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القد�س يف زمن الثورة امل�ضادة

ج بالدم ومحمول 
ّ
انتهت ال�ضنة بم�ضهد دموي في �ضواحي �ضنعاء؛ علي عبد اللـه ال�ضالح م�ضر

و�ضط التهليل والتكبير، وهو م�ضهد ال يختلف عن م�ضهد مقتل القذافي منذ �ضتة اأعوام بعدما وقع 

في كمين م�ضلح.

ال مكان للفرح بهاتين الميتتين الب�ضعتين، مثلما لم يكن اإعدام �ضدام ح�ضين بيد خ�ضومه يدعو 

قتلون باأيدي طغاة ي�ضبهونهم، وم�ضل�ضل الدم ال يتوقف. والثورات الم�ضادة 
ُ
اإلى التفاوؤل. الطغاة ي

لت بالد العرب اإلى ركام، تئد الثورة تحت جثث ال�ضحايا.
ّ
التي حو

ت�ضنعه  وخراب  تحكي،  اأن  من  بداًل  ت�ضفق  كلمات  بالملهاة؛  الماأ�ضاة  فيه  تمتزج  واقع 

القواعد  ت�ضتبيحها  اأر�ض  اإلى  تتحول  �ضورية  اأحد.  الال  زمن  وتعلن  تتقاتل،  التي  االأ�ضوليات 

الع�ضكرية االأجنبية، وال�ضعوب تتحول من فاعل اإلى مفعول به، والوح�ضية تطفئ ال�ضوء في العيون.

منذ البداية كانت الثورات الم�ضادة مختبئة في ثياب الثورة، من م�ضر المحرو�ضة باالنقالب، 

اإلى �ضورية التي اجتمع على �ضعبها بغاة االأر�ض كلهم فت�ضللوا من �ضقوق الحلم كي ي�ضدلوا �ضتاراً 

الكوليرا  ويمن  المفتوحة،  المجزرة  ليبيا  اإلى  و�ضواًل  المدمرة،  مدنها  بقايا  على  الدم  من 

والح�ضارات والطاعون.

بالد العرب كلها من ال�ضحراء اإلى ال�ضحراء تلعق �ضراب الم�ضتبدين. كل ا�ضتبداد اأ�ضولي وكل 

الخراب  �ضوى  يملوؤه  ال  بفراغ  اأي  اأحد،  بالال  المب�ضر  هو  كاالأ�ضولي  والم�ضتبد  ا�ضتبداد،  اأ�ضولية 

والدم. هذا ما اأعلنه الطغاة العرب وهم يفاجاأون بانتفا�ضات �ضعوبهم من اأجل الحرية، وكان الرد 

القمع  اء عقود من 
ّ
تاريخية جر اإنتاج قيادات  الثورات عن  �ضقوق عجز  ت�ضلل من  الذي  االأ�ضولي 

والخيبة وال�ضلل الفكري، هو التناوب مع اال�ضتبداد على تحويل بالد العرب اإلى والئم للقتل.

زمن االنقالبيين وقادة الميلي�ضيات وروائح الثروة الم�ضتباحة، �ضنع الثورة الم�ضادة، وقام 

ن يب�ّضر بنهايتها في 
َ
الباقيين في ركام االأزمنة: ُهم�ضت فل�ضطين بل هناك م المكاَنين  بتهمي�ض 

�ضفقة قرن لن تكون �ضوى قبلة الموت لم�ضار �ضالم لم يكن في االأ�ضا�ض �ضوى وهم، كما ُهم�ضت 

بيروت التي �ضارت اأ�ضيرة نظام طائفي فتك بثقافتها وقام بتحويلها اإلى ورقة ترتجف خوفًا من 

اأ�ضباح الحرب االأهلية.

الثروات  لتها 
ّ
ومو واالأ�ضوليون  والمافيات  الع�ضكر  قادها  التي  الم�ضادة  الثورات  بداية  منذ 

اأن كانت المجزرة مدعاة لفخر مرتكبيها  اإلى احتفال. لم ي�ضبق  ل الموت 
ّ
العربية المهدورة، تحو

التيارات  على  حكراً  كانت  الموت  احتفالية  اأن  �ضحيحًا  لي�ض  العرب.  بالد  في  اليوم  هي  كما 

بالموت  فاالحتفال  مفقودة،  بذاكرة  الجريمة  لتغطية  ي�ضعى  ن 
َ
م يّدعي  كما  الع�ضكرية  االأ�ضولية 

الكبيرة  المذابح  اإلى  و�ضبرا  �ضاتيال  مذبحة  من  المدن،  وُهدمت  النا�ض  ا�ضُتبيح  حين  بداأ  العربي 

وال�ضغيرة في المدن وال�ضجون العربية، في تقاطع مريب بين القاتل االإ�ضرائيلي والقاتل العربي. 

لكنها بلغت ذروة ال ذروة بعدها في الربيع العربي، كما �ضاغه موؤخراً المعلق االأميركي توما�ض 

الثاني/نوفمبر  ت�ضرين   23( تايمز''  ''نيويورك  جريدة  في  ُن�ضرت  عجيبة  مقالة  في  فريدمان 

2017(، وفيها يتنا�ضى دم العرب المراق كي يحجب الربيع العربي خلف عباءة النفط.
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اأر�ض  التي ال ترى في  االأميركية  اللعبة  �ضياق  �ضوى و�ضعها في  ت�ضتحق مقالة فريدمان  ال 

العرب �ضوى بئر لنفطها من جهة، وتهديد محتمل الإ�ضرائيل من جهة ثانية.

الثورة الم�ضادة التي اجتاحت بالد العرب وّفرت على الواليات المتحدة تخوفها من اأي تهديد 

الوح�ضية  لعبتهم  في  كابو�ض، ونجحوا  اإلى  العربي  الحلم  الم�ضتبدون  ل 
ّ
فقد حو الإ�ضرائيل،  عربي 

والدموية في جعل الم�ضرق العربي منطقة لجذب الخراب، فاأتت الميلي�ضيات الم�ضلحة من جميع 

اأ�ضقاع االأر�ض: اأ�ضوليون يريدون بعث دولة الخالفة، واأ�ضوليون اآخرون يحمون اأنظمة مافيوية 

ت�ضترت بالعلمانية، وفي لقاء االأ�ضداد المت�ضابهة �ضارت بالد العرب ملعبًا للقوى االأجنبية.

لم يعد هناك اأي خطر عربي على اإ�ضرائيل في المدى المنظور، بل هناك لهاث ي�ضعى للتحالف 

معها باأي ثمن في لعبة ال�ضراع الطائفية المجنونة التي تمزق مجتمعاتنا بالقوة الغا�ضمة.

ته العرب بعتهه، ويعلن اعترافه بالقد�ض المحتلة 
ُ
لذا لي�ض م�ضتغربًا اأن يمتطي دونالد ترامب ع

عا�ضمة الإ�ضرائيل، ونقل ال�ضفارة االأميركية اإلى المدينة المنكوبة باالحتالل اال�ضتيطاني، فال�ضيد 

ترامب يت�ضلق على حبال الوهن العربي، كي ي�ضل اإلى ما �ضعت اإ�ضرائيل للو�ضول اإليه منذ احتاللها 

القد�ض وبقية فل�ضطين في �ضنة 1967.

اأعماقه، هو �ضريك  ''االأميركي الب�ضع'' ، العن�ضري االأبي�ض، الال�ضامي في  اأن  �ضي�ضجل التاريخ 

اليمين العن�ضري االإ�ضرائيلي في تاأ�ضي�ض دولة تمييز عن�ضري كاملة االأو�ضاف. فالال�ضامية في 

دت الال�ضامية في القرنين التا�ضع 
ّ
جوهرها لم تكن �ضد اليهود اإاّل الأنها �ضد المختلف. وكما ج�ض

ع�ضر والع�ضرين المكبوت العن�ضري البربري في الثقافة الكولونيالية، فاإن االإ�ضالموفوبيا وفوبيا 

العرب تفتتحان القرن الحادي والع�ضرين بهمجية تليق بهما، عبر تحويل اأر�ض العرب اإلى بحار 

من الدماء والدموع واالألم.

اإلى اأين تم�ضي بنا الثورة الم�ضادة؟

متهور  اأميركي  رئي�ض  في  وجد  �ضاعد،  يميني  مّد  من  جزء  الم�ضادة  فالثورة  للقعر،  قعر  ال 

اإ�ضرائيلية غارق في الف�ضاد  اإليه يد الق�ضاء حليفًا لرئي�ض حكومة  ومرتكب وخائف من اأن ت�ضل 

القد�ض  في  ليجدا  والفا�ضية  الف�ضاد  حمى  في  الرجالن  التقى  االإدانة؛  لتجّنب  االآخر  هو  وي�ضعى 

وفل�ضطين منفداً لحرف الراأي العام في بلديهما وفي العالم عن مالحقة ف�ضادهما. والأن العرب في 

رين من اأجل �ضطب 
َ
القعر فقد وجد الرجالن في عرب هذه ال�ضاعة المنقلبة حلفاء معَلنين اأو م�ضم

ال�ضعب الفل�ضطيني، والتالعب بم�ضير فل�ضطين والمنطقة، والتعبير عن اأحقادهما الكولونيالية.

ادعاء  المفاجاأة هي  الذي �ضاحبه؛  االإ�ضرائيلي  ال�ضلف  ترامب، وال  لم تكن خطاب  المفاجاأة 

الحكام العرب والقادة الفل�ضطينيين باأنهم فوجئوا. م�ضاألة القد�ض بالن�ضبة اإلى الثنائي نتنياهو ــ 

يظن  كما  فتحه  ولي�ض  الملف  اإقفال  اأجل  من  االأميركي  االإعالن  وجاء  زمان،  من  انتهت  ترامب 

بع�ض ال�ضّذج.

اإاّل  لم تكن ممكنة  ال�ضفقة  اأن هذه  التاريخ  لنا  �ضيك�ضف  العربية تمثل وتكذب، وغداً  االأنظمة 

ب�ضبب هوان االأنظمة وتواطئها.

من جهة اأُخرى، فاإن بع�ض ردات الفعل ات�ضم بال�ضذاجة، ولعل االأكثر �ضذاجة بينها هو �ضعار 

هي  القد�ض  باأن  ال�ضهيونية  للمقولة  تقليد  القول  هذا  في  لفل�ضطين.  اأبدية  عا�ضمة  القد�ض  اأن 

العا�ضمة االأبدية الإ�ضرائيل.
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في ال�ضراع الفكري مع ال�ضهيونية يجب عدم ال�ضقوط في فخ خطابها. مجرد ا�ضتخدام كلمة 

اأبد  بنا  فعل  ماذا  تذكروا  الفا�ضية.  اإلى  ب�ضهولة  ي�ضل  قد  الذي  الغيبي  الفكر  في  �ضقوط  هو  االأبد 

الم�ضتبدين العرب، واإلى اأي دمار اأو�ضلنا.

هو  فاالأبد  اأبدية،  فل�ضطين  وال  اأبدية  اإ�ضرائيل  ال  اأبدية:  دول  وال  اأبدية  عوا�ضم  ال  هناك  لي�ض 

في  �ضراع  اإنه  الما�ضي،  على  اأو  االأبد  على  لي�ض  ال�ضراع  ال�ضعوذة.  في  و�ضقوط  التاريخ  نقي�ض 

الحا�ضر وعلى الحا�ضر من اأجل الدفاع عن عروبة القد�ض ب�ضفتها لم ولن تكون اإاّل مدينة عربية.

اإلى اأين، ن�ضاأل؟

قبل محاولة االإجابة يجب اأن نوؤكد حقيقة اأن القد�ض، ف�ضاًل عن رمزيتها الثقافية والدينية، 

العربية عن  القد�ض  التي احُتلت منذ �ضنة 1967. ف�ضل  الفل�ضطينية  الغربية  ال�ضفة  هي جزء من 

محيطها بالجدار والم�ضتعمرات كان محاولة لطم�ض هذه الحقيقة. وحين اأعلن الرئي�ض االأميركي 

اعترافه بالقد�ض عا�ضمة الإ�ضرائيل، فاإنه �ضرعن احتالل ال�ضفة الغربية باأ�ضرها.

فل�ضطين هي القد�ض، والقد�ض هي كل فل�ضطين.

هذه هي الحقيقة الفل�ضطينية اليوم، وهي حقيقة يجب اأن تدفع الفل�ضطينيين اإلى اإعادة النظر 

في مجمل اال�ضتراتيجيا الفل�ضطينية منذ اأو�ضلو وهزيمة االنتفا�ضة الفل�ضطينية وما ا�ضتتبعتاهما 

من �ضيا�ضات ر�ضوخ ووهم.

ن يتو�ضل 
َ
ن يّدعي اأنه لم يفهم اأن اللعبة القديمة انتهت، اإن م

َ
قال ''االأميركي الب�ضع'' بو�ضوح لم

اأنه  اأواًل، ثم يعلن جهاراً  الحماية االأميركية لنظامه اال�ضتبدادي المتهاوي عليه اأن يدفع الجزية 

العالم  فل�ضطين وحدها، بل على  لي�ض على  �ضتار نهائي  اإ�ضدال  تريد  التي  القرن  جزء من �ضفقة 

العربي اأي�ضًا.

اإلى اأين، ن�ضاأل؟

�ضوؤال اليوم هو ال�ضوؤال الذي لم يعد تاأجيله ممكنًا.

منظمة التحرير اكت�ضبت �ضرعيتها الفل�ضطينية والعربية والدولية عندما كانت منظمة الفدائيين. 

حين كان الن�ضال هو البو�ضلة كانت فل�ضطين، وحين يغيب الن�ضال تندثر فل�ضطين.

اأين المقاومون؟

وخ�ضعت  اال�ضت�ضالم،  �ضالم  لكذبة  اأوراقها  الفل�ضطينية  القيادة  فيها  �ضّلمت  التي  اللحظة  في 

الإمالءات الرباعية الدولية، وقامت بالتن�ضيق مع المحتل من اأجل تغطية احتالله، بداأت فل�ضطين 

َدَفة تحمل في داخلها 
َ

ل ال�ضكل ال�ضلطوي اإلى �ض
ّ
تت�ضظى وتندثر، و�ضار وهم ال�ضلطة وهنًا، وتحو

جثة المحارة التي كانت.

اأعلن  اأنه  تكمن في  ترامب  اأهمية خطاب  فل�ضطين.  المتن فهو  ا 
ّ
اأم العنوان،  اليوم هي  القد�ض 

ب�ضكل ر�ضمي نهاية مرحلة انتهت منذ اأعوام.

المرحلة التي كانت حبلى بال�ضراب انتهت.

وعلى فل�ضطين اأن تعود اإلى االأول كي تبداأ من جديد.

الديمقراطية  الدولة  ا�ضمين:  يحمل  الذي  الم�ضروع  اإنه  ية، 
ّ
وحر تحرر  م�ضروع  هو  واالأول 

العلمانية و/ اأو الدولة الثنائية القومية.

واال�ضمان هما عنوانان للن�ضال من اأجل الحرية والم�ضاواة: الحرية للفل�ضطينيين عبر ممار�ضة 
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حقهم في تقرير الم�ضير وحقهم في العودة اإلى بالدهم التي ُطردوا منها بالعنف والقتل والتطهير 

العرقي، والحرية لليهود اأي�ضًا عبر تحريرهم من العن�ضرية ال�ضهيونية ومن التعالي العن�ضري كي 

يعي�ضوا في وطن واحد مع �ضحيتهم في ظل نظام من الم�ضاواة.

اإنه ن�ضال طويل وموؤلم.

احتمال خروج  يقدم  الم�ضتمرة  نكبته  في  الفل�ضطيني  فال�ضعب  االأحرار،  قدر  الحرية هي  لكن 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأن  التردي واالنحطاط. وهذا يعني  العربية من قاع  المنطقة  فل�ضطين ومعها 

البو�ضلة  ت�ضويب  احتمال  داخلها  التي تحمل في  المواجهة  في  دائمًا، وحده  كان  �ضيكون، كما 

المتاجرة باالأوطان، وفي لعق مبرد  اال�ضتمرار في لعبة  ال�ضفهاء والمنافقين من  العربية، ومنع 

الثورة الم�ضادة.

بو�ضلة العالم العربي لها وجهة واحدة ا�ضمها فل�ضطين.

البقاء وال�ضمود  اأن ال خيار له �ضوى  الفل�ضطيني  ال�ضعب  الم�ضتباحة، يعرف  االأر�ض  هنا، في 

والمقاومة.

و�ضوارع الحرية في انتظاره.

وهي �ضوارع تبداأ في القد�ض وتمتد اإلى كل فل�ضطين، ومنها اإلى الم�ضرق العربي.

اليا�س خوري

في العدد المقبل من ''مجلة الدرا�ضات الفل�ضطينية''

ح�ضين البرغوثي )ملف خا�س(

�ضارك فيه: اأكرم م�ضّلم؛ اأ�ضرف الزغل؛ رجاء غانم؛ طارق خمي�ض؛ عبد 

الرحيم ال�ضيخ؛ عي�ضى بول�ض؛ غ�ضان زقطان
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اأحد اأزقة القد�س

من اأزقة القد�س

�ضوق م�ضقوف يف البلدة القدمية

كعك القد�س
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اق جنود اإ�رسائيليون اأمام حائط البرُ

منظر عام للقد�س


