ا�ستعملت 

بح�لة جيدة والتي تعود لتلك الفرتة الت�ريخية)45(.
7م،  ومب�س�حة  150م  بحوايل  القي�مة  كني�سة  جنوب  متت  التي  احلفري�ت  اأظهرت 
وهذه احلفري�ت اأدت اإىل اكت�س�ف اآث�ر عربية اإ�سالمية وبيزنطية، وحتته� اآث�ر من املدينة 
يف  املدينة  اأ�سوار  خ�رج  ك�نت  البقعة  هذه  اأن  على  يدل  وهذا  ك�بتولين�،  اإيلي�  الروم�نية 
تلك الفرتة الت�ريخية، ف�إن كني�سة القي�مة ك�نت خ�رج اأ�سوار املدينة، وفيم� بعد ُك�سف عن 
اأن�سئت من اأجل احلج�ج امل�سيحيني، والتي بنيت من طرف ج�ستني�ن  مب�ين احلج�ج التي 
527- 565، واأرخ موقع اُكت�سف قرب املدر�سة اخل�تونية وهي اأحدى املدر�ص امل�سهورة يف 
مدينة القد�ص، وتعود للفرتة اململوكية، تقع يف احلد الغربي للحرم بني املدر�سة االأرغونية 
ال�سيدة، وال�سيدة  اإىل كلمة خ�تون وتعني  و�سوق القط�نيني، واأطلق عليه� اخل�تونية ن�سبة 
التي ق�مت بت�أ�سي�سه� هي اأوغل خ�تون اإبنة �سم�ص الدين حممد بن �سيف الدين وهي اأحدى 
زوج�ت االأمراء االأتراك الذين ع��سوا وحكموا يف القد�ص، وقد اأوقفت عدداً من املب�ين والقرى 
على هذه املدر�سة.)46(، كم� عرث على اأبنية مملوكية اإ�سالمية يف ح�رة االأرمن، وهي اإحدى 
احل�رات الرئي�سية يف القد�ص اإ�س�فة اإىل احل�رات الرئي�سية يف القد�ص ح�رة الن�س�رى وح�رة 

امل�سلمني، وح�رة ال�رصف التي ا�ستوىل عليه� اليهود، واأطلقوا عليه� ح�رة اليهود)47(.
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احلفريات األثرية يف مدينة القدس خالل األعوام 1967 لغاية 2000:
بلغت احلفري�ت االأثرية يف مدينة القد�ص بعد ع�م 1967 حوايل25 حفرية اأثرية يف 
القد�ص تركزت غ�لبيته� يف منطقة احلرم واجلزء اجلنوبي من  من�طق خمتلفة من مدينة 
امل�سجد االأق�سى املب�رك، وتوجد مرحلة اأخرى وهي احلفر اأ�سفل امل�سجد االأق�سى املب�رك 
للبحث عن اآث�ر الهيكل املزعوم يف مدينة القد�ص، وب�لتحديد اأ�سفل امل�سجد االأق�سى، حيث 
ال�سخرة، وهذا م� ن�ستهجنه  الهيكل موجود حتت قبة  اأن  االآث�ر يعتقدون  اإن بع�ص علم�ء 
ونت�س�ءل عنه، اإذ كيف يوجد الهيكل حتت ال�سخرة، اأي حتت الطبق�ت ال�سخرية، اأو التجويف 

ال�سخري الذي بنيت عليه القبة.  
ح�رة  حفري�ت  هي  1967م،  ع�م  بعد  القد�ص  مدينة  يف  متت  التي  احلفري�ت  اأوىل 
ال�رصف التي ك�ن ميلكه� العرب يف مدينة القد�ص، وقد تهدمت هذه احل�رة بفعل حرب ع�م 
االأموال من ترميمه�، وبعد حرب ع�م  ب�سبب نق�ص يف  القد�ص  بلدية  1948م، ومل تتمكن 
1967م، اأ�ستغل اليهود تلك احل�لة وادعوا ملكيتهم للح�رة املهدومة، وق�موا ب�حلفري�ت يف 
 )N. Avigad( اأجزاء متفرقة من احل�رة حتى و�سلوا الطبقة ال�سخرية، وذكر نحم�ن اآفيج�د
اأن االآث�ر املكت�سفة يف )ح�رة ال�رصف( ، تت�سمن ح�ئط املدينة االإ�رصائيلية، وك�ن الهدف من 
ذلك بن�ء حوايل 600 م�سكن، ال متت ب�سلة لطبيعة مدينة القد�ص وهي على علو اأكرث من 6 

طبق�ت)48(. 
واأُجريت   1974 الع�م  ولغ�ية   1968 ع�م  القد�ص  منطقة  يف  االأثرية  احلفري�ت 
يف  العربية  اجل�معة  من  ب�إ�رصاف   )Benyamin Mazar( مزار  بني�مني  طرف)49(  من 
 )M.Ben Dov( القد�ص،وجمعية اال�ستك�س�ف االإ�رصائيلية، اإذ تركزت حفري�ت مزار وبن دوف
يف اجلزء اجلنوبي من اجلدار الغربي املعروف بح�ئط الرباق؛ وخطط الربوف�سور مزار اأي�سً� 
هدم  فرتة  حتى  ك�فة  الهريودية  االأبنية  ك�سف  على  ركز  كم�   ، املج�ورة  امل�س�حة  لك�سف 
الهيكل املزعوم، ويقول مزار اأنه جنح يف ك�سف االأجزاء الرئي�سية للبن�ء الهريودتي، واأ�سبح 

لديه القدرة على ر�سم املخطط ال�س�مل للمنطقة بجميع اأجزائه� الرئي�سة)50(
الفرتة  الهريودية، وكذلك  الفرتة  الع�مة خالل  واأبنيته�  بر�سم املنطقة  وقد ق�م مزار 
البيزنطية والفرتة االأموية، وقد ُعرفت التغيريات الكبرية التي حدثت يف املنطقة منذ هدم 
الهيكل االأول، حتى الع�رص احلديث، ويقول مزار: اإن هدف هريود�ص تو�سيع امل�س�حة اخل��سة 
ح�ليً� ب�مل�سجد االأق�سى، والتي ي�سميه� مزار )جبل الهيكل( . وي�سيف اأنه ُو�سعت كمي�ت 
كبرية من الرتبة لت�سوية املنحدرات الغربية وت�سوية اجلزء العلوي، ومن ثم اأن�سئت اجلدران 



363

2012 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السابع والعشرون )1( - حزيران 

احلجرية حوله من اجله�ت االأربع، وي�سيف اأن جميع االأبنية يف اجلزء ال�سم�يل من ه�سبة 
اأوفل قد دمرت، ويقول اإنه مت اكت�س�ف البواب�ت االأربع يف احل�ئط الغربي للم�سجد االأق�سى، 
والتي ذكرت عند املوؤرخ اليهودي جو�سيفو�ص فالفيو�ص، واأن م� ذكره روبن�سون ك�ن خط�أ 

الأن القو�ص ك�ن كبرياً، ويدعم الدرج ال�س�عد من ال�س�رع املوازي للح�ئط الغربي.)51(
اكت�سف مزار بع�ص االأبنية الروم�نية التي ترجع اإىل عهد ق�سطنطني، وتعود اإىل القرن 
الرابع امليالدي قرب احل�ئط الغربي للم�سجد االأق�سى، كم� ك�سف عن االآث�ر االأموية غرب 
عب�رة عن  م� بني 660- 750م، وهي  الفرتة  اإىل  ترجع  والتي  االأق�سى  امل�سجد  وجنوب 
جمموعة اأبنية �سخمة اأطلق عليه� ا�سم الق�سور )The Mount of the Lord( االأموية. وقد 

اأهملت هذه الق�سور على مر الع�سور .
اإن ا�سم مدينة القد�ص كنع�ين وهو �س�مل، ن�سبة اإىل االإله �س�مل الكنع�ين، واله�سبة ال�رصقية 
املبني عليه� امل�سجد االأق�سى وهي جبل موري� ترجع اإىل م� قبل ع�رص داود 1200ق.م، 
اأطلق عليه�  الذي  داود وهو  امللك  قبل  احتالله� من  قبل  يبو�ص  ت�سمى  املدينة ك�نت  واأن 
اإبراهيم بذبح  التي هم  ذاته�  ال�سخرة ح�ليً� هي  اأن مك�ن  ، كم� ذكر  ا�سم )مدينة داوود( 
املكرمة  مكة  زار  القران  يف  ورد  كم�  اإبراهيم  اأن  واحلقيقة  موري�،  جبل  على  ا�سحق  اإبنه 
واأ�سكن اإبنه اإ�سم�عيل هن�ك واأثن�ء الزي�رة اأمر اهلل �سبح�نه وتع�يل بذبح اإ�سم�عيل يف مكة 
بيتك  عند  زرع  ذي  غري  بواد  ذريتي  من  اأ�سكنت  اإين  »ربن�  وتع�ىل  تب�رك  يقول  ذلك  ويف 
الثمرات  وارزقهم من  اإليهم،  الن��ص تهوي  اأفئدة من  ف�أجعل  ال�سالة  ليقيموا  ربن�  املحرم، 

لعلهم ي�سكرون«)52(. 
القد�ص  يف  ولي�ص  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  زي�رة  اأثن�ء  مكة  يف  حدثت  احل�دثة  اأن  كم� 
بدليل قوله تع�ىل: {واإذ يرفع اإبراهيم القواعد من البيت واإ�سم�عيل ربن� تقبل من� اإنك اأنت 
ال�سميع العليم} وهن� نت�س�ءل م� اأهمية ذكر اإ�سم�عيل الذبيح، وا�سحق، فذكرهم غري مقنع 
وغري منطقي، وقد ورد ذكر اإ�سم�عيل يف القراآن، واأ�س�ر كذلك اإىل اأن �سيدن� حممد �سلى اهلل 
التوراة هي  اأن   )B.Mazar( اآخر يرى مزار  الهوى)53( ومن ج�نب  عليه و�سلم ال ينطق عن 
العلمية  اأبح�ثه  ف�ئدة  فم�  االأمر كذلك  ك�ن  واإذاً  القد�ص،  له يف احلديث عن  االأول  امل�سدر 
التي اأجراه�، بل اإن هذا يعني اأن علم االآث�ر عند اليهود م�سخر الأغرا�سهم اخل��سة، والإثب�ت 
م� ورد يف التوراة حتى لو مل يوؤكد بدليل عملي من خالل االكت�س�ف�ت. ومع ذلك ف�إن مزار 
اأبنية تعود لفرتة الهيكل الث�ين؛ ويف هذا املك�ن �سوَّى  اأنه مل يعرث على  يوؤكد   (B.Mazar(

الروم�نية  املدينة  اإق�مة  وت�سهيل  لت�سويته�  واأزالوه�  ال�سخر  تعلو  التي  الطبق�ت  الروم�ن 
)اإيلي� ك�بيتولين�( ، وقد اأزيلت اأ�س��س�ت مدينة داود الت�ريخية. ولكن الغريب يف هذا التف�سري 
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اأن هذه االإزالة والت�سوي�ت التي ح�سلت مل توؤثر اأو تطم�ص املع�مل اليبو�سية واملع�مل االأخرى 
يف املدينة، فهذا اإدع�ء علم�ء اليهود للت�سليل ومف�ده تزوير ت�أريخ القد�ص وجعله� مدينة 

يهودية على مدى الت�ريخ القدمي واحلديث)54(.
و�سف  خالل  من  لليهود،  الب�بلي  ال�سبي  بعد  القد�ص  حول  مزار  ق�له  م�  على  ن�أتي 
نحمي� الذي ك�ن ح�كمً� ملدينة القد�ص يف الفرتة الف�ر�سية، فقد و�سف املدينة ب�أ�سواره� 
ومن�س�أته� ك�فة، ولكن الغريب اأنه مل يذكر و�سفً� للهيكل- كم� يقول مزار- وح�سب وجهة 
نظرن� مل يكن م� يقوم بو�سفه نحمي� اأنذاك اأمراً ذا قيمة، فلم�ذا يعتب مزار وغريه من اليهود 
القدمية، وال يذكر حتى كلمة واحدة  والبوابة  ال�سمك،  بوابة  اقت�رص و�سفه على  عليه، فقد 
واإمن�  الهيكل،  ب�أن نحمي� مل يكن خمواًل ب�حلديث عن  ال�سيء  الهيكل، ويربر مزار هذا  عن 
احلديث عن الهيكل ك�ن من اخت�س��ص الكهنة، وهذا التف�سري غريب جداً، يح�ول فيه مزار 
هن� مق�رنة م�رص ومعبده� و�سالحي�تهم مع الكهنة وم� ك�ن من قبل نحمي�، لذلك يعدُّ هذا 

املنطق مرفو�سً�، وال ميت للحقيقة ب�سيء ال من قريب اأو بعيد)55(
ال ن�ستطيع التعليق على جميع م� ذكره مزار )B.Mazar( ولكن ميكن اأن نذكر بع�ص 
التعليق�ت املهمة على املوا�سيع الرئي�سة وح�سب، فيذكر مثاًل اأن اليهود ا�ستهروا يف مدينة 
القد�ص بعدد من ال�سن�ع�ت، ومن بني م� ا�ستهروا به خ�رج اأ�سوار املدينة �سن�عة احلجر، 
لي�ص  االإ�رصائيلية وهذا  الع�مود يعود للفرتة  الذي يقع ب�لقرب من ب�ب  اأن املحجر  ويذكر 
�سحيحً�، بل اأن احلقيقة اأن فتح هذا املحجر مت على يد �سليم�ن الق�نوين عندم� ق�م ببن�ء 

االأ�سوار احل�لية وترميمه� يف املدينة.)56( 
ويف ع�م 1968م ق�م اأو�س�سكن )D.Ussishkin( ، بحفري�ت وم�سوح�ت ملغ�ور وكهوف 
القبور يف �سلوان التي يرجعه� اإىل الفرتة من القرن الع��رص اإىل القرن ال�س�د�ص قبل امليالد، 
وتال ذلك حفري�ت اإيت�ن و روث اأمريان )R.Amiran And A.Etan( ، وك�نت قد جرت تلك 
احلفري�ت ع�م 1968م، حيث اأجريت احلفري�ت يف قلعة داود، وُوجدت اآث�ر ترجع للع�رص 
الع�رص  اآث�ر  الب�حث  يذكر  ومل  والبيزنطي،  والروم�ين  اليون�ين  والع�رص  الث�ين،  احلديدي 
االإ�سالمي يف القلعة، وعمل كذلك االأثري املعروف بكرثة حف�ئرة وتف�سرياته التوراتية الع�مل 
اآفيج�د )Nahman Avigad( ، يف ع�م 1969 يف من�طق خمتلفة من ح�رة ال�رصف )ح�رة 
اأنه مل يعرث على م� ك�ن يبحث عنه، وهو من�س�آت  اليهود( ، ح�ليً�، واأهم م� �رصح به هو 
اإىل ق�سمني مدينة علي� واأخرى  اأن املدينة تق�سم  التي ذكره� جو�سيفو�ص، فقد ذكر  هريود 
�سفلى، وو�سف �سك�ن كل مدينة، كم� ادعى اأنه عرث على �سمعدان �سب�عي يف اأحد البيوت، 
وهذا الرمز ا�ستخدم اأحي�نً� يف العم�رة الروم�نية، وهو موجود على قو�ص تيط�ص يف روم�، 

وهذا يف�رص اأن اأ�سل ال�سمعدان روم�ين ولي�ص له عالقة ب�ليهود)57(.
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ت�بع الب�حث لوي�ص )U. Luis) 1970م، احلفري�ت يف من�طق خمتلفة من القد�ص، وعرث 
على قطع حجرية �سغرية، وق�ل اإنه� جزء من �سور قدمي يرجع اإىل القرن االأول بعد امليالد، 
فهذا غري منطقي ويتن�فى مع حجم احلج�رة الروم�نية التي ك�نت ب�أحج�م كبرية تزيد عن 
املرتين طواًل وعر�سه� ي�سل اإىل مرت يف بع�ص االأبنية، وا�ستمرت اأعم�ل التنقيب ع�م 1970 
حتت اإ�رصاف م�رجوفي�سكي )Margovsky J.( ، حيث عرث على قن�ة مي�ه عثم�نية الت�ريخ، 
وهذا يوؤكد التت�بع الطبقي للت�ريخ االإ�سالمي يف القد�ص، ق�ل اأي�سً� اأنه عرث على جزء من 
العثم�نية  عن  تف�سله�  الروم�نية  ف�لطبق�ت  ذاته  بحد  التن�ق�ص  هو  فهذا  �س�رع هريودي 
عدة مراحل ت�ريخية تزيد عن 1500 ع�م فهذا ينفي النت�ئج التي ذكر اأنه اكت�سفه� يف هذه 
احلفري�ت، اأم� حفري�ت دان ب�ه�ت وبن اآري D.) Bahat and M.Ben Ari( ، فقد متت ع�م 
1971م يف من�طق متفرقة من القد�ص، وُعرث على قن�ة مي�ه تعود للع�رص ال�سليبي، واآث�ر 
الذي  الغربية  الن�حية اجلنوبية  القدمية من  البلدة  �سور  ذاته� مبح�ذاة  للفرتة  اأخرى تعود 
من�طق  يف  حفري�ته   ،  )M.) Broshi برو�سي  اأكمل  كم�  الق�نوين،  �سليم�ن  ال�سلط�ن  ه  رممَّ

خمتلفة من القد�ص)58(.
للع�رص  التي تعود  املب�ين  )B. Beniot( عن بع�ص  بينيوت  ويف ع�م 1972م ك�سف 
 S.Ben Arieh and الروم�ين يف مدينة القد�ص، ويف ع�م 1973عمل كل من نيت�رص وبن اآري
E.) Netzer( ، حفري�ت قرب القن�سلية االأمريكية يف القد�ص �سم�يل املدينة، وذكر الب�حثون 

اأنه ُك�سف عن �سور املدينة الث�لث واآث�ر كني�سة بيزنطية، ي�س�ف اإىل احلفري�ت ال�س�بقة الذكر 
اأعم�ل كوفم�ن )Kuafman( ع�م 1973م، الذي اأدعى نتيجة م�سوح�ت ودرا�س�ت ق�م به� 
ال�رصقية، ومل  الرئي�سي ك�ن يوجد يف اجلهة  الهيكل  ال�سكل واأن مدخل  الهيكل م�ستطيل  اأن 
يكن يف اجلهة اجلنوبية كم� ق�ل غ�لبية علم�ء االآث�ر االآخرين. ال يوجد �سيء م�دي اأ�ستند 

اإليه كوفم�ن )Kuafman( بل هي جمرد تكهن�ت وافرتا�س�ت عن الهيكل )59(.
زودتن� حفري�ت دائرة االآث�ر االإ�رصائيلية التي اأجريت م� بني االأعوام 1973 و الع�م 
االأق�سى  للم�سجد  اجلنوبية  اجلدران  تقوي�ص  منه  الهدف  ك�ن  اإ�رصائيلي  مبخطط  1974م، 
وت�سدعه�، وقد و�سلت اأعم�ق احلفري�ت اإىل اأكرث من 13م، وت�سدع جزء من ال�سور اجلنوبي 
واأ�سبح  للجدار اخل�رجي،  ال�س�ند  الرتاب  اإزالة  ، وكذلك  البن�ء  االأق�سى ب�سبب قدم  للم�سجد 
دوف  بن  حفري�ت  اأم�  واخل�رجي.  الداخلي  امل�سطح  اأو  االأر�ص  من�سوب  بني  فرق  هن�ك 
واأقر  1977م،   ،  1975 ع�مْي  االأق�سى  امل�سجد  غرب  جنوب  تركزت  فقد   ،)Ben Dove(

الع�مل االإ�رصائيلي اأنه اكت�سف ثالثة ق�سور تعود للفرتة االأموية املبكرة، اثن�ن منه� تقريبً� 
ب�لتخطيط املعم�ري نف�سه والث�لث خمتلف قلياًل عنه� )60(.
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احلفري�ت االإ�رصائيلية التي بو�رص به� �سنة 1970م لغ�ية الع�م 1980م، ومب�س�همة 
هذه  عن  نتج  اإ�رصائيل  اأدانت  التي  اليون�سكو  قرارات  ورغم  اإ�رصائيلية  موؤ�س�سة  من  اأكرث 
الغربي  ال�سور  املن�سوري، ويقع خ�رج  االأبنية منه� رب�ط كرد  احلفري�ت ت�سدع عدد من 
للم�سجد االق�سى، �سم�ل طريق ب�ب احلديد، وهو بن�ء طويل ال�سكل يتكون من ط�بقني)61(، 
واملدر�سة اجلوهرية )62( وتقع يف الن�حية ال�سم�لية لطريق ب�ب احلديد، وهي غربي رب�ط 
املقر  اأوقفه  االأرغونية،  املدر�سة  جت�ه  احلديد  ب�ب  من  ب�لقرب  ويقع  املن�سوري،  الكرد 
الن��رص حممد  ال�سلط�ن  الدي�ر امل�رصية )396هـ/1006م( يف عهد  ال�سيفي كرد �س�حب 
بن قالوون، على الفقراء واحلج�ج والزوار الذين يفدون اإىل بيت املقد�ص، ويتكون الرب�ط 
اجلوهرية، وجزئيً�  للمدر�سة  ت�بع  والث�ين  الرب�ط،  ي�سغله  االأول  الط�بق  ثالثة طوابق،  من 
، واملدر�سة املنجكية وتوجد يف احلد الغربي للحرم، فوق  فوقه جزء من رواق احلرم )63( 
الن�ظر، ومتتد  ب�ب  لطريق  ال�سم�لية  الن�حية  الغربي، مدخله� من  للرواق  ال�سم�يل  الطرف 
فوق االت�س�ع�ت الثم�نية للطرف ال�سم�يل للرواق الغربي فوق اأ�سطح عدة مب�ن اإىل الغرب، 
الرب�ط  منه  الغرب  واإىل  الن�ظر،  ب�ب  لطريق  اجلنوبية  الن�حية  يف  تقع  الوف�ئية  والزاوية 

املن�سوري،)64(.
الغوامنة،  ب�ب  عند  قن�ة  اأو  نفق  يف  فتح�ت  االإ�رصائيليون  حفر  فقد  لهذا  وا�ستكم�ال 
ويطلق عليه جمري الدين احلنبلي ا�سم ب�ب اخلليل)65(، وينتهي هذا النفق عند �س�حة املغ�ربة 
بطول 450م، وب�لرغم من �سك�وي حكومة االأردن اإىل اليون�سكو، و�سدور قرارات من قبل 
القرارات،  لتلك  ين�س�عوا  االإ�رصائيليني مل  ف�إن  االأنف�ق،  تلك  اليون�سكو ب�رصورة وقف حفر 
وج�ء يف تقرير امل�ست�س�ر الفني ملدير ع�م اليون�سكو ال�سيد م�يور )Mayer(، الذي ن�رصة ع�م 
1996، اإن االإ�رصائيليني قد ا�ستعملوا مواد كيم�وية خ��سة لت�سهيل تفتيت ال�سخر يف داخل 
اإذا و�سلته� عن طريق  اأ�س��س�ت االأبنية االإ�سالمية،  النفق، وهذه املواد ت�سكل خطورة على 

املي�ه اجلوفية.)66(
توا�سلت اأعم�ل احلفر يف منطقة ب�ب الع�مود، من قبل دائرة االآث�ر االإ�رصائيلية، حيث 
اأمت�ر حتت الب�ب احل�يل، ثم  ك�سف عن الب�ب القدمي لل�سور الذي يقع بعمق حوايل خم�سة 
ق�مت بو�سل الب�ب احل�يل مع ال�س�حة اخل�رجية بج�رص اأ�سمنتي م�سلح، وال عالقة ب�لبق�ي� 
احل�س�رية التي عرث عليه� بت�ريخ اأو بثق�فة يهودية يف منطقة ب�ب الع�مود وهي عب�رة عن 
اآث�ر روم�نية. وب�لت�يل ف�سل اليهود يف احل�سول على بق�ي� ومعلوم�ت تعود اإىل م� يعتقدون 
بواب�ت  اأن  اجلدير ذكره  اخلليل، ومن  ب�ب  اإىل  ف�نتقلوا  لت�ريخهم،  القد�ص  انه موجود يف 
مدينة القد�ص يف الوقت احل��رص تعود للفرتة العثم�نية فقد ذكره� عدد كبري من الرح�لة 
واملوؤرخني، وقد نق�ست عليه� عب�رات تفيد ب�أن ال�سلط�ن �سليم�ن خ�ن بن �سليم هو الذي 
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اأمر برتميمه� )67( ، ويف ال�سنة ذاته� ع�م 1975م ُك�سف عن م�سجد اأن�سئ يف فرتة ال�سلط�ن 
حممد بن قالوون ، يعود للفرتة اململوكية، ومن ب�ب اخلليل ذهبوا اإىل ب�ب االأ�سب�ط وهو من 
اأبواب احلرم ال�رصيف القدمية، والب�ب احل�يل فقد اأعيد بن�وؤه يف الفرتة االأيوبية املبكرة �سنة 
610هـ-/ 1213م اأثن�ء بن�ء الرواق ال�سم�يل)68(، وع�م 1982 لغ�ية 1988م، مبعنى اأكرث 
من مو�سم حفري يف تلك املنطقة، ومل ُيعرث على اأية بق�ي� يهودية كبقية االأبواب التي ُحفر 

فيه� ال من قريب، وال حتى متت ب�سلة للت�ريخ اليهودي يف مدينة القد�ص)69(.
اأعم�ل احلفر ع�م 1990 يف منطقة �سلوان التي ك�نت قد حفرت  ت�بع االإ�رصائيليون 
)K. Johnos( يف  �س�بقً�، وك�ن ذلك للت�أكد من املعلوم�ت التي تو�سل له� الب�حث جونز 
اأطلق عليه� يف ذلك الوقت )برج داود( الذي يعود  االأربعيني�ت من القرن امل��سي، والتي 
االأعوام  بني  م�  االإ�رصائيلية  االآث�ر  دائرة  به�  ق�مت  التي  احلفري�ت  اأم�  داود.  النبي  لفرتة 
اأو  مب��رصة  واأدراج  م�س�طب  بعمل  وق�مت  االأموية،  الق�سور  منطقة  يف  2000م   -1990
مال�سقة للجدار اجلنوبي الذي يتو�سط امل�سجد االأق�سى، وهذه االأدراج لي�ست عبثً� واإمن� تظهر 
يف خمطط�ت الهيكل املزعوم، وتعد اأحد االأدراج الرئي�سية للدخول اإىل م� ي�سمى الهيكل من 
اجلهة اجلنوبية، وهذه االأدراج والب�سط�ت ميكن الدخول منه� للم�سلى املرواين من اجلهة 

اجلنوبية للم�سجد االأق�سى اإذا م� عملت مداخل يف اجلدار اجلنوبي من امل�سجد.)70(

احلفريات األثرية يف القدس خالل األعوام 2000 لغاية 2009:
اأم� احلفري�ت التي متت مع بداية القرن 21، فقد ك�نت بتمويل وزارة االأدي�ن واإ�رصافه� 
، وتركزت على حفر االأنف�ق، حيث اأ�رصفت على اأكم�ل حفر النفق الغربي واأق�مت يف داخله 
اأم�  كني�ص لل�سالة، وهو جزء من املب�ين االأموية يف اجلزء اجلنوبي من امل�سجد االأق�سى، 
احلفري�ت التي اأقيمت خ�رج منطقة احلرم يف من�طق متفرقة من البلدة القدمية، فرتكزت 
الغوامنة  الواد، وب�ب  و�س�رع  ال�سل�سلة)71(،  العني، وب�ب  امل�سلمني، بجوار حم�م  يف ح�رة 
ال�س�بق الذكر، وقد متيزت بعمق حوايل �ستة اأمت�ر حتت م�ستوى ال�س�رع، ومل ُيعرث على اآث�ر 

للهيكل املزعوم )72(.
عدد من العلم�ء والب�حثني تو�سلوا اإىل يقني انه ال دالئل م�دية وجدت تفيد ب�أن له� 
عالقة مب� ي�سمى ب�لهيكل، ومن اأ�سهر هوؤالء مزار )mazar( ع�م 1971 وقد ن�رص معلوم�ته 
من خالل The Israel Exploration Society حيث ل يتو�سل اإال اإىل بقايا اأثرية تعود 
القد�سي  احلرم  ملنطقة  اجلنوبي  اجلدار  ك�مل  اأن  اأواًل:  كاالأتي:  و�سنفها  خمتلفة  لفرتات 
اجلنوبية  الزاوية  اأ�س��س�ت  عدا  اإ�سالمي  بن�ء  هو  وغربً�  �رصقً�  الطبيعي  ال�سخر  فوق  بني 
ال�رصقية وامتداده� حتى 32 مرتاً يف ال�سور ال�رصقي فهي تعود اإىل ع�سور �سبقت الع�سور 
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االإ�سالمية، وقد ذكر عدد املداميك 12 التي تعود لفرتة هريود 37 ق.م، و19 مدم�كً� تعود 
البيزنطية،  للفرتة  مداميك  و3  ك�بتولين�،  اإيلي�  مدينة  اأ�سوار  وهي  132م،  هدري�ن  لع�رص 
وهي الفرتة التي ع��رصت ال�سيطرة الف�ر�سية على القد�ص ع�م 614م. ث�ني�- اإن التنقيب 
حول الزاوية اجلنوبية الغربية ك�ن يقوم حول م� يعرف بقو�ص روبن�سون حيث ُك�سف عن 
الق�سور االأموية الثالثة. وث�لثً�: اإن طراز ال�سوارع املبلطة التي ك�سفت مبوازاة اجلدار الغربي 
واجلنوبي تعود للع�رص االأموي، والعن��رص االإن�س�ئية التي عرث عليه� على هذا امل�ستوى ك�فة 

هي اإ�سالمية اأي�سً� )73(.
االأو�سط  ال�رصق  ل�سحيفة   )M.Dov( دوف  بن  مئري  االآث�ر  ع�مل  ت�رصيح�ت  اآخر  اأم� 
اأثرية للهيكل يف منطقة  اأنه مل ُيعرث على دالئل  اإىل  بت�ريخ 10/ 10/ 2009م، ف�أ�س�رت 
هيكل  املنطقة  هذه  يف  ك�ن  ال�سالم  عليه  �سليم�ن  النبي  اأي�م  »يف  ق�ئاًل:  واأ�س�ف  احلرم، 
امللك الروم�ين هريود وقد ق�م الروم�ن بهدمه ، اأم� يف العهد االإ�سالمي فلم يكن هن�ك اأثر 
امل�رصفة  ال�سخرة  قبة  وم�سجد  املب�رك  االأق�سى  امل�سجد  بني  االأموي  العهد  ، ويف  للهيكل 
وهو املك�ن الذي عرج منه النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ال�سم�ء . واأ�س�ر ع�مل االآث�ر 
االإ�رصائيلي اإىل اأن منطقة احلرم القد�سي ال�رصيف ك�نت على م�ستوى خمتلف مم� هي عليه 
اليوم ، فقبل األفي �سنة مل تكن تلك املنطقة ب�مل�ستوى الت�س�ري�سي نف�سه ، فمثاًل هيكل امللك 

هريود الروم�ين ك�ن مب�ستوى اأعلى من م�ستوى ال�سخرة امل�رصفة هذا اليوم )74( .
اأجرين�ه� ن�ستطيع معرفة املع�دلة  اأبح�ثن� ودرا�ستن� التي  وت�بع يقول« ومن خالل 
احل�س�بية وكيف ك�نت تلك املنطقة، واأكد اأن هيكل هريود مل تكن له اأي عالقة ب�ل�سخرة 
اأمت�ر . وا�ستطرد يقول: ج�ء امل�سلمون اإىل  امل�رصفة حيث ك�ن هذا الهيكل مرتفعً� بخم�سة 
هذه الدي�ر وبنوا على تلك ال�سخرة التي وجدت يف تلك املنطقة التي لي�ص له� اأي عالقة مع 
 الهيكل، كم� اأن ال�سليبيني هم الذين اأطلقوا على ال�سخرة امل�رصفة ا�سم �سخرة الهيكل )75( . 
 واأ�س�ف: اإذا اأجرين� حفري�ت اأ�سفل تلك املنطقة ف�إنن� �سنجد اآب�ر مي�ه مت�سعبة، وقد راأين� 
قنوات م�ئية خالل م�سرية احلفري�ت والدرا�سة التي اأجرين�ه� خالل اخلم�ص والع�رصين �سنة 
امل��سية، وا�ستنتجن� من ذلك اأنه ال يوجد هيكل هن�ك )اأي ال توجد بق�ي� من ذلك الهيكل( 
واإذا قمت ب�حلفر ف�إنك لن ت�ستطع اإطالقً� اأن جتد اأيه بق�ي� للهيكل تدل على تلك الفرتة. واأكد 
اإذا م� مت احلفر خ�رج ال�سور من اجلهة ال�رصقية ف�إنه من املمكن اأن يتم العثور على  ب�أنه 
كت�ب�ت اأو قطع اأثرية ، لكن يف الداخل اأو اأ�سفل منطقة احلرم القد�سي فال توجد اأيه بق�ي� 
اأعم�ل الرتميم واالإ�سالح�ت التي  اإىل   Ben Dov . كم� تطرق »بن دوف«  اأو غريه�  اأثرية 
تنفذه� دائرة االأوق�ف االإ�سالمية يف �س�حة احلرم القد�ص ال�رصيف ق�ئاًل: ب�أن هذه االأعم�ل 
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حيوية وغري �س�رة وال يرتتب عليه� اأية اأ�رصار على االإطالق ، واإمن� اأعم�ل تطويرية مهمة 
للحف�ظ على هذا املك�ن املقد�ص ، واإبراز مع�مله االأموية اجلميلة . وق�ل: ان كل م� تثريه 
بع�ص اجله�ت عرب و�س�ئل االإعالم وغريه� الإع�قة هذه االأعم�ل الرتميمية اإمن� هو من اجل 
ذر الرم�د يف العيون وهو كالم ف�رغ ، ف�أن� اأعرف هذا املك�ن منذ ع�م 1967 ففي بداية 
ال�سبعيني�ت �سمح لعدد من اأع�س�ء الهيئة االإ�سالمية منهم املرحوم�ن ال�سيخ ح�سن طهبوب 
وال�سيخ حلمي املحت�سب بدخول املك�ن وت�سويره واإجراء امل�سح واإعداد اخلرائط عن االأق�سى 
القدمي )امل�سلى املرواين( . واأ�س�ف: كم� �سمح يل ب�إجراء الك�سف واحلفري�ت هن�ك الأنني 
اأقوم ببحث علمي اأك�دميي يهدف يف املح�سلة اإىل ك�سف اللث�م عن جم�ل الفن املعم�ري 

االإ�سالمي وروعته )76( . 
اأكد اأن تبليط »امل�سلى املرواين« موؤخراً ك�ن يف حمله اأم� ادع�ءات بع�ص امل�سوؤولني 
االإ�رصائيليني مثل: »جدعون اأفني« الذي ق�ل اأن هن�ك تخريبً� لن ن�ستطيع اإ�سالحه فهي غري 
�سحيحة ، فلقد قمت بزي�رة املك�ن ف�س�هدت ب�أم عيني اأن كل م� جرى هو تبليط للمك�ن 

ولي�ص فيه اأي خراب او تدمري.
)القد�ص  كت�به  فقد ذكر يف   )Meron Benvenisti( بنفن�ستي  االآث�ر مريون  اأم� ع�مل 
ملك  �س�دق،  ملكي  يعي�ص  ك�ن  “هن�ك  ذكر  فقد   ،1996 ع�م  ن�رص  الذي  االأحج�ر  مدينة 
الكنع�نيني يف مدينة �س�مل، كم� ذكر اأن داوود اأحتل القد�ص اليبو�سية، واأ�ستوىل على ح�سن 
�سهيون  كلمة  اأن  هن�  ذكره  اجلدير  ومن  القد�ص؛  مدينة  بعروبة  اعرتاف  وبهذا  �سهيون، 

كنع�نية وتعني اجلبل املح�سن ولي�ست توراتية اأو �سهيونية كم� يعتقد بع�سهم )77( .
ننتقل اإىل �سه�دة زيئيف هريت�سوغ )Za'v Hertsug( من ج�معة تل اأبيب حيث ق�ل: 
اإن جميع املن�سغلني يف جم�ل كت�بة التوراة واالأبح�ث الت�ريخية واالأثرية مل يتو�سلوا اإىل 
حق�ئق تثبت �سحة الرواي�ت التي وردت يف التوراة، واأ�س�ف اأن غ�لبية اليهود لي�سوا على 
ا�ستعداد للتطرق لهذا املو�سوع، ويف�سلون جتنب اخلو�ص فيه، كم� ي�سيف اأن مملكة داوود 
و�سليم�ن مل تكن كم� ذكرت التوراة اأنه� مملكة اإقليمية، بل تبني اأنه� مملكة قبلية �سغرية 

احلجم )78( .
زار  الذي   )Max Van Berchem( بري�سم  ف�ن  م�ك�ص  ال�سوي�رصي  الع�مل  �سه�دة  اأم� 
القد�ص م� بني االأعوام )1888- 1914( ، فلم يدل ب�أية معلومة عن ت�ريخ اليهود يف مدينة 
القد�ص، ال قدميً� وال حتى الفرتة التي زار املدينة فيه�، فهذا رح�لة اأو �س�ئح اأخر ج�ء للبحث 

عم� قراأه يف التوراة فو�سف القد�ص االإ�سالمية ولي�ست القد�ص اليهودية )79(.
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اخلامتة: 
مم� ال �سك فيه اأن اأعم�ل العلم�ء الغربيني والتوراتيني ك�نت تقوم على اأمني�ٍت وق�س�ص 
خي�لية ورواي�ت ت�ريخية م�ستق�ة من التوراة، ومن املوؤرخني اليهود اأمث�ل املوؤرخ اليهودي 
يو�سيفو�ص فالفيو�ص وغريه من علم�ء اليهود، هذا ب�الإ�س�فة اإىل عدم اتب�ع املنهج العلمي 
اأ�سبح توراتيً�  النت�ئج فكل م� هود موجود داخل االأر�ص  يف احلفري�ت، ويف التحقق من 

بفعل التزييف والدعم والقوة امل�لية واالإعالمية التي ي�سيطر عليه� اليهود حول الع�مل.
مل ُيعرث على دليل م�دي واحد على االأقل يثبت وجود اآث�ر توراتية يف مدينة القد�ص، 
وذلك من خالل احلفري�ت االأثرية ك�فة التي وجدت يف مدينة القد�ص �سواء ك�ن من العلم�ء 
عربية  اأث�ر  هي  اإمن�  احلقيقة  يف  اكت�سف  وم�  اليهود،  التوراتيني  العلم�ء  من  اأم  الغربيني 
كنع�نية يبو�سية واأخرى كال�سيكية ومن ثم اإ�سالمية، وذلك ا�ستن�داً مل� ُن�رص من قبل العلم�ء 
االآث�ر  غ�لبية  بتدمري  ق�موا  لذلك  وغربً�،  �رصقً�  �سم�اًل وجنوبً�  القد�ص  مدينة  الذين ج�بوا 
واأهم  للمدينة،  الطبقي  التت�بع  البحث عن  الطبق�ت حتت حجة وذريعة  تلك  االإ�سالمية يف 
اأ�س�ست من قبل العرب  م� مييز هذه املدينة االرتب�ط امل�دي اليبو�سي الكنع�ين فيه� حيث 

اليبو�سيني، ومل توؤ�س�ص على يد التوراتيني.
مدينة  اأن  االآث�ر  علم�ء  من  كبري  عدد  وب�سه�دة  االأثرية  احلفري�ت  نت�ئج  خالل  من 
والقنوات  االآب�ر  �سل�سلة من  ال�سخرة توجد  االأق�سى وقبة  امل�سجد  اأ�سفل  القد�ص وب�لتحديد 
امل�ئية يزيد عمقه� عن 20 مرت يف ال�سخر وب�لت�يل من امل�ستحيل اأن توجد اآث�ر اأو بق�ي� 
االآث�ر  ق�م عدد من علم�ء  فلهذا  والعقل،  املنطق  يتن�فى مع  ال�سخور وهذا  داخل  توراتية 
اليهود الذين عملوا حول احلرم القد�سي طيلة 30 ع�مً� بنفي نظرية وجود هيكل اأو اأية اآث�ر 
توراتية ب�لقرب من احلرم القد�سي وقد القت ت�رصيح�تهم هذه انتق�دات من قبل عدد كبري 

من رج�ل الدين املتطرفني اليهود.
احلق  وب�لت�يل  لليهود؛  ت�ريخي  حق  ب�إثب�ت  االإ�رصائيلية  احلفري�ت  اأهداف  تكمن 
ال�سي��سي والطبيعي بهذه االأر�ص، ولكن ف�سلوا يف كلت� احل�لتني، ف�هلل �سبح�نه وتع�ىل ربط 
املقد�ستني، هذا  املدينتني  الروحي بني  الرابط  الإيج�د  وذلك  املكرمة،  القد�ص مبكة  مك�نة 
ال  م�  وهذا  ال�سخرة،  وقبة  االأق�سى  امل�سجد  وجود  يف  املتمثل  امل�دي  الرابط  اإىل  اإ�س�فة 
ميلكه اليهود ب�لقد�ص، اإذا ال دالئل روحية وال م�دية لليهود يف القد�ص، اإ�س�فة اإىل احتالل 

مدينة القد�ص من طرف داوود ب�لقوة الع�سكرية بينم� دخله� العرب امل�سلمون �سلحً�.
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