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ملّخص:

لقد زادت احلاجة للمياه يف القد�س نتيجة زيادة عدد ال�سكان، ومل تعد املياه املحلية 
ومن  املدينة،  خارج  من  املياه  ا�ستقدمت  فقد  لهذا  املقيميني،  اأو  احلجيج  بحاجات  تفي 
م�سافات بعيدة عرب قنوات حجرية اأو فخارية، اعتمدت على فارق يف الرتفاع من مناطق 
جنوب القد�س اإىل و�سط املدينة، حيث كان م�سيل املاء املتعرج من الأعلى اإىل الأ�سفل ميثل 
وادي  قناة  هي  رئي�سة:  قنوات  ثالث  بنيت  فقد  وعليه  الغر�س.  لتحقيق  الأ�سا�سية  التغذية 

البيار، والقناة العليا، ثم قناة ال�سبيل وهي الأهم.

وفيها جمعت مياه عدد من  للمدينة،  الرئي�س  احلياة  ال�سبيل �رشيان  قناة  وقد مثلت 
الينابيع البعيدة يف منطقة العروب عرب قناة �سارت متعرجة م�سافات بعيدة قبل اأن ت�سل 
مناطق التجميع، حيث بنيت يف العهد الروماين، وعمرت يف معظم الع�سور الالحقة، وحوفظ 
عليها وعلى جتديدها وترميمها، واأوقف عليها الكثري من الريع يف العهود الإ�سالمية، واأقيم 
عدد من املن�ساآت يف خدمتها كمجمع برك �سليمان، وبركة العروب، كذلك ورد ذكرها يف 
�سواء  الرحالة  من  الكثري  عنها  وحتدث  خمتلفة،  عهود  يف  احلكومية  الوثائق  من  ع�رشات 

بالو�سف اأو بالإ�سارة، ثم اأقيمت عليها احلرا�سات الدائمة، نتيجة العبث املتكرر بها.

وهذه درا�سة تف�سيلية للقناة من نواحيها املختلفة املعمارية والتاريخية ملا كان لها 
من اأهمية اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية على مدينة القد�س.
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Abstract:

The need for water in Jerusalem increased in view of the growth in the 
population of the city. The local water sources were no LONGER sufficient 
for the needs of pilgrims or residents. Therefore, water was drawn into the 
city from distant places via stone or clay canals which were built making 
use of the difference in altitude of areas between the south of the city and its 
centre. In so doing, the water current winding from the upper parts to the 
lower ones was the main supply. Three main canals were built to maintain 
this supply. These were wādi al- biyār, the higher canal and the Sabīl canal.

The Sabīl canal, which was the most important, represented the backbone 
of life in the city. The waters of a number of remote springs in the region of 
Al-Arroub were collected in it to be drawn to the city through it in a winding 
manner over a large distance . The canal was built during the Roman period 
and reconstructed in most of the following epochs. It was always preserved, 
renewed and maintained. A lot of returns were allotted to it during the Islamic 
periods of rule. Many establishments were erected to keep feeding it, such as 
Solomon’s pools reservoir and Al-Arroub pool. The canal was mentioned 
in tens of governmental documents in different epochs. Many travelers 
wrote about it whether by describing it or referring to it. Afterwards, it was 
permanently guarded as a result of frequent acts of vandalism against it. 

The following is a detailed study of the canal from its various architectural 
and historical aspects owing to its social, economic and political significance 
to the city of Jerusalem.
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مقدمة:
اأحد رموز هند�سة الري يف العامل القدمي، وهي جهد  اإن قنوات املياه اإىل القد�س هي 
ب�رشي جماعي عدا عليه الزمن، ومل ينل حظه من الرعاية واحلفظ، فعند حلظة التطور التقني 
األفي  احلديث، انق�ست على القنوات معاول التخريب والطم�س والإزالة، منهية ما يزيد عن 
عام من حاجة القد�س املتوا�سلة اإليها، حيث ارتبط ا�ستقرار �سكان املدينة كمجتمع يف كل 
مراحل تطوره بها. وكانت كثافته ال�سكانية مرتبطة با�ستمرار تدفق ماء هذا ال�رشيان �سلبًا 

اأو ايجابًا.
فان  نف�سه،  الوقت  دفاع وهجوم يف  و�سيلة  التاريخ  املائية عرب  القنوات  كانت  واإن 
قنوات القد�س، لعبت هذا الدور منذ البدايات، حيث هوجمت، وقطعت ثم فتحت، واأعيدت اإىل 
القدمية  الهند�سة  العموم تتويجًا لواحدة من فنون  وتكراراً، وقد كانت على  م�سارها مراراً 
الرتفاع رغم بعد امل�سافة،  الب�سيط يف  الفارق  الطبيعي با�ستغالل  الت�سييل  املعتمدة على 
القدمي يف تتبع جريان املاء عرب تعرجات بعيدة عن امل�سار  حيث جنح املهند�س املحلي 
املبا�رش، ف�سمم قنوات مك�سوفة واأخرى مغطاة، فخارية، و�سخرية، وعدل م�سارات، وحفر 

اأنفاقا، ثم م�سطحات مائية هدفها التجميع، وال�سغط، والدفع باجتاه الهدف. 
اإن القنوات لي�ست جمرد �سقوق يف الأر�س، بل هي نظام ري متكامل ا�ستغل كل قطرة 
ماء �سقطت يف الأودية على جانبيها، كما ظهرت جاذبيتها يف نظام الأنفاق وطريقة عملها 
ثم يف نظام القناة احلجري القائم على مئات املكعبات احلجرية املثقوبة يف الو�سط، مع 
اأفاريز متداخلة تكمل اإحداها الأخرى، وحتتفظ بكامل الدفق املائي عند ا�ستواء الأر�س بعيداً 
عن التبخر، والهدر. وهي منوذج لأحدث ت�ساميم الأنابيب اخلرا�سانية يف وقتنا املعا�رش، 
الثقيلة)اخلرزات(  الن�سخ  من  املئات  ت�سوية  يف  هائل  بجهد  احلجار  اأو  الفني  قام  حيث 
وت�سميمها، وجمعها يف خطوط متنا�سقة وحمكمة، مما �ساهم يف ا�ستمرار تدفق املاء فيها 

اإىل بدايات القرن الع�رشين.

قناة ال�سبيل تاريخها واأهميتها:
اأما قبل ذلك فقد تزودت القد�س باملياه من  بنيت قناة ال�سبيل يف الفرتة الرومانية، 
الواقعة جنوب �رشق املدينة بوا�سطة نفق يربط م�سدر  الدرج )عني �سلوان(  اأم  خالل عني 
العني  اإفقاد  يف  املذكورة  الفرتة  يف  املدينة  تخطيط  اإعادة  اأ�سهم  حيث  باملدينة.  النبع 
اإىل اله�سبة املطلة على الوادي، حيث فقدت  كفايتها، وذلك مع امتداد العمارة الرومانية 
اأن�سئ نظام مائي ين�سجم مع  ال�سلة املبا�رشة بالإ�سافة اإىل الكفاية املذكورة، وبهذا فقد 
التخطيط اجلديد من جهة، ولي�سد احلاجات املتزايدة من املياه نتيجة زيادة عدد ال�سكان 

من جهة اأخرى)1(. 
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اإن تطور املدينة يف الع�سور القدمية ومنوها املتزايد اأدى اإىل ا�ستهالك مياه الأمطار 
املتجمعة يف الآبار الداخلية، ومل تعد العني القدمية تكفي حاجات املدينة، مما حدا باأ�سحاب  
القرار يف ذلك الوقت للتفكري بجلب املياه من خارج املدينة، ومن مناطق بعيدة حيث توافر 
هذا يف مناطق جنوب املدينة ) القد�س ( الغنية بينابيعها، وذلك بو�ساطة �سبكة من القنوات 
الطبيعية  العوائق  التي �سارت بخط ميل ب�سيط مع منحدرات اجلبال والتالل، متغلبة على 

باأنفاق حتت الأر�س كما �سبق ذكره.
وقد متثل ذلك يف ثالث قنوات رئي�سة هي قناة ال�سبيل، اأو قناة العروب، و�سميت اأي�سا 
بالقناة ال�سفلى، حيث ت�سل مياهها اإىل الأق�سى ال�رشيف، وتزود �سبيل الكاأ�س ال�سهري و�سط 
زمن  بنيت  وقد  العليا  القناة  با�سم  وتعرف  الثانية،  والقناة  البحث،  مو�سوع  وهي  احلرم 
الإمرباطور الروماين �سبتيمو�س �سيفريو�س 146-211م الذي حكم روما  193-211م )2(. 
ويقول Amihai Mazar  اإن هذه القناة تبداأ من حتت الربكة العليا من برك �سليمان وت�سري 
اإىل القد�س وهي ا�ستمرار متوا�سل لقناة وادي البيار) القناة الثالثة(، وهذا ينايف الواقع، اإذ 
يوجد فروق يف منا�سيب الرتفاع ويف هند�سة البناء)3( حيث كانت القناة العليا تزود باملياه 
من نفق عني �سالح )4(، ومن ثم مت�سي مبوازاة ال�سفح ال�سمايل لوادي ارطا�س، وبعدها اإىل 
بيت حلم وتتبع خط الكنتور الطبيعي على ارتفاع 800مرتفوق �سطح البحر مل�سافة 13كم، 
تقريبا  خطها  فاإن  ولذلك  املياه،  م�سبات  من  قريبة  طريقها  فاإن  م�سافتها،  طول  وعلى 
م�ستقيم. واجلزء الأول منها وكذلك اأجزاء بالقرب من ال�سواحي اجلنوبية للقد�س قرب دير 
مار اليا�س، مبنية من ا�سمنت روماين قوي، واجلدار بعر�س 1،6م والقناة بعر�س 50�سم، 
ا�ستخدام تقنيات  ال�سبب يف  ال�سخر)5(.ويعود  اأجزاء حمفورة يف  وبارتفاع 75�سم، وهناك 
خمتلفة يف البناء اإىل تباين حاد يف انحدار القناة على م�سافة امتدادها. فالقناة الأ�سطوانية 
املغلقة ترتفع عن �سطح البحر اأكرث من القناة املبنية فوق �سطح الأر�س، الأمر الذي  يوؤدي 

كانت  اإن  منها  املياه  خروج  اإىل 
القناة مفتوحة)6(.�سكل 1.

شكل 1:

القناة العليا بجانب مخيم العزة 
بيت لحم، حيث الخرزات 

المتالصقة.
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اإن م�سافة القناة العليا هوائيا تعترب اأقل من القناة ال�سفلى ب�سب �سريها �سمن منا�سيب 
اأعلى، وهي كذاك اأق�رش منها، وقد تبعرثت اأنابيبها، وخرزاتها عند عمليات احلفر، والإعمار، 

وا�ستعمل بع�سها اأ�سا�سات لبع�س امل�ساكن، اأو و�سعت يف احلدائق كعن�رش جمايل. �سكل2.

شكل 2:

 خرزة من القناة العليا.

ت�سحب  القناة  هذه  البيار،  وادي  قناة  با�سم  تعرف  فهي  الثالثة  للقناة  بالن�سبة  اما 
مياهها من ينبوع عني الدرج يف وادي البيار اإىل الربكة العليا من برك �سليمان، وطولها 
4،7كم، ثالثة اأرباع هذه امل�سافة تقع يف اأنفاق حتت الأر�س، وهند�سة هذه القناة تختلف 
عن هند�سة قناة العروب. فاأول ثالثة كيلومرتات منها عبارة عن نفق واحد طويل حمفور على 
عمق 5-23 مرتاً على طول الوادي، وُحفر ما يقرب من 80 فتحة عمودية يف النفق، وميكن 
والأخرى  الواحدة  امل�سافة بني  م�ستطيلة ومعدل  احلفر  اليوم. وهذه  منها  روؤية 23 حفرة 
العمال  من  منف�سلتني  جمموعتني  طريق  عن  متت  حفرتني،  كل  بني  النفق  واأق�سام  35م، 
ممن كانوا يعملون بطريقة متقابلة. وكل حفرة م�ستطيلة ال�سكل، وجزوؤها العلوي عمودي، 
وت�ستمر اإىل الأ�سفل على هيئة جمموعة من الدرجات املنحدرة.والنفق نف�سه بارتفاع 1،5م 
اجليولوجي.  التكوين  يتغري  الوادي حيث  منحدر �سخري يف  اإىل  وينتهي  0،8م،  وبعر�س 
اآخر بطول 460م.  وت�ستمر القناة مل�سافة 700م كقناة مك�سوفة مفتوحة ثم متر عرب نفق 
الواقعتان  املتو�سطتان  اأعالها بعمق 30م، واحلفرتان  �سكل ع�رش حفر عمودية  حفر على 
اأ�سفل قمة �سل�سلة اجلبال يف�سل بينهما 62م، بينما احلفر الأخرى كانت امل�سافة بينها من 
30-50م، وهي حفر مربعة يف قطعها، وفيها جمموعة من الدرجات املنحدرة يف جزئها 
العلوي. وبعد هذا النفق ت�ستمر القناة مل�سافة كيلومرت واحد، مبنية اأو حمفورة يف ال�سخر، 
واجلزء الأخري منها اأعيد بناوؤه من قبل الربيطانيني عام 1924م. وياأخذ املياه من بحرية 
ا�سطناعية اأن�سئت عن طريق اإقامة �سد بني عند وادي البيار متاما يف البقعة التي يتحول 

فيها النفق بطول 3كم اإىل قناة مك�سوفة)7(.
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الأودية واحلفاظ  اأو  ارتفاعات اجلبال،  اإعاقة  النفقني هو جتاوز  الهدف من حفر  اإن 
برك  من  العليا  الربكة  اإىل  و�سولها  لغاية  م�سادرها  من  املياه  اإ�سالة  يوؤمن  انحدار  على 
�سليمان. هذا ويعمل النفقان على زيادة كمية املياه الواردة اإىل الربكة، لأن تقنية الأنفاق 
تهدف اإىل الو�سول اإىل �سطح املياه اجلوفية املخزنة يف الطبقات الطبا�سريية، وكذلك جاء 
تعدد الأنفاق على خلفية التغيري املفاجئ للتكوين اجليولوجي لل�سخر، مما ا�ستوجب توقف 
النفق الأول، وبناء قناة مائية ت�سل النفق الثاين الذي ُحفر حني توافر تكوين جيولوجي 
�سمح بذلك. اأما بخ�سو�س الفتحات العمودية يف النفقني فهي ت�سهم يف ت�سهيل عملية احلفر 
اأن هذه الفتحات توفر التهوية للعاملني،  ل�سعوبة حفر النفق من جهة واحدة، اإ�سافة اإىل 
ورفع عدد احلفارين العاملني يف النفق ح�سب الفتحات)8( وهي تعد اأق�رش القنوات، وت�سب 

ماءها يف برك �سليمان، ومن ثم اإىل القد�س )�سكل 3(.
اإن قناة ال�سبيل، وهي مو�سوع البحث. قد ا�ستمدت مياهها من عيون وادي العروب، 

ومن ثم اإىل برك �سليمان. كما �سيتم 
تف�سيله:

شكل 3:

 خريطة تبين خط سير قناة 
السبيل من العروب إلى برك 

سليمان ومنها إلى القدس، قناة 
وادي البيار إلى برك سليمان، 

القناة العليا )نقال عن:

www.bible.ca/ 
archeology/bible-

.)...archeology-jeru
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شكل 4:

 بركة العروب وقد جفت مياهها،

حيث يظهر الجدار الغربي.

 

اإىل  القناة  هذه  بناء  ويعود 
الع�رش الروماين، وما زالت هذه القناة 
العرب  ودعاها  القد�س،  داخل  ماثلة 

امل�سلمون قناة ال�سبيل، ويكاد املوؤرخون يجمعون على اأن الذي بناها من وادي العروب اإىل 
القد�س هو بيالط�س يف القرن الأول امليالدي، ويذكر املوؤرخ يو�سيفو�س اأن يبالط�س بناها 

من الأموال التي كانت حمفوظة يف خزينة الهيكل)9(.
    وجاء يف ر�سائل بيالط�س اإىل �سديقه �سنكا يف روما حول اجتماعاته ومداولته مع 
املجمع اليهودي ال�ستهدرمي والروؤ�ساء واقرتاحاته "ما دامت القناة �ستكون لكم عونًا على 
اأداء العبادات الدينية، فلماذا ل تدفعون نفقتها من مال الهيكل" فثارت ثائرتهم ورف�سوا 
اأو حتى العمل، رغم اقتناعهم بفائدة امل�رشوع.  اأي م�ساركة يف التكاليف ول تقدمي �سلفه 
على  العمل  يف  للم�ساركة  بها  اإقناعهم  بيالط�س  حاول  اأخرى  عدة  اقرتاحات  رف�سوا  كما 
ال�سباح  اأيام ويف  " منذ ثالثة  اأور�سليم قائاًل  والع�رشين من  الثالثة  الأقل، فكتب ر�سالته 
الزينة  واأدوات  مع جموهرات  نقداً  ياأتي  اخلراج  ومعظم  الهيكل  على خراج  الباكر حجزت 
اأوائل ربيع  من اليهود يف اخلارج من م�رش واآ�سيا ال�سغرى واإقليم الفرات حيث ت�سل يف 
كل عام، فال�سناديق التي و�سلت قي�رشية �سادرتها دون جلبه. اأما تربعات اإقليم الفرات 
و�ساق  املجاور  اأنطونيا  ح�سن  من  ماركيو�س  فخرج  الهيكل  و�سولها  من  قريبة  فكانت 
موكب اليهود داخل احل�سن وا�ستوىل على ال�سناديق، فجن جنون اليهود واأخذوا يف ال�سغب 
�سالحهم  مع  ال�سعب  بني  املتخفني  والأدوميني  ال�سامريني  جلنودي  ف�سمحت  والفو�سى 
اإذ  نف�سه  الق�ساء على حياة بيالط�س  �سببًا يف  القناة  بناء هذه  بالثاثرين." وكان  بالفتك 
اإىل القي�رش ثيبرييو�س يف روما فدعاه للتحقيق وملا ا�ستوىل كاليجول على  �سكاه اليهود 
احلكم بعد عام، حكم هذا على بيالط�س بالنفي اإىل فيني اأو " داوفينية " حيث انتحر هناك 

حزنا وبوؤ�سا)10(.
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وقد ذكرها املقد�سي فقال "املاء بها ) القد�س ( اأو�سع، ويقال لي�س ببيت املقد�س اأماكن 
من املاء والآذان. قلَّ دار لي�س فيها �سهريج واأكرث. وبها ثالث برك عظيمة  بركة اإ�رشائيل 
وبركة �سليمان وبركة عيا�س، عليها حماماتهم لها دواع من الأزقة ويف امل�سجد ع�رشون 
جبًا م�سجرة،  وكل  حارة اإل وفيها جب م�سبل غري اأن مياهها من الأزقة وقد عمد اإىل واد 
فجعل فيه بركتان جتتمع اإليهما ال�سيول يف ال�ستاء، و�سق منهما قناة اإىل البلد تدخل وقت 

الربيع، فتمالأ �سهاريج اجلامع وغريها")11(.
القناة  القرن اخلام�س الهجري، احلادي ع�رش امليالدي  وكذلك ذكر نا�رش خ�رشو يف 
عند حديثة عن الربك فقال "قد راأيت على ثالث فرا�سخ من املدينة �سهريجًا كبرياً تنحدر 
اأكرب  اإىل م�سجد املدينة حيث يوجد  اأو�سلوه بقناة  اإليه املياه من اجلبل وتتجمع فيه وقد 
املدر�سة  وقفية  يف  عدة  مرات  العروب  قناة  ا�سم  تردد  وقد  املدينة")12(.  مياه  من  مقدار 
اإىل الربكة املثمنة  التنكزية حيث كانت تزود املدر�سة املذكورة باملياه التي كانت ت�سل 

و�سط املدر�سة، واأي�سا الطهارة واحلمام وحو�س ال�سبيل يف املدر�سة)13(.

تتبع خط سري قناة السبيل من العروب إىل املسجد األقصى املبارك: 
اإن جريان املاء اإىل القد�س كما هو احلال يف جميع القنوات الرومانية كان يتم عن 
اأعلى من م�ستوى املدينة املراد  اأن تكون م�سادر املياه  طريق اجلاذبية، ولذلك كان لبد 
تزويدها باملاء، وقد وجدت هذه امل�سادر جنوب القد�س يف ثالث جتمعات، يف وادي العروب 
حيث كانت ينابيع املياه ترتفع عن �سطح البحر مبعدل 810 اأمتار، ويف وادي البيار حيث 
يوجد يف الطرف اجلنوبي لهذا الوادي ينبوع ماء بارتفاع 870مرتاً عن �سطح البحر، ويف 
منطقة برك �سليمان يوجد ينبوع مياه فوق الربك بارتفاع 800م عن �سطح البحر، واثنان 
حتت الربك بارتفاع 765م عن ال�سطح، واآخر مكان ت�سل اإليه مياه اأدنى القنوات عن �سطح 
البحر هو جبل امل�سجد الأق�سى الذي يرتفع 735م. وهذه الختالفات القليلة يف الرتفاع 
مع  القنوات  فيه  ت�سري  متعرجا  طويال  طريقا  تتطلب  كانت  العديدة  الطبوغرافية  والعوائق 

درجة ميالن خفيفة جداً)14(. 
العروب يجري من عني كويزيبا يف  قناة  ن�سميه  الذي  القناة  الأول من هذه  واجلزء 
اجلنوب، اإىل منت�سف برك �سليمان، وهذه املنطقة حتتوي على عدد من الأودية ال�سغرية، 
اأن امل�سافة املبا�رشة تبلغ 10كم.  اأن ت�سري القناة م�سافة 40كم على الرغم من  مما تطلب 
حجرية،  باألواح  مغطاة  قناة   عرب  الربكة  غرب  الواقعة  الفريد�س  عني  من  املياه  وجتمع 
وتتجمع املياه الغزيرة للينابيع الأخرى يف وادي العروب لتخزن يف بركة تت�سع لع�رشين 

األف مرت مكعب،�سكل 6-5. 
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شكل 5: 

قناة مياه قادمة من عين فراديس 
لتصب في بركة العروب.

وتظهر األبنية الحديثة إلى جوارها.

شكل 6: 

احدى القنوات الخارجة من 
بركةالعروب لتصب في القناة 

الرئيسة.

القناة  فاإن  املنطقة  هذه  ويف 
يف  ولكن  عال،  جدار  على  مبنية 
فجار،  بيت  �رشق  ال�سخرية  املنطقة 
يف  حمفورة  قناة   عن  عبارة  فهي 
وجزء  حمفور  منها  جزء  اأو  ال�سخر 
مبني ومغطى بقطع احلجارة. وعر�س 
القناة يف هذا الق�سم 50�سم وارتفاعه 
50-60�سم، ويف ثالثة اأماكن جتري 
القناة حتت �سال�سل اجلبال اأو الأودية 
رقم 11، 13، 25 يف �سكل 3، وميكن 
لقناة  رئي�سيتني  بناء  مرحلتي  متييز 

العروب، املرحلة الأوىل تن�سب اإىل فرتة املعبد الثاين واملرحلة الثانية زمن املمالك)15(. 
تتجه القناة مع منحدرات التالل جنوب قرية بيت فجار، ويف هذه املنطقة ترتفع على 
اأ�سا�سات جدارية عالية، ومن ثم تتحول �رشقًا باجتاه �سمايل على �سكل جدول مائي فوق �سد 

�سمكه 4.5م، ثم ت�سري على ما ي�سبه ال�سد اأو اخلزان مل�سافة 23م)16(. 
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العروب،  وادي  مبوازاة  ال�رشقي  ال�سمايل  الجتاه  يف  متعرج  ب�سكل  ت�سري  والقناة 
وبعر�س يقارب 50�سم، وارتفاع ما بني 50-60 �سم وكانت القناة حمفورة يف ال�سخر اأو 
مبنية جزئيًا باحلجر املقطوع، وغطيت ببالطات حجرية، بعد ذلك متر من خالل نفق عرب 
�سل�سلة من التالل غربًا ثم �رشقًا كال�سابق، وت�ستمر التعرجات يف اللتفاف م�ستمدة مياهها 
من 15 واديًا يف املنطقة، وبطول 44كم للحفاظ على ميالنها، وت�سري على ال�سفوح اجلنوبية 
�سليمان)17(  برك  من  وال�سفلى  الو�سطى  الربكتني  يف  ت�سب  حتى  اأرطا�س،  جلبال  ال�رشقية 

�سكل7.

شكل 7: 

جزء من القنوات القادمة من 
العروب والتي تصب في البركة 

التحتا من برك سليمان.

وميكننا روؤية بقايا هذه القنوات جنوب برك �سليمان حتت القناة العليا، بالرغم من 
اأن معظم معاملها قد �سوهت ودمرت، وتعاين الإهمال والعتداء، كما تظهر بقاياها ب�سكل 
احلديث،  الرئي�س  الطريق  جنوب  اإىل  وكذلك  منها،  وبالقرب  املذكورة،  الربك  عند  وا�سح 
اأرطا�س حيث ت�سري مع حافة �سفح اجلبل، وميكن روؤية  اإىل قرية  وبجانب الطريق املوؤدي 
اأنبوب فخاري يعود اإىل زمن املماليك حيث عمر يف القرن 13م  اآثار القناة ال�سفلى، وهو 
وجدد يف القرن 16م وهو ميتد داخل القناة ويعو�س عنها، هذا وت�ستمر القناة ال�سفلى من 
برك �سليمان عرب انفاق اأر�سية متقطعة باجتاه بيت حلم حيث ظهرت اأجزاء منها بالقرب 
من جامعة بيت حلم يف �سيف 2008 )�سكل8(، واأي�سا ظهرت قبالة مبنى الرتبية والتعليم 
القدمي )دار �سامية( �سكل 9، بجانب �سارع املهد وكذلك ظهرت يف مكان حتت مبنى �رشكة 
�سارت  وهناك  العليا،  القناة  وبقايا  بقاياها،  جرف  على  ال�رشكة  اأقدمت  حيث  الكهرباء 
القناتان جنبًا اإىل جنب يف تلك النقطة، ثم افرتقتا اإحداهما باجتاه ال�رشق والأخرى باجتاه 
الغرب لتلتقيا يف القد�س. كما ا�ستمر ظهور بقايا قناة ال�سبيل يف منطقة م�ست�سفى الكريتا�س 

يف بيت حلم، وكانت قناة مفتوحة من �سمال بيت حلم اإىل �سورباهر.
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شكل 8: 

بقايا القناة التي ظهرت خلف جامعة بيت 
لحم

شكل 9:

 يظهر األنبوب الفخاري في مقابل مبنى

التعليم العالي بيت لحم ) دار شامية(.

وهناك اأنابيب فخارية مبنية يف القناة 
المتداد،  هذا  طول  على  م�ساهدتها  وميكن 
حيث تلتف القناة حول قرية �سورباهر عك�س 

بيوت(  )تل  الطالبية  جنوب  اإىل  تتجه  ثم  القدمي.  اأريحا  القد�س  طريق  مع  ال�ساعة  عقارب 
ال�سامي  املندوب  ق�رش  حتت  نفق  عرب  1967م،  حرب  لقتلى  تذكاري  ن�سب  من  بالقرب 
وبطول 250مرتا، وقد وجدت يف النفق بقايا القنوات الفخارية الرتكية وكذلك فتحات ميكن 
روؤيتها بجوار ق�رش املندوب وعلى بعد 150م منها، ويوؤدي النفق اإىل قناتني تقود اأحداهما 
اإىل م�ستوطنة جفعات حنانيا والأخرى اإىل الثوري ثم اإىل منطقة احلرم. حيث تدخل منطقة 
احلرم اأ�سفل باب ال�سل�سلة �سمال املدر�سة التنكزية ومن ثم ت�سري ب�سكل �سبه م�ستقيم باجتاه 

جنوب �رشق حتى تنتهي اإىل الكاأ�س �سمال مدخل امل�سجد الأق�سى �سكل 10.
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شكل 10: 

الكــأس

820م  ارتفاع  على  القناة  بداأت  وقد 
فوق �سطح البحر و�سارت م�سافة 68كم لت�سل 
750م  ارتفاع  على  ال�سخرة  قبة  جبل  اإىل 
الرتفاعني  يف  والختالف  البحر،  �سطح  فوق 

الفارق يف  هو 70م، ودرجة ميله 0.1%وما بني بركة عني العروب، وبرك �سليمان يكون 
الرتفاع هو 20م مل�سافة يزيد طولها عن 44كم وبدرجة ميل %0.045)18(.

من  الأول  اجلزء  يف  �سليمان  لربك  املو�سلة  القنوات  حالة   )Maundrell(و�سف وقد 
القرن )19( حيث اأ�سار اإىل نبعني، وقال اإننا �رشبنا مياهها واعتقدنا اأنها جيدة، ويقال اإن 
هذين النبعني زودا الربك باملياه عن طريق قنوات مياه حتت الأر�س لكنهما الآن يف و�سع 
�سيء ب�سبب الإهمال، وهما لي�سا اأكرث من اأحوا�س �رشب لقطعان الغنم والبقر، والقناة جدول 
للغ�سيل من قبل فتيات البلدة املجاورة. ويذكر اأنه غادر عند الظهر، ومل ير �سيئًا من القناة 

التي يقال اإنها كانت تنقل املياه من هذا املكان اإىل القد�س)19(.
�سديدة  ال�سغرية  الأودية  وعرب  التالل،  فوق  جتري  كانت  القناة  اأن   )porter(ويذكر
النحدار لع�رشة اأميال من " الربك اإىل القد�س " ول ميكن اأن يراها املارة ب�سهولة، وهي ل 
ترتفع على اأقوا�س اإل يف املنطقة التي تقطع فيها وادي هنوم اإىل �سهيون)20(. وهذا يف�رش 

عدم روؤية )Maundrell( للقناة لكونها بنيت بعيداً عن الطريق.
وتعد قناة العروب اأطول قناة يف القنوات التي تزود القد�س باملياه، واأكرثها ا�ستغالًل 

لنظام جتميع املاء من الينابيع املختلفة يف وادي العروب 
والقناة م�سيدة بثالث طرق. الطريقة الأوىل: قناة ذات بناء متكامل وهذا الأ�سلوب مت 
يف ال�سهول املك�سوفة والأماكن املنخف�سة، واجلدران مبنية من حجارة ومك�سوة مبالط قوي 
القناة  اأما  الكلي 1.5 م  الداخل واخلارج، وعر�سها  العلوية من  الظاهرة  الأجزاء  �سميك يف 
نف�سها فعر�سها 60 �سم. الطريقة الثانية: قناة حمفورة يف ال�سخور، وهذا الأ�سلوب هو ميزة 
قناة العروب وي�سمل معظم املجرى، ومقايي�س القناة هنا �سبيهة باملقايي�س ال�سابقة. الطريقة 
الثالثة: مزيج حمفور يف ال�سخر وجزء م�سيد، وهذا الأ�سلوب مت يف الأماكن غري املتجان�سة 

يف ال�سخر والرتبة من حيث العمق واملجرى حيث قويت القناة ببناء جدران جانبية)21(.
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تعمري القناة عرب التاريخ:
يف عهد ال�سلطان حممد بن قالوون " عمرت قناة ال�سبيل التي عند بركة ال�سلطان بظاهر 
القد�س ال�رشيف من جهة الغرب، وله غري ذلك من العمارات والقربات يف القد�س ال�رشيف")22(. 
ومن اأعمال الأمري تنكز النا�رش تعمري" قناة املاء الوا�سلة اإىل مدينة القد�س ال�رشيف، وكان 
ابتداء عمارتها يف �سوال �سنة �سبع  وع�رشين و�سبعمائة. و�سلت اإىل القد�س ال�رشيف ودخلت 

اإىل و�سط امل�سجد الأق�سى يف اأواخر ربيع الأول �سنة ثمان وع�رشين و�سبعمائة")23(. 
وتوا�سل اهتمام ال�سالطني املماليك بقنوات املياه، فهذا ال�سلطان الظاهر خ�سقدم وهو 
اأبو �سعيد خ�سقدم املوؤيد حيث يذكر احلنبلي "من ح�سناته بالقد�س ال�رشيف، عمارته قناة 
اإىل القد�س ال�رشيف من عني العروب، وعمارة الربكة ال�رشقية من بركتي  ال�سبيل الوا�سلة 
ال�رشيف  القد�س  اإىل  وكان خا�سكي جهز  دولت،  الأمري  يد  على  العمارة  وكانت  املرجيع 

فاهتم بعمارته، وقام يف ذلك اأعظم قيام")24(.
ويف �سنة اأربع و�سبعني وثمامنائة �سري ال�سلطان الأمري نا�رش الدين الن�سا�سيبي اأحد 
بالقد�س واخلليل، وحترير  ال�رشيفني  اأوقاف احلرمني  لك�سف  ال�رشيفة  اخلزندارية باخلدمة 
اأمرهما واإ�سالح ما اختل من نظامهما يف اأيام الأمري بردبك التاجر.... وكانت العني الوا�سلة 
اإىل القد�س قد قطعت فدخلت اإىل القد�س يف �سهر جمادى الآخر، وتبا�رش النا�س بذلك، وعد 
ذلك من بركة الأمري نا�رش الدين الن�سا�سيبي، ونق�ست رخامة بذلك واأل�سقت باحلائط الكائن 

عند درج العني بجوار الرتبة اجلالقية)25(.  
قناة  بعمارة  اليحياوي  قان�سوة  الأمري  اإىل  ال�رشيف  املر�سوم  ورد  �سنة 888ه  ويف 
اآلف  خم�سة  ال�رشيفة  اخلزائن  من  له  وجهز  املرجيع،  بركة  وعمارة  العروب  قناة  ال�سبيل 
دينار منها األف دينار نفقة لالأمري قان�سوة واأربعة الآف دينار للعمارة، فتوجه يف عا�رش 
�سفر للعمارة وب�سحبته مائتا فاعل، ون�سب خيمة و�رشع يف العمارة اإىل اأن اأكملها. وتوجه 
اإليه اأعيان بيت املقد�س واأكابرها، وكل من توجه اإليه ي�سحب معه �سيئًا من اأنواع املاأكول 

كالع�سل وال�سمن والغنم وغري ذلك. 
ويتابع جمري الدين احلنبلي فيذكر "يف الع�رشين من �سهر رجب دخلت عني العروب اإىل 
القد�س ال�رشيف، وخلع الأمري قان�سوة اليحياوي على املعلمني، وزينت املدينة ثالثة اأيام، 
ال�رشيفة،  امل�سامع  على  لتعر�س  الأعيان  خطوط  وعليها  حما�رش،  قان�سوة  الأمري  وكتب 
وجهزها على يد ولده ال�سهابي اأحمد ودواداره، وكانت مدة عمارتها خم�سة اأ�سهر وخم�سة 

ع�رش يومًا، وقد انفق ال�سلطان يف عمارتها مبلغًا كبريا")26(. 
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وقد كان بع�س الأمراء يوقفون الأوقاف بحيث يذهب ريع هذه الأوقاف لتعمري القناة، 
وت�سري الوثيقة رقم 311 من وثائق احلرم القد�سي املوؤرخة عام 745هـ /1343م اإىل اأن 
الأمري �سيف الدين بكتمر اجلوكندار اأوقف اأوقافًا على قناة ال�سبيل، وعلى مر�سى امل�سلمني 
والفقراء وذرية الوقف، ومن هذه الأوقاف قرية )جمد ف�سيل( من اأعمال مدينة اخلليل)27(.  

ويف العهد العثماين كانت برك �سليمان وكذلك قناة ال�سبيل وبركة ال�سلطان يف حالة 
�سيئة فلم يكتف ال�سلطان بتعمريها، بل اأوقف عليها الأوقاف لالإنفاق من ريعها على تعمري 
القناة والربك، وقد جرى تعمري القناة والربك �سنة 943ه حيث يذكر الدفرت رقم 602 من 
دفاتر الأرا�سي العثمانية ذلك، وهو موؤرخ يف �سنة 945ه، وي�سري الدفرت اإىل وقف الأمري 

�سيف الدين بكتمر اجلوكندار، على القناة وتعمريها زمن املماليك)28(.
هذا ويف �سنة 948ه عقد جمل�س �رشعي يف قبة ال�سل�سلة، ويف ذلك املجل�س قرر ال�سيد 
حممد جلبي النقا�س، و�سهد على نف�سه اأنه قد عمر قناة ال�سبيل من برك �سليمان اإىل القد�س، 
واأن�ساأ بها الق�ساطل واأجرى فيها ماء العيون، عني فروجة وعني �سالح وعني عطاف، واأنه 
قد وقفها على عامة امل�سلمني، وعلى اأوقاف عامة امل�سلمني، واأنه عمر بالإ�سافة اإىل ذلك 
ال�سبل الوا�سلة اإليها من مياه برك �سليمان بو�ساطة القناة املذكورة. وهذه ال�سبل قائمة اليوم 
يف اجلهة ال�سمالية الو�سطى واجلنوبية الغربية والغربية ال�سمالية بداخل الأق�سى املبارك، 
واأي�سًا ال�سبيل القائم الآن قرب حمكمة القد�س ال�رشعية القدمية. بالإ�سافة اإىل �سبيل حمام 
اهلل  رحمة  عليه  املذكور  جلبي  حممد  ال�سيد  الواقف  واأن  القطانني  �سوق  يف  الواقع  ال�سفا 
ور�سوانه قد جعل جميع ما اأن�ساأه - مما �سبق ذكر بع�سه - وقفًا �رشعيًا من اأوقاف امل�سلمني 
العامة و�سدقة جارية عن روح ال�سلطان �سليمان القانوين، ومنذ ذلك التاريخ ن�سبت الربك 
اإىل �سليمان، واأنه قد وقف على ذلك قرى عدة منها: كفر طاب، ومغل�س، وجندا�س، وترقومية، 

ون�سف قرية القباب، وغريها كما هو مذكور يف كتاب وقف املدر�سة التنكزية)29(. 
ال�سبيل يف  قناة  اأخرى عن  " العثمانية مبعلومات  ري  دفرت  " مهمة  دفاتر  وتفيدنا 
القرن العا�رش الهجري فمن جمل�س " الكوغو�سالر " املوؤرخ يف 2 رجب عام 959ه تعرف اأن 
القناة كانت موقوفًا عليها بع�س القرى، واملزارع. واأن دخل القناة من الوقف كان يرتاوح 

بني 9-10 الآف اأقجة �سنويًا، ثم ارتفع اإىل 13 األف اأقجة �سنة  959ه")30(. 
لعدم  ال�سيق  القد�س غاية  اأهل  القد�س، وت�سايق  املاء عن  انقطع  �سنة 1106م  ويف 
ورود املاء مع قلة املاء بهذه الديار على اخل�سو�س، وعدم وجود املاء بامل�سجد الأق�سى 
اأفندي القا�سي بالع�سكر �سابقًا،  ال�رشيف، واطلع مولنا و�سيدنا احلاكم ال�رشعي م�سطفى 
وقوف  له  ممن  وا�ستخرب  ذلك،  على  واأبقاه  عمره  اهلل  اأطال  حاًل  ال�رشيف  القد�س  وقا�سي 
ومعرفة باأحوال القناة، حول تعمريها وم�رشوفها فاأخربوه باأن القناة املزبورة حتتاج اإىل 
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م�رشوف مقداره نحو ع�رشة اأكيا�س حتى ي�سل املاء اإىل القد�س ال�رشيف والكي�س ي�ساوي 
20األف اأقجية، وت�ستمر عمارتها �ستة اأ�سهر، واإذا متت فاإنها تاأتي مبقدار ق�سبتني من املاء 
والق�سبة ت�ساوي 12.5�سم، هذا املقيا�س ي�سري اإىل ارتفاع املاء يف القناة حوايل 25 �سم، 
وكانت املدة من حني مبا�رشة العمارة اإىل حني و�سوله اثنني واأربعني يومًا، ثم بعد ع�رشة 
خم�س  مقداره  و�سل  الذي  املاء  جملة  وكان  القدمية،  املعتادة  بال�سبل  املاء  جرى  اأيام 
غاية  املقد�سة  الديار  اأهايل  ال�رشيف وح�سل  الأق�سى  بامل�سجد  املاء  ق�سبات، وملا جرى 

احلظ والفرح وال�رشور، وابتهلوا بالدعاء حل�رشة الوايل امل�سار اإليه)31(. 
وكانت ال�سلطات املتعاقبة تقوم مبنع املواطنني من الزراعة بالقرب من هذه القنوات اأو 
الربك وت�سري اإحدى الوثائق اإىل اأن املدعو اإبراهيم عاي�س،قد قام بزراعة الأرا�سي على جوانب 

برك �سليمان مما احلق ال�رشر باأحوا�س املياه فوجب اإيقافه عن التعدي �سيانة لها)32(. 
لقد اتخذت القناة اأهميتها ب�سكل خا�س خالل فرتة ال�سيف حيث جتف الآبار، وكان 
ال�سكان، حيث كان يعطي وعاء  املاء على  يوزع  التا�سع ع�رش  القرن  �سنبور املحكمة يف 
جمانيًا لكل امراأة، والعديد من اليهود والعرب كانوا يقفون �سفًا �سفًا كل يوم ملدة 4-3 

�ساعات يوميًا قبل الظهر)33(. 
ال�سفلى يعترب منا�سبة وطنية خا�سة، بعد  القناة  القد�س عرب  اإىل  وكان و�سول املاء 
القد�س  اإىل  اأرطا�س  اإجراء تعمريات عامة عليها، ففي عام ) 1319-1951( و�سلت مياه 
واحلرم، واحتفل بو�سولها عند بركة ال�سلطان يف حفل كبري ح�رشه كبار رجال احلكومة، 

وجمع غفري من وجوه املدينة ورجالتها)34(. 

محاية القناة وحراستها: 
نظرا لأهمية القناة، فقد قامت الدول املتعاقبة بتعيني عدد من املوظفني حلمايتها 
واملحافظة عليها منهم، الناظر، واحلار�س بالإ�سافة اإىل اإقامة اأبنية ليقيم فيها احلرا�س، 
تقع  التي  الربك  قلعة  مثل  الأخرى،  والقنوات  ال�سبيل  قناة  املياه عرب  تدفق  وذلك ملراقبة 
اأرطا�س،  اإىل قرية  املوؤدي  الطريق  ال�سمال، ويف�سل بينهما  العليا من جهة  الربكة  بجانب 
وتبعد عن الطريق التاريخي الوا�سل بني القد�س واخلليل حوايل 115م، يعود بناء القلعة 
اإىل عهد ال�سلطان عثمان الثاين بن اأحمد الأول 1027هـ / 1671م كما هو مثبت يف اللوحة 
التاأ�سي�سية التي تعلو املدخل، اأما بالن�سبة لأ�سباب بناء القلعة فهي لتاأمني حماية قوافل 
احلجاج وامل�سافرين على الطريق التاريخي التي كانت وما زالت تربط بني القد�س واخلليل، 

وكذلك املحافظة على م�سادر املياه )35(.�سكل 11.
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شكل 11: 
قلعة البرك

كذلك اأقيمت بع�س الأبراج يف املناطق 
التي ت�سري فيها القناة، حلمايتها من ال�رشقة 

والتلف والتخريب املتعمد اأو العار�س.
وكان للقناة عدد كبري من املوظفني، منهم ناظر، وكاتب، وجاٍب، وحار�س على الربك، 
من دخل  كبرياً  عبئًا  ي�سكل  هذا  كان  وملا  اأقجة   25 اليوم  مرتباتهم يف  بلغ جمموع  وقد 

الوقف، فقد اأمر ال�سلطان ب�رشف بع�س املوظفني توفريهـ للمال)36(.
وقد كان حفظ القناة وحرا�ستها قدميًا يتم مبقت�سى احلجج ال�رشعية على اأهايل القرى 
التي ت�سري القناة يف اأرا�سيها، وعرب �سيوخ القرى املذكورة، ومنهم يف اأواخر العهد العثماين: 
معايل بن فغايل �سيخ قرية بيت حلم، وياقوت الذمي �سيخ ن�سارى بيت حلم، وبركات بن 
يريك �سيخ قرية �سورباهر، وحممود ربيع اأبو ديه �سيخ قرية �سورباهر، و�سالمة بن عودة 
�سعيفان  بن  ارطا�س، وح�سن  قرية  �سيخا  اأحمد  بن  اأرطا�س، وجابر  �سيخ  اأيهما  قرية  �سيخ 
األواد حيث تعهد هوؤلء وتكفلوا بالأ�سالة والوكالة  واحلاج غنيم �سيخا قرية بيت �ساحور 
عن بقية اأهايل القرى املذكورة باأن يحفظوا ويحر�سوا قناة ال�سبيل الوارد ماوؤها من برك 

املرجيع اإىل القد�س ال�رشيف.
وبهذا الرتتيب تعهد كل �سيخ باملحافظة على املقطع الذي مير بقريته، فاأهايل قرية 
ارطا�س يحفظونها من برك املرجيع اإىل نقرة اجلبعة، واأهايل قرية بيت حلم يحفظونها من 
القبلة اإىل خلة ماهر ومن ال�سمال اإىل خلة عقبة مرزقون، واأهايل قرية اأم طوبى يحفظونها 
من القبلة اإىل الطريق املو�سل اإىل بيت �ساحور الن�سارى، ومن ال�سمال اإىل جبانة �سورباهر 
حتى انتهاء اأر�س قريتهم ومن اجلهة ال�سمالية اإىل جبل املكرب، واأهايل قرية بيت �ساحور 
اأبي ثور يحفظونها من كرم  اإىل كرم بلوطة، واأهايل دير  الواد يحفظونها من جبل املكرب 

بلوطة اإىل درج العفر ملا يف ذلك من اخلري العظيم والثواب اجلزيل)37(. 
وعلى ما يبدو اأن الدولة قد جلاأت اإىل اإقامة بع�س اأبراج املراقبة يف املنطقة الواقعة ما 
بني برك �سليمان والعروب، اإذ يذكر Mazar اأنه على طول جمرى القناة ُوجدت جتهيزات عدة 
منها بناءان مربعا ال�سكل بنيا قرب القناة، وهما اأبراج مراقبة قد تكون حلماية القنوات)38(. 
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القنوات ت�سهيالت مثل الإعفاء من  التي متر منها  القرى  الدولة تقدم ل�سكان  وكانت 
وعني  �سليمان  برك  من  املياه  حملت  التي  القناة  ب�سبب  اأنه  بلدن�سربج  يذكر  اإذ  ال�رشائب، 
ايتان وعني �سالح اإىل امل�سجد الأق�سى، اأعفي �سكان قرية ارطا�س من ال�رشائب طوال فرتة 
حكم ال�سالطني العرب، وزعماء القرية اأعفوا من جميع الأعباء، ومل ميلكوا ا�ستقالًل فقط، بل 

متتعوا بحق الق�ساء والعدل يف القرى والقبائل املجاورة)39(. 
كانوا  الدولة  اأموال  جباة  اإن  حيث  كثرية،  بامتيازات  تتمتع  اأرطا�س  قرية  وكانت 
"يتقا�سون كل �سنة ع�رشاً نظري الألفي عثماين من جميع املتح�سل مع الر�سوم يف القرية 
يدخل  ل  اأن  ب�رشط  �سواه  ول  ذلك  ل غري  �سلطانيًا قطع م�رش.  املزبورة وخم�سة وع�رشين 
الدرهم  اإىل  يكلفوهم  املذكورة، ول  القرية  اإىل  املذكورين   ) اخليالة   ( والأ�سباه  الزعيمان 
الفرد، ول من عليق ول من خدمة. ول من عيدية ول من اعتاد الأ�سباهي اأخذه من الفالحني 
كون القرية املذكورة جارية يف وقف �سيدنا اخلليل عليه ال�سالم. وهي على الطريق ال�سلطاين 
كلي  نفع  منهم  ويح�سل  ال�رشيف،  القد�س  ماوؤها  الوا�سل  والقناة  الربك  يحر�سون  ودائمًا 
املر�سي  بالطريق  بينهم  �سدرت  �رشيحة  موافقة  عليه  ويرتا�سون  ذلك  على  ويوافقون 

حتريراً ثالث �سعبان املكرم يف �سهور �سنة �ست واألف")40(. 
وذلك ينطبق اأي�سًا على بيت حلم فقد كان لأهايل بيت حلم ح�سة معينة يف مياه هذه 

الربك )41(، وهذا نظري مرور القناة من بيت حلم وحمايتها. 
الب�رشية التي متر بها عيون املياه الأ�سا�سية التي  اأن�ساأت العديد من امل�ستقرات  وقد 
كانت تزود قناة العروب باملياه، ولعل خربة ال�سيوخ، الواقعة على قناة العروب وحتديدا يف 
اأ�سا�سيا اأدى وظيفة مزدوجة متثلت بحماية امل�سادر املائية  وادي العروب، ت�سكل موقعًا 

لعيون وادي العروب، وتطوير اأن�سطة زراعية يف الوادي)42(. 
تتحدث اإحدى الوثائق "عن املياه الوا�سلة اإىل احلرم القد�سي ال�رشيف من وقف ماء 
ال�سبيل ) �سبوجلي( امل�سوؤول عن املحافظة على املياه وحار�س املياه من �سنة 1303 ملدة 
البالغ35.280 قر�سًا معا�س املحافظ واحلار�س والتعمريات،  ثالث �سنوات مل ياأخذ راتبه 
وبعث احلرا�س ا�ستف�سارا عن ذلك، وجاء الرد عليهم باأن هناك خرابًا يف الربك، ويف جمرى 
املاء ) قناة املاء(، مما اأدى اإىل حب�س راتب حمافظ املياه واحلار�س وثم اإيقاف املعا�س من 
الأوقاف... هم وثالث �سبوجلي، واملحافظ  �سنة 1303 ومل يبعثوا رواتبهم، وي�ساأل وزير 

واحلار�س، وكان ذلك يف 8/رجب /1310 وقف كانون الثاين 1305 مايل")43(.
وتتحدث وثيقة اأخرى عن تقدمي طلب اإجراء اإ�سالحات وترميم يف قناة ال�سبيل الواردة 
ظهور  جراء  من  "وهذا  الهمايونية  الأوقاف  وزارة  قبل  من  واإ�سالحات  �سليمان  برك  من 
بع�س العطب يف الأنابيب، هذه التعمريات م�ستعجلة بعد الك�سف على اأطرافها وتركها غري 

ممكن، ونرجو اإعطاء الإذن لذلك يف 30/كانون الثاين 316 مايل")44(. 
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وجاء يف وثيقة ثالثة "اأنه مت اإجراء تعمري القناة من برك �سليمان وتطهري املنبع بتكاليف 
وتعمري  100قر�س،  بتكاليف  النبع  يف  ما�سورة  وتركيب  �سالح  عني  وتعمري  1200قر�س، 
املجرى مرة اأخرى بطول 500 ذراع، واأي�سًا مت تعمري يف القناة من بيت حلم حتى القد�س 

بالإ�سافة اإىل التعمريات ال�سابقة الذكر وقد بلغت التكاليف 56000.200 قر�س")45(. 
وكانت الدولة تف�سل اإعطاء العمل ملتعهد يكون من املنطقة التي متر بها قناة ال�سبيل، 
قي  ال�سبيل  قناة  يف  تعمريات  اإجراء  عن  تتحدث  التي  الوثيقة  من  ا�ستنتاجه  ميكن  وهذا 
1317/1315ه حيث اإن املتعهد كان جري�س بن حيان القنوات العثماين من اأهايل بيت 
م�سدرها  لي�س  ال�سبيل  قناة  يف  التعمريات  اإجراء  على  تنفق  التي  الأموال  وكانت  حلم)46(. 
فقط ال�سلطة، بل كان يتم من الأرا�سي والقرى املوقوفة على قناة ال�سبيل، اأو اإيجار القرى 

اجلارية يف الوقف ل�رشف الريع يف عمارة القناة )47(. 
ويالحظ اأن كثرياً من الأموال التي كانت تر�سل لالإنفاق على تعمري القناة وم�ساريع 
الري كانت تختل�س، فقد خ�س�س يف هذه الفرتة 6500 قطعة ذهبية لبناء قناة من العروب  
5.5 ميل جنوبي برك �سليمان، ولكن امل�رشوع مل ينفذ لأن بع�س املال قد اختل�س، وقد حدث 
اأمر م�سابه �سنة 1064ه عندما ت�رشف اأمري الأمراء �سنان با�سا بالأموال التي دفعها والده 

ال�سلطان لتعمري القناة )48(.  
وقد اأ�سهم اإن�ساء القنوات املائية يف ا�ستثمار امل�سادر الكامنة، ويت�سح هذا من انت�سار 
ت�سنيع  وعملية  املائية،  القنوات  لبناء  التقليدي  ال�سيد  لت�سنيع  ا�ستخدمت  التي  الكبارات 
ال�سيد عادة تتطلب توفري مادة ال�سخر اجلريي كمادة خام، وغطاء نباتي كوقود لتحويل 
على  الواقعة  الكبارات  عدد  بلغ  فقد  امل�سوحات،  على  واعتماداً  �سيد،  اإىل  اجلريي  ال�سخر 
وادي  امتداد  العروب حوايل 18 كبارة، يف حني مل تظهر كبارات على  وادي  قناة  امتداد 
اأن�سئت فوق �سطح البحر مما  اأن قناة وادي العروب هي قناة مائية  اإىل  البيار، ومرد ذلك 

ا�ستلزم كميات كبرية من ال�سيد لبنائها )49(. 
يف عام 1902م و�سع الوقف الإ�سالمي اأنبوبًا حديديًا بقطر 20�سم ب�سكل جزئي داخل 
القناة ال�سفلى واأن�ساأ الوقف مباين لتنقية املياه مبا يف ذلك فالتر �سغط، وكذلك مادة الكلور 
املطهرة يف برك �سليمان وم�سخة لنقل املياه اإىل القد�س، ويف عام 1928 اأن�ساأ النتداب 
الربيطاين م�سخات عند عني فارة، ويف عام 1931م عند عني الفوار )جدول مياه القلط ( 

�سمال القد�س.
اإن قناة ال�سبيل واحدة من املعامل العمرانية التاريخية التي رفدت �سكان مدينة القد�س 
باملياه لأجيال متعاقبة، ثم حتولت اأثرا بعد عني، وطالتها عوادي الزمن والإهمال، فجفت 
مياهها وهدمت اأركانها، وخربت اأنابيبها، وحطمت اأقنيتها، على مراأى وم�سمع من ال�سكان 

وامل�سوؤولني، وكاأن مياهها مل جتر اأو تهدر يوما، اأو مل ي�ستق منها املقيم والعابر.
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ل  فكان  قدميا،  وت�سويتها  عانت يف حفرها  التي  الأمة  تراث  من  اأنها  اعتبار  وعلى 
�سكان  �سهر  اإذ طاملا  ال�سوء عليها، من منابعها حتى م�سابها،  اإلقاء ب�سي�س من  بد من 
تفقدية  جولت  يف  الطويل  جمراها  واخليالة  احلر�س  وجاب  مياهها،  انقطاع  عند  القد�س 
كثري  و�رشب  وتنظيفها،  اعمارها  ب�ساأن  احلكومية  املرا�سيم  من  الع�رشات  و�سدرت  دائمة، 
من الرحالة من مياهها، كما اأقيم كثري من املراكز والعمائر خلدمتها، ثم حفرت العديد من 

الربك من اأجل جتميع مياهها.
اإن القناة ت�سميم هند�سي فريد ا�ستخدم اأ�ساليب متنوعة من حجارة مك�سوفة اإىل اأنابيب 
اأر�سية فخارية و�سخرية ثم معدنية، كذلك امتزجت القنوات املنخف�سة بالقنوات املحمولة 
بيت  مدينة  على  الإبقاء  بهدف  كله  الأمر  وكان  واملك�سوفة.  منها  املغطاة  �سواء  املرتفعة 

املقد�س يف حالة من�سجمة كوحدة �سكانية واجتماعية، رغم الفوارق اجلن�سية واملذهبية.
بالتطور  التقليدية  انتفاء وظيفتها  رغم  اأثري،  القناة كمعلم  اإعادة هيكلة  لهذا وجب 

التقني احلديث.
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