
الّطور

مقّدمة

(المحافظة)،القدسجبالأبرزمنيُعَتربالذيالزيتونَجبلِقَمِةعلىصغريٍةقريٍةمنالطوربلدةتطّورت

الزيتونجبلمطلةإلىوالسيّاُحالقدسأهالييتّوجُهماعادًةاالرتفاعهذاوبفضل.1مرتًا826ارتفاعهويبلغ

فيوالتأملالرشقيّةجهتهامنالقديمةالبلدةعلىلإلطاللة)2الّسبعةاألقواسبمطلةكذلك(المعروفة

جمالها وبنائها التاريخيّ العريق.

لدى سلطات االحتالل وفيالسبعة الذي يعود للفرتة األردنية في القدس، وتُسمىتُسّمى مطلّة األقواس السبعة لقربها من فندق األقواس2

Rehav'am(زئيفي"،رحبعام"مطلةخرائطه Observation Pointالشعبيةالجبهةقبلمناغتيلالذياالحتاللحكومةفيالسياحةوزيراسم)على

.2001عامفلسطنيلتحرير

الزيتون (قرية الطور) - بالدناجبل المشارف و جبلمن خالل موقع "فلسطني في الذاكرة"،"بالدنا فلسطني"، مصطفى مراد الدباغ، يمكن مراجعته1

الذاكرةفيفلسطني-15صفحةفلسطني،
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الموقع الجغرافيّ والمساحة

واديوحي�العيسويةقريُةالّشمالمنوتحدّهاللقدسالقديمةالبلدةرشقالزيتون)(جبلالّطوربلدةتقع

ومن الغرب البلدة القديمة والمسجد األقصى.الجوز، ومن الجنوب سلوان والعزيرية، ومن الرشق الزعيم

للبلديةاإلداريةالتقسيماتحسبمساحتهاوتبلغالقدس،فياالحتاللبلديةنفوذتحتاليومالّطورتقع

تطّوراليتاألراضيتشملوهي،3دونم8700هياألصليةأراضيهامساحةأّنإالدونمًا،1747اإلرسائيليّة

تصنيفاتضمنتقعاليتاألراضيإلىإضافًةالزيتون،لجبلالغربيّالّسفحعلىالصوانةحي�فوقها

معه بتاريخفي مجال مساحة األراضي في الطور، خالل مكالمة هاتفيةهذه المساحة حسب معلومات السيد سليم الصياد، أحد العاملني3
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سكنهإذ،1948نكبةبعدتشّكلالذيالزعيم،حيّمثلالفلسطينيّة،الّسلطةأراضيفيأوسلواتفاقية

4الجئو قرية دير رافات الُمهّجرة غرب القدس، وغريهم.

التسمية وتاريخ القرية

وقد5تكسوه.كانتاليتالزيتونأشجارلكرثةكذلكُسّمييكونقدالجبَلأن�الدباغمرادمصطفىيذكر

.6الهجريّعرشالثانيالقرنحىتكذلكيُسّمونهالعرُببقيوقدجبًال،تعينوطورزيتا"،"طورالعربسّماه

االسم:نجدإذالتعريف"،"الغريمنالعثمانيّةالسجالتفيوردتإذمتأّخرة،للطورالتعريف""الوأُضيفت

"بيتباسمالرومانيّالعهدفيتُعرفكانتوقد.7الطورإلىاالستعمالكرثةمعاختُِرصثّمزيتا،طور

فاجي".

أوالنّار،واديأوجهنمواديأومريمستناواديالقديمةالبلدةعنالغربيّةجهتهمنالزيتونجبَليفصُل

ع�المسلمالخليفةأّنبركاتبشريالباحثويذكر.8الغربيّةالتّسميةحسبقدرونواديأوسلوان،وادي

.9في هذا الجبلبن الخطاب والقائد المسلم صالح الدين األيوبيّ عسكرا

.1رقمالمصدر9

.1رقمالمصدر8

نرش كذلك في موقع باب الوادخضري، نرش في مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب."أسماء قرى القدس دراسة لغوية داللية، نارص الدين أبو7

دالليةلغويةدراسةالقدس،قرىأسماء06.12.2016بتاريخ

.2005عامإصداربركات،بشريللباحثالحديث،المقديسالتاريخفيمباحثكتاب:فياإلسالمية"،الطورقرية"معالم6

.1رقمالمصدر5

علىبينحيّهو(الزعيم.2005عامإصداربركات،بشريللباحثالحديث،المقديسالتاريخفيمباحثكتاب:فياإلسالمية"،الطورقرية"معالم4

أراضي قرية الطور).

https://www.babelwad.com/ar/jerusalem-villages-names


الرتكيبة السّكانية

وينقسموناألصليني،الط�ورقريةأهاليمنأغلبهم،10فلسطيّينألف25يقاربمااليومالطورفييعيش

القرية،أراضيمنمساحاتأكربوتملكانعائلتْني،أكربوهماوخويصغنّام،أبوهي:عائالتعدةإلى

منالط�ورسكنتأخرىعائالتإلىباإلضافة11وعشاير.والهدرة،سبيتان،وأبوالهوى،وأبووالصياد،

القدس والخليل.

الحياة االجتماعّية واالقتصادّية

والحبوبوالّشعريالقمحكزراعةأساّيس،بشكٍلالزراعةعلىالط�ورفياالقتصاديّالنشاُطاعتمدتاريخيًّا،

المياه،عيونمنالقريةخلّووبسببوالجميد.واأللباناألجبانوصناعةالماشيةتربيةإلىإضافًةوالكرسنّة،

.20.1.2019بتاريخمعهأُجريتمقابلةفيالسابق،الطوربلدةمجلسرئيسالهدرةحمدحسنحسنالسيدمعلوماتحسب11

.454رقمبحثاإلرسائيلية،للدراساتالقدسمعهدالطور"،تحتيّة،وبىنتقييمالقدسرشقفيالعربية"األحياء10



وازديادالزمنتقدممعاألساسية.الستخداماِتهابرئًاعائلٍةكل�َحَفَرتوقداآلبار،علىفيهاالري�اعتمَد

علىتعتمدُاليتالعائالتعددُكبريٍبشكٍلوانخفَضوالرعويّ،الزراعيّالنشاطهذامعالُماندثرتالع�ان

تربية الماشية.

الرئيسشارعهافيأيالقرية،وسطفي-األصلينيالقريةأهل-منالُسكانترّكزالقدسقرىوكغالبية

وانتقالالسكانيّةالكثافةزيادةبعدمكتظٍةأحياٍءإلىتدريجيًّاتّوسعواثّمالمقاصد،مستشفىمقابل

12عائالٍت من خارج الطور للسكن فيها.

المعالم

المستشفيات

أُنِشئاالقدس،فيفلسطينيّنيمستشفينيأكربوفيهاالفلسطينيّة،المؤسساتمنعددًاالط�ورتحتضن

والذياإلسالميّة،الخرييّةالمقاصدلجمعيةالتابعةالمقاصدمستشفىهماالعرشين،القرنمنتصففي

لالتحادالتابعفكتوريا""أوغستاالمطلعومستشفىالطور،فيالموجودةالمقاصدكليُةكذلكلهتتبع

القدس والضفة الغربيّة وقطاع غزّة.اللوثري العالمي. يستقبل هذان المستشفيان ال�ضى من

ماليّبدعموذلك،1967عامالقدساحتاللعشيةبنائهمراحلآخرفيكانفقدالمقاصد،مستشفىأما

حكوميّ"،"مبىنإلىلتحويلهوسعىعليه،الصهيونيّالعسكريّالحاكمسيطرالقدس،احتاللبعدكويّيت.

فيهوالتواجدوإشغالهتأثيثهإلىبادروامارسعانالقدسمنوطنيّةوشخصياٍتوالم�ضنياألطباَءأّنإال

.13إلثبات عمله كمستشفى، وبهكذا أنقذوه من المصادرة

اإلمرباطوريةلصالح1914-1907األعوامبنيُشيّدتعريقٍةتاريخيٍّةبنايٍةفيفيقعالمطلّع،مستشفىأما

Wilhelmالثانيفيلهلماأللمانيالقيرصزوجةفيكتورياأوغستابروسياوملكةاألخريةاأللمانيّة II،ويسّمي

العثمانيّالجيشقائدباشاجمالأحمداتخذه1914العامفيالطلعة"."أمال�اجعبعضفيالمكانالعرب

اإلسالميةمستشفى المقاصد – مستشفى جمعية المقاصد الخرييةهنا:لل�يد عن مستشفى المقاصد في موقعهم اإللكرتوني، من13

المصدر السابق.12

https://almakassed.org/


أنقبلوذلكللبالد،احتاللهمأولفيلحكمهممقرًا1927عاماإلنجلزياتخذهثّمومن،14لقيادتهمقرًّاالرابع

مستشفىإلىرسميًاالمبىنوُحّول15المكرب.جبلفيالساميّالمندوبقرصإلىالحقًاالحكممقرّينتقل

األلمانيّة.اإلدارةتحت1950عام

الرتباطهاالقدس،فيوالبارزةالمهمةوالتاريخيّةالدينيّةالمواقعأهمأحدالط�ورتعتربالدينيّة:المعالم

عنمبتعدًاالّطورجبلنحويصعدماكثريًاالمسيحكانالمسيحيّة،الروايةحسبالّسالم.عليهالمسيحبقصة

صعدالمسيَحالسيدأّنالمسيحيّالمعتقدأصحاُبيؤمنكماوالصالة.والتعبدللعزلةطالبًاأواليهود،أذى

في كنيسة القيامة في البلدة القديمة للقدس.إلى الّسماء من جبل الّطور بعد أربعني يومًا من  صلبه

منها:في الطور عدد من المعالم اإلسالميّة والمسيحيّة، نذكر

المعالم اإلسالمّية

أفنديأسعداإلسالمشيخإلىوينسبمربعًا،مرتًا66مساحتهوتبلغالّطور،جنوبيّيقعاألسعدي:المسجد

تُشريم.1615عامبُينفقدعليهالموجودالنقشوبحسبم).1624(توفيالتربيزيالدينسعدبن

أداءبعدمكةمنعودتهطريقفي1615عامبدايةالقدسإلىَوَصَلأنّهالتربيزيعنالمتوافرةالمعلومات

المسجدبناءطلبأنهويبدواسطنبول،إلىغادرهاثمومنالشيءبعضالمدينةفيومكثالحج،فريضة

16التاريخيّة تسميُة الجامع بـ"الزاوية".خالل فرتة إقامته في القدس. َتْغلُُب في كثريٍ من ال�اجع

العابدةالزاهدةبالّسيدةيُذّكرمقاموهواألسعدي،المسجدأسفلالّطور،جنوبيّيقعالعدوية:رابعةمقام

العراق.فيالبرصةفيالحقًاوتُوفيتالميالدي)،الثامنالقرنفيعاشتأنّهاالظّن(أغلبالعدويةرابعة

17إرشافها على الزاوية األسعدية.تتولى سدانة المقام اليوم عائلُة العلمي، باإلضافة إلى

.1رقمالمصدر17

الفلسطينية ومتحف بالفي الضفة الغربية وقطاع"، يوسف النتشة، وزارة الثقافة""الزاوية األسعدية" الحج العلم والصوفية: الفن اإلسالمي16

.2010إصدارحدود،

.2012الفلسطينية،الدراساتمؤسسةالعارف،عارفالمفقود"،والفردوسالفلسطينية"النكبة15

.1رقمالمصدر14



مقربةمنبالقربالّطوررشقيقع):34الفاريسسلمانشارعالخرائط:(علىالفاريسسلمانمسجد

قبلبُينأنّهعنهالمتوافرةالمعلوماتتشريعنه.هللارضيالفاريسسلمانللصحابيّمزاروأصلهالقرية،

ثمالحالي.المقامبُين1910العامفيالتاريخ.مرّعلىإضافاتعدةإليهأضيفتثمومنتقريبًا،م1613عام

الطورأبناءمن(وهونفقتهعلىومئذنةلهجامعببناءالهوىأبوعيىسمحمدالسيدقام1926عامفي

الذين أقاموا في أمريكا).

وساحًةومسجدًاماءبرئبناؤهاويشملالمملوكيّة،الفرتةفيبنيتدينيّةمدرسةالمنصوريّة:المدرسة

.18على شكل مربع والمبىن مهجور في الوقت الحالي

المقابر

المقربةفياالسم.نفسيحملالذيالمسجدمنبالقربالفاريسسلمانشارعفيالقريةمقربُةتقع

.454رقمبحثاإلرسائيلية،للدراساتالقدسمعهدالطور"،تحتيّة،وبىنتقييمالقدسرشقفيالعربية"األحياء18



القرنفيللقدساأليوبيالدينصالحفتحفيشاركوامجاهدينرفاتَتُضم�إنّهايُقالُمغَلقة،مغارٌة

بقاياعليهقربًابداخلهاوأّناألربعني"،"مقامتُسّمىالمغارةأنآخرونيذكربينماالميالدي،عرشالثاني

كتابة من العهد المملوكيّ.

)1995-1909(البغداديحسنهاشممحمدالقادريّةالطريقةشيخقربُالمعارصة،المقربةقبورأشهرمن

الطريقةصاحبالجمل،سعيدمحمدالشيخقربإلىباإلضافة19عرصه،فيالقدسصوفيةشيخوهو

العاممنذالزيتونجبلشهداءقبوركذلكوتضم).2015عام(توفياألقصىالمسجدفيومدرسالشاذليّة

غنام،أبوحسنمحمدالّشهيدمنهمنذكر)،2017-2014(األخريةالشعبيةاالنتفاضةشهداءوحىت1948

وعلي محمد أبو غنام، وهنادي أبو سبيتان.

المعالم المسيحّية

فوقمرتًا850ترتفعإذال�تفعة،القدسمناطقأعلىإحدىعلىالكنيسةتقعاللوثريّة:الصعودكنيسة

20واجهات الكنيسة الغربيّة ببناء أمامي متني.سطح البحر. بُنيت بنمط فيلهيلمي-بزينطيّ، وأُحيطت كُل

وذلكالثاني،الحميدعبدالس�لطانفرتةفيأي،1898عامفلسطنيالثانيفيلهلماأللمانيّالقيرصزار

توطيدُوثانيهماالقدس،فيالقديمةالبلدةفياللوثريّةالفاديكنيسةافتتاحأّولهما،أساسيني،لسببني

العقاراتبعضلرشاءمفاوضاٌتجرتالزيارةهذهإثرعلىالقيرصيّة.وألمانياالعثمانيّةالدولةبنيالعالقات

القيرصزوجةاسموهوفيكتورياأوغستامبىنالحقًاعليهابُيناليتاألرضضمنهاومنالقدس،في

عاموذلكمجاور،ألمانيّوقرصاللوثريةالصعودكنيسةفوقهابُنيتثّمله،األرضبيعتالثاني.فيلهلم

للقدس.األردنيالحكمعهدفيمستشفىإلىالقرصتحّول.1907

.64صكروينكر،ديفيد"،1915-1855األسوارخارجالمسيحياألوروبيالبناءالقدس:في"العمارة20

.2005عامإصداربركات،بشريللباحثالحديث،المقديسالتاريخفيمباحثكتاب:فياإلسالمية"،الطورقرية"معالم19



المسجدرشقيشمال"يقعالّسالم":عليهعيىسقدمبـ"موقعالمعروفأوالّسالمعليهعيىسمصعد

صغريةصخرةالقبةأرضيةوعلىعاليٌة.قبٌةتتوسطهامكشوفةدائريّةساحةعنعبارةوهواألسعدي،

يقولالموقع،فيمهدومةكنيسةبقايامنأعمدةقواعدالساحةأطرافوفيضخم.قدمشكلعلى

األوقاُفالموقعهذاتديرهيالنة.الملكةزمنفييُنيتأي21"هيالنية"،إنهاالحنبليالدينمجريعنها

المسيحللسيداليرسىالقدمآثارهيالقدمهذهأّنالمسيحينيلدىويُعتقدإسالميّ،كوقٍفاإلسالميُّة

"كنيسةأحيانًاالمكانيُسمىولذلكالمكان.ذلكمنصلبهبعدالسماءإلىصعدوأنهالّسالم،عليه

الصعود".

هذافيالموجودةالقبةأّنيدّلماعلىالرشعيّةالمحكمةسجالتفيعرثأنّه22بركاتبشريالباحثيرشح

العامنفسفيلهاالسابقةالقبةُهِدمتأنبعد،1834عاموتحديدًاعرش،التاسعالقرنفيبُنيتالمكان

.2005عامإصداربركات،بشريللباحثالحديث،المقديسالتاريخفيمباحثكتاب:فياإلسالمية"،الطورقريةمعالم22

.2005عامإصداربركات،بشريللباحثالحديث،المقديسالتاريخفيمباحثكتاب:فياإلسالمية"،الطورقريةمعالم21



األردن.نفقةعلى2016عامالموقُعرُم�َموقدزلزال.نتيجة

علىوالتولية""النظريُسمىماأوبالمكان،العنايةعنمسؤولنيتُعّنيالعثمانيّةالدولةكانتوقد

منبتكليٍفهذا،يومناحىتالط�ور،منوهمغنّامأبوعائلةبيدالمهمةهذهاستقرتأنإلىالموقع،

فيوذلكالسنةفيواحدةمرةقداٌسفيهويُقامالموقعهذاالّسياُحويزوراإلسالميّة.األوقافدائرة

المسيح.قيامةمنيومًا40بعدالمسيحي،الصعودعيد

إحدىخاللمنإليهالوصوليتماألرثوذوكسيّة):الروسيةالكنيسة(أواألرثوذوكيسالروّيسالصعوددير

بنيمابُينالصعود).(كنيسةعيىسلمصعدمحاٍذوهوالطور،فيالرئيسالشارعمنبالقرباألزقة

القدس،فيمختلفةمناطقمنيُرىمرتًا64بارتفاعبرٌجالديرمساحةداخليوجدُ.1887-1870السنوات

المكانمنويمكناألرثوذوكسية،للكنيسةتابعاٌتراهباٌتالديرتشغلالط�ور.قريةمعالمأحدويعترب

23ديس والعزيرية.اإلطاللة على األحياء الواقعة رشقي الّطور، مثل أبو

مطلةنحوطريقكفيوأنتاليساريدكعلىالطريقطرفعلىتقعالسماء:فيالذيأباناكنيسة

لذلكالّصالة،تالميذهفيهعلّمالّسالمعليهالمسيحأّنيُعَتقدالذيالمكانفيبُنيتالسبعة.األقواس

24فيها الّصالُة المسيحية.ُسّميت "أبانا الذي السماء"، وهي البادئة اليت تفتتح

كل�كنيسةتُسّمىوالط�ور،والقدسسلوانبنيالطرقملتقىعلىتقعالجسمانية/الجثمانية:كنيسة

فيوهي)،1924عام(تقريبًاالعرشينالقرنعرشينياتفيبنائهافيالدولمنعددالشرتاكنظرًااألمم

وإيطالياكالربازيلبنائها،فيساهمتاليتالدولشعاراتتحملقبة12وللكنيسةبزينطيّة،كنيسةأصلها

25وفرنسا واألرجنتني وبريطانيا.

توجدالمذبحأمامالكنيسة،وداخلالزيت"."معرصةوتعينرسيانيّأصلذاتفهيالجسمانيةكلمةأما

كنيسة الجثمانية:موقع "اآلباء الفرنسيسكان في خدمة حراسة األراضي المقدسة"،25

http://www.gethsemane-en.custodia.org/default.asp?id=5649

24Sarah Kochav, Mount of Olives, An Authoritative guide to the Christian Holy.

القدس | مركز المعلوماتاألماكن المقدسة المسيحية في مدينةوفا، لالّطالع:"األماكن المقدسة المسيحية في مدينة القدس"، وكالة23

الوطين الفلسطيين

http://www.gethsemane-en.custodia.org/default.asp?id=5649
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4240
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4240


منها،بالقربنامواالمسيحالّسيدحوارييمنعددًاأّنويروىالمسيح"،نزاع"صخرةتُسّمىمكشوفٌةصخرٌة

بفرتة قصرية.بينما كان المسيح يتألم قبيل اعتقاله من قبل كهنة اليهود

السيداختالءمكانأنهعلىاإلنجيلفيالبستانذُكروقدرومانيّة،زيتونأشجارثمانيالكنيسةبستانفي

العشاءتناولهبعدالشديدوحزنهوألمهمشيئتك)إنمامشيئيتاللتكنفيها:قال(اليتوصالتهالمسيح

حولهاوماالكنيسةهذهتُمث�ُلالمسيحيّ).االعتقاد(حسبالحقًاوصلبهاعتقالهوقبلتالميذه،معاألخري

بهويشيالخيانة،تحدثأنقبلاألخريةصالتهالمسيحالسيدصلّىففيهاالمسيحيني،عندالخيانة"مكان

26يهوذا اإلسخريوطي لرئيس الكهنة اليهود".

قبلمنُمَدارةوهيحجريّ،بدرٍجإليهاويُزنلالجثمانية،كنيسةمنالشمالإلىتقعمريم:ستناكنيسة

قدالعذراءمريمالسيدةأّنالرشقيّنيالمسيحينيلدىيُعتقدواألرمن).(اليوناناألرثوذوكسيةالكنيسة

دُِفَنت هناك في مغارٍة محفورٍة في الّصخر.

الحنبليالدينُمجريالرحمنعبدالشيخالعالمرضيحإليهاالمؤديالدرجفيالزنولوقبلالكنيسةبجوار

تاريخفيالجليل"األنسالشهريةكتبهأحدالقدس،أهلمنوباحثمؤرخوهوم)،1522م-1465(الُعليمي

القدس والخليل".

بعد.1885عامالعثمانيّةالدولةمنالكنيسُةعليهابُنيتاليتاألرَضروسيااشرتتالمجدليّة:مريمكنيسة

بناها.1888عامأيسنوات،3غضونفيبناَءهاوأتّمالكنيسةبناَءالثالثأليكساندرالقيرصبدأرشائها

مريمألنالكنيسة،باسممنهاأحّقالمجدليةمريمإّنقالتبدورهااليتأليكساندروفنامارياألّمِهتكريمًا

المقديس،الجرييّالحجرالكنيسةبناءفياستُخدمالفارغ.المسيحقربلزيارةذهبتامرأةأولهيالمجدلية

تزيّناليتالذهبياتالبصالتفيذلكيظهرروّيس،معمارينموذجعلىباالعتمادالكنيسةوُصممت

27سقفها.

.134صكروينكر،ديفيد"،1915-1855األسوارخارجالمسيحياألوروبيالبناءالقدس:في"العمارة27

https://bit.ly/2QkmytN،12.11.2016نت،الجزيرةأصالن،هبةحكاية"،كنيسةلكلالجسمانية.."أرض26

https://bit.ly/2QkmytN


لبطريركيةتتبعصغريةكنيسةهيالزيتون.لجبلالغربيّالّسفحعلىالدمعة):(كنيسةالرّببكاءكنيسة

عامبُنيتالمبارك.األقصىالمسجدداخلالمرشفةالصخرةتمامًايواجهبهاالخاّصالمذبحبأنتتمزيالالتني،

.السالمعليهالمسيحبكاءعناإلنجيلفيوردتقصصلتخليدبزينطيةكنيسةأنقاضعلى1955

النقطةهذهمنالمسيحبدأالمسيحيّةالمعتقداتوبحسبالكاثوليكية،للكنيسةتتبعفاجي:بيتكنيسة

والحجر1170للعاميعوديبدوماوعلىالصليبيّة،للفرتةيعودحجرالمكانفيويوجدالقدس،إلىمسريه

مجددًارُم�َموقد1883العامإلىيعودالحاليالكنيسةمبىنالجديد.للعهدتعودألحداثبرسوماتمزخرف

.1954العامفي

تقعواليتالزيتون،لجبلالجنوبيّالغربيّالسفحعلىالموجودةالضخمةاليهوديةالمقربةنذكروأخريًا،

اليتدونمًا)250(بمساحةاألراضيأغلبملكيةتعودالسبعة).األقواس(مطلّةالزيتونجبلمطلأسفل

تمالقديمة،البلدةفيالصالحيةالمدرسةعلىتحديدًاموقوفةوكانتاإلسالميّ،للوقفالمقربةعليها

اإليجارمدةوانتهتعامًا99لمدةم1872العامفيتحديدًاالعثمانية،الدولةفرتةخاللكمقربةتأجريها

وماالواقع،األمرتحتعليهاالسيطرةفرضاإلرسائيلياالحتاللأنإال)،1971(العرشينالقرنسبعينياتفي

28زال  استخدامها وتوسيعها والدفن فيها مست�ًا حىت اليوم.

فيهابدأاليهوديّالدفنأنلزعمهماليهود،لدىمهمةمكانةالضخمةاليهوديةالمقربةهذهتكتسب

المقربةتلكفيالمدفوننيوأنقدرون،واديفوقسيكونالموتمنالبعثوأنعام،آالف3منذ

سيكونون أول من يُبعث من الموت.

فقداالستيطانية،اإلرسائيليةالجهودعنالمقربةهذهفيدقته،عنالنظربغضالديين،الجانبينفصلال

نسبطريقعنالتاريختزويرمحاولةأو،29المقربةفيوهميةقبوربوجودتفيدصحفيّةتقاريرعدةانترشت

استيطانيٌّةجمعياٌتتُوليِهالذيالخاّصاالهتمامإلىإضافًةيهودية،قبورأنهاعلىيونانيّةأوبزينطيّةقبور

بإنشاءسلوان،فياالستيطانعنالمسؤولةاالستيطانية،"إلعاد"جمعيةقياممثلالمقربة،هذهلتطوير

https://bit.ly/2N3SO2t،30.05.2012نت،الجزيرةعواودة،وديعالقدس"،فيالوهميةالقبورزرع"است�ار29

29.09.2018بتاريخمعهمقابلةفيبركات،الغينعبدبشريالقدسوتاريخشؤونفيالباحثمعلوماتحسب28

https://bit.ly/2N3SO2t


لتوثيق القبور في المقربة، وتخليد سري المدفونني فيها.30موقع إلكرتوني خاّص

التاريخ النضاليّ

اعتداءاتإلىالنكبةخاللالط�ورتعرّضتالقدس،فيالمناطقأعلىمنكواحدٍةموقعهاألهميةنظرًا

وطريقالقدس،لمدينةالرشقيّالقطاععلىوالسيطرةاحتاللهاأجلمنالصهاينةقبلمنعدة

منكتيبةهاجمتإذ،1948أيارمنالرابعفجرفيوقعمامنهاالرشقي).القدس(مدخلالقدس-أريحا

منقّوٌةلهاتصدّتبعدماباحتاللهفشلتولكنّهافكتوريا،أوغستامستشفىالصهيونيةالبالماحعصابة

الجرحى.وعرشاتقتلى5الصهاينةصفوففيوأوقعتالمستشفى،مبىنداخلمتحّصنٌةاألردنيالجيش

الجيشاحتفظفيما،1967عامحىتاألردنيّةللسيطرةوخضعت،1948عاماالحتاللمنالط�ورقريةَسِلَمت

هذاشهدفيكتوريا.أوغستامستشفىمحيطفيتحديدًاالجبل،سفوحعلىوتحصيناتبمواقعاألردني

قبورًانجدوفيه،1967عامالنكسةحربفيالصهيونيوالجيشاألردنينيالجنودبنيمعركةالموقع

31للجنود األردنيني الذين استشهدوا خاللها.

قراربموجبالقدسفياالحتاللبلديةنفوذإلىأراضيهاُضّمتالعامذاتوفي،1967عامالطوراحتلت

الضّم.

،2015عامهبّةمنتبعهاوما،2014عامخضريأبومحمدالشهيدهبةخاللوتحديدًاالقريب،العهدوفي

باتجاهالحارقةوالزجاجاتالحجارةإلقاءتخللهااالحتالل،رشطةضدّشعبيّةمواجهاتالطورشهدت

مستع�ة بيت أوروت على األخص.

االستيطان

والحدائقاالستيطانية،والبؤرالمستع�اتبناءهمابارزين،بمظهرينالطورفياالستيطانيةالمظاهرتتجّسد

القومية، سنفّصل كليهما:

غربية.أبوبهجت)،2000-1949االنتفاضةإلىالنكبةمنغربية:أبوبهجتالمناضلمذكرات"من31

Mountهنا:منإليهالدخوليمكن،2010عامالموقعأسس30 of Olives in Jerusalem

https://mountofolives.co.il/en/


البؤر االستيطانية والمستع�ات

وهياالستيطانيّ"،"الحييُشبهماإلىتّوسعتإحداهما،32استيطانيّتانبؤرتانالطورقريةأراضيعلىتقع

وتحديدًاالصوانة،حيّمجاورًةالّطورلجبلالغربيّالشماليّالسفحعلىالواقعةأوروت"،"بيتمستع�ة

باسمالمعروفةهحوشن"،"بيتمستع�ةهيوالثانيةالّطور،فيالمعروفالقدمكرةملعبأسفل

قرية الطور مقابل الزاوية األسعديّة."البؤرة االستيطانيّة دار أبو الهوى"، والواقعة وسط

وهيالّطور،قريةفياألولاالستيطانيّالوجودوتُشّكل،1990عامإلىأوروتبيتمستع�ةتاريخيرجع

منذالقديمةالبلدةخارجاالستيطانيّةالجمعياتقبلمنرشاؤهتمالذياألولالفلسطيّينالعقاركذلك

مشاريعبدعمهالمشهوراليهوديّ،األمريكيّالمليونرياشرتى1990عامففي.1967عامالقدساحتالل

يقطنكانالذيمالكيهأحدمنالبناءقديَمفلسطينيًّامزنًالموسكوفيتش،إروينالقدس،فياالستيطان

النشاطتّوسعالالحقة،السنواتخاللاستيطانيٍّة.بؤرٍةإلىالمزنُلتحّولبعدها.33أمريكافيحينها

الشققمجموعليصبحجديدة،مباٍن4فوقهاوبُنيتالمزنل،منالقريبةاألراضيباتجاهاالستيطاني

أوروت".بيت"مستع�ةمعًاتُشّكلشقًة24الموقعفياالستيطانيّة

المزنلفياليومالمدرسة(تقع-يشيفاهيهوديّةدينيّةمدرسةتشملالمستع�ةفإنلذلك،إضافة

استيطانيةفعالياتفيهاوتنشطاالحتالل،جيشفيطالبهاويتجنّد)،1990عامرشاؤهتمالذيالقديم

ذكرىفيالمستع�ةفييجريالذياالحتفالمثًالمنهاالمستوطنني،منكبريةأعدادًاتستقطبعديدة

فيتُنظماليتالجوالتومنهاالقدس"،توحيد"يومإرسائيليًايُسّمىماأو،1967عامالقدسرشقياحتالل

شهدتكمايهودي).ديّين(عيدالهيكل"خراب"ذكرىيُسمىمامناسبةفيالمستع�ةمحيط

ويسعوناليهودي،الفصحعيدقبيلاليهودبهايقومواليتالقرابني""ذبحفعالية2016عامالمستع�ة

عامًا بعد عام إلى تنفيذها في أقرب نقطة للمسجد األقصى.

المصادرتؤكدهامعلوماتوهي،/http://www.beitorot.org(بالعربيّة)،للمستع�ةالتابعاإللكرتونيّللموقعوفقًاالمعلوماتهذه33

الفلسطينيّة كذلك.

وواقعة وسط األحياءعبارة عن بيت أو مجموعة بيوت استولى عليها المستوطنونفي االستعمال الدارج تُسّمى "بؤرًا استيطانيّة" ألنها32

الفلسطينيّة.

http://www.beitorot.org/


"بيتُسّميتفإنّهاتُديرها،اليتاالستيطانيةوالجمعيةللمستع�ةالتابعاإللكرتونيّالموقعوبحسب

(يشيفاه)الدينيةالمدرسةتأسيسفيساهمواالذينالحاخاماتأحدوهوبورات"،"حنانإلىنسبًةأوروت"

معاركفيُقتلالذين،34أشكنازيجيوراالجنديّلقائده"تكريمًا"المستع�ةموقعواختريالمستع�ة.في

اليوم.المستع�ةموقعمنبالقرب1967عام

بالطريق"الخلوة"،تُسّمىحارةوسطتقعواليتهحوشن"،"بيتهيأخرى،استيطانيةبؤرةالطوروفي

جهاتمنرؤيتهتمكنضخمإرسائيلي�علٌمالبؤرةهذهأعلىعلىويُرفعالسبعة.األقواسفندقنحو

رسّبهاسكنيّةشققفيتقعألنهاالهوى"،أبو"بؤرةكذلكالبؤرةهذهتُسّمىالقدس.منمختلفة

فلسطيّين من عائلة أبو الهوى.

فيها،الفلسطيينالعربيللوجوداستهدافًاالطورقلبفياالستيطانيتنيالبؤرتنيهاتنيوجوديُشكل

نشاطإلىباإلضافةالبلدة،فياالحتالللرشطةالمكثفالتواجدخاللمناليومية،الناسحياةعلىويؤثر

حرّاس المستوطنني المسلحني.

الحديقة القومية

مساحاتعنيُعلنقوميّة"."حدائقيُسمىماشكلعلىلالستيطان،أخرىمظاهرمنكذلكالط�ورتعاني

طبيعيّةأوأثريّةقيمةوجودذريعةتحتاإلرسائيليةالداخليّةوزارةقبلمنقوميّة"كـ"حدائقاألراضيمن

قوميّة"."حديقةكمنطقةآثارمنحولهاومامثًالصليبيّةقلعةبقاياعنمثًاليُعلنكأنفيها،تاريخيّةأو

والحدائق"، وهي جهة حكوميّة إرسائيليّة.بعد هذا اإلعالن تُصبح المنطقة تحت إدارة "سلطة الطبيعة

الطبيعيةأواألثريةالقيمةتلكوجودعنذرائعاختالقيتمالقدس،مدينةفيوخاّصةاألحيان،منكثريفي

دليالنالطورفيبه.وعالقتهمالمكانتاريخحولمزّورةوبادعاءاتاليهوديّبالتاريخربطهاويتمغريها،أو

القومية منحدرات جبل المشارف".على ذلك؛ "الحديقة القومية وادي الصوانة"، ومخطط "الحديقة

المصدر السابق.34



غرب(شمالالّصوانةواديأراضيمندونمًا170فوق2000عامالصوانة"واديالقوميّة"الحديقةأُعلنت

الحجاجكانالذيالمشهدتمثيلو"إعادةاألسوار"،حولالقومية"الحديقةمعامتدادخلقبحجةالّطور)،

الحدائق"سلطةإلىاستخدامهاصالحياتونقلاألراضيتلكمصادرةأنأي35للقدس".وصولهمفوريرونه

تتبعللمدينة".للحجطريقهمفياألجداديراهكانتاريخيمشهدعلى"الحفاظحجةتحتيأتيوالطبيعة"

ولملكيةخاّصةفلسطينيّةلملكيةقوميّة"كـ"حديقةعنهاالمعلنالمنطقةضمنتقعاليتاألراضي

أصحابها،قبلمنتطويرهاإمكانيةانعداميعينقوميّة"كــ"حديقةعنهاواإلعالناإلسالميّة،األوقاف

ببعضها،الفلسطينيّةاألحياءاتصالذلكيمنعبالتالي،فوقها.الع�انيّالتوسعإمكانيةانعداموبالذات

بني الناس.ويجعل من "الحديقة القوميّة" جيبًا استيطانيًا يفصل

إلىيخرجلممخططوهوالمشارف"،جبلمنحدراتالقوميّة"الحديقةمخططمنكذلكواضحًاذلكيبدو

أراضيمندونم700منأكرثيلتهموالذيمتكررة)قانونيّةوالتماساتاعرتاضات(بسبببعدالتنفيذحزي

.36مستقبليع�انيّامتدادأليالقريتنيفيالُمتبقيةالوحيدةالمساحاتذاتوهيوالطور،العيسوية

أّنهيفيهاقوميّةحديقةوإقامةوالطورالعيسويةمناألراضيلمصادرةالمخططيُقدّمهااليتالحجة

غطاٌءيوجدالأنهتمامًاالقريتنيأهالييعرفمهمة".أثريّةومكتشفاتُممّزينباتيّ"غطاءاألراضيتلكفي

حجمأنكمافيها،البناءمنومنعهمأراضيهممصادرةيستدعيالمنطقةتلكفينادرأوممّزينباتيّ

بناءمنأخرىمناطقفياكتشاُفهايمنعلمأثريةمكتشفاتحجميوازيفيهااألثريّةالمكتشفات

مستع�ات.

واألرضار اليت تلحقهاالحديقة الوطنيّة منحدرات جبل المشارف،على تفاصيل أكرث،يمكن الرجوع إلى موقع منظمة بيتسيلم اإلرسائيلية لإلطالع36

بالعيسويّة والطور

الحدیقة الوطنّیة عیمق تسوریم | بتسیلمعلى تفاصيل أكرث،يمكن الرجوع إلى موقع منظمة بيتسيلم اإلرسائيلية لإلطالع35

https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_mount_scopus_slopes
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_mount_scopus_slopes
https://www.btselem.org/arabic/jerusalem/national_parks_tzurim_valley


االتصالومنعالفلسطيّين،الع�انيّالتمددمنعفياإلرسائيليّةالقوميّةالحدائقدورفهميمكنهنامن

منطقة"إرسائيل"تُسميهاواليتالقديمة،البلدةمنالقريبةالمناطقفيوباألخصالفلسطيّين،الجغرافيّ

.37وللسيطرة على ال�يد من األراضي"الحوض المقدس"، واليت تسعى فيها لتقليل عدد العرب،

خاتمة

إلىباإلضافةالتجارية،المحّالتفيهاوتكرثالقدس،رشقيّفيالمكتّظةالمناطقمناليومالطورتعترب

وخاصةالدينيّة،المعالممنالكثريلوقوعنظرًاالقدسفيالسياحيةالمحّطاتأبرزمنواحدةكونها

مسجدمنوتحديدًاالطور،قريةوسطمنالبدءيمكنفيها،المختلفةالمعالمبنيوللتجوالفيها.الكنائس،

مصعدثّمومنالرويس،األرثوذكيسالصعودديرنحوالتّوجهثمومنبجانبه،والمقربةالفاريسسلمان

مطلّةنحوالمشيثّمومنالسماء،فيالذيأباناكنيسةالعدوية،رابعةمقاماألسعدية،الزاويةعيىس،

الجبل،سفحعلىتقعاليتالكنائسنحوالمطلةأسفلالدرجمنوالزنولالسبعة)،(األقواسالزيتونجبل

نهايةفيمريم.ستناوكنيسةالجثمانية،كنيسةإلىووصوًالالمجدلية،مريموكنيسةالدمعة،كنيسة

أبواب البلدة القديمة.هذه الجولة تجدون أنفسكم بالقرب من باب األسباط، أحد

https://bit.ly/34kGkvOمرتاس.قواسمي،هناديالطبيعة"،باسماالستيطانالقوميّة"..""الحدائقهنا:اقرألل�يد37

https://bit.ly/34kGkvO

