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كتب باإلنكليزية

قبل 
سنة 1993، كانت الكتابة 

األكاديمية عن القدس 

املعاصرة مميزة بغيابها أكثر 

من حضورها. غير أنه، منذ اتفاق 

أوسلو، تراكمت ثروة من املطبوعات 

املفيدة. لقد شكل مستقبل القدس 

غير احملدد حمركًا للبحث األكاديمي 

والسياسي. وعلى الرغم من هذا 

النشاط كله فقد بقيت هوة كبيرة 

ومقلقة: غياب مطبوعات جادة وذات 

خلفية بحثية جيدة يف شأن الوجود 

العربي الفلسطيني يف تلك األجزاء من 

القدس التي أصبحت إسرائيلية بعد 

سنة 1948. ومل يؤد نقص االهتمام 

باحلياة واجملتمع، يف الضواحي 

العربية املتنامية غربي املدينة، إىل 

رواج الروايات اليهودية عن األصول 

اليهودية الصرف للقدس احلديثة 

فحسب، بل أيضًا إىل طمس املساهمة 

املهمة للسكان العرب يف سياسة 

وإدارة وثقافة املدينة، وفلسطين 

ككل. ويمأل كتاب "القدس 1948" 

هذه الفجوة بالطريقة األكثر غنى 

وإفادة.

يقدم الكتاب مثاًل مثيراً 

لإلعجاب لفائدة املشروع البحثي 

القائم على التعاون بين تخصصات 

متعددة. فالكتاب هو جمموع عدد 

من املشاريع الفردية، إنما املنسقة 

فيما بينها، والتي بدأت بورشة عمل 

مشتركة بين مؤسسة الدراسات 

املقدسية ومركز "بديل" للمعلومات. 

ويتضمن بحثًا تاريخيًا، وجمموعة 

من الصور املمتازة، وخرائط أساسية 

مل يكن من السهل الوصول إليها 

)خصوصًا نسختي خريطة هداوي(، 

ومذكرات قصيرة، وروايات شهود 

عيان، وأخيراً جمموعة من اجلداول 

التي ال تقّدر بثمن والتي تظهر خسائر 

العائالت العربية الفلسطينية من 

األمالك.

يعرض الفصالن األوالن لروشيل 

ديفيس تطور التجمعات السكنية 

العربية يف اجلزء الغربي من املدينة، 

فيكشف فصل "القدس العثمانية" 

كيف عمد الكّتاب الصهيونيون إىل 

إبراز مشاريع اإلعمار اليهودية 

خارج أسوار املدينة القديمة إلعطاء 

االنطباع بأنه مل يكن هناك سوى 

القليل من البناء العربي. وجتادل 

ديفيس يف أن ذلك ال يمكن أن يكون 

صحيحًا ألن املذكرات والتقارير 

املعاصرة تشير إىل وجود فلسطيني 

مهم خارج األسوار. ويخوض فصلها 

عن نمو التجمعات السكنية يف القدس 

الغربية )خارج أسوار البلدة القديمة( 

يف تفصيالت الغنى الفكري واحلياة 

الثقافية للضواحي اجلديدة، وكيف أن 

إخالءها كان خسارة كبيرة للمجتمع 

الفلسطيني وأّثر كثيراً يف القدس 

الشرقية ما بين سنة 1948 وسنة 

.1967

يرّكز الفصالن التاليان على 

القتال بين سنة 1947 وسنة 1950، 

والتهجير الذي جنم عنه. يف الفصل 

املعنون "املدينة وعمقها الريفي"، 

يقدم سليم تماري معلومات مفيدة 

من ملفات األونروا والعمل املفصل 

لسلمان أبو ستة. ويساهم هذا 

الفصل، باإلضافة إىل فصل ناثان 

كريستال )"سقوط املدينة اجلديدة، 

1947ـ1950"(، الذي يستخدم 
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املصادر الصهيونية بكثرة ويربط 

بين األبحاث اإلسرائيلية "التنقيحية" 

اجلديدة، يف دحض األساطير 

الصهيونية املتعلقة بمشكلة الالجئين 

الفلسطينيين مع التركيز، يف الوقت 

نفسه، على القدس.

أّما الفصول الثالثة األخيرة، 

فهي أصعب كثيراً بالنسبة إىل القارئ 

العام، لكنها مساهمات حيوية 

لسد النقص يف األبحاث املتعلقة 

بحق العودة والتعويض لالجئين 

الفلسطينيين، وأيضًا لدفع السجال 

الدائر يف شأن مستقبل املدينة 

قدمًا. يف الفصل املعنون "تقدير 

قيمة األمالك الفلسطينية يف القدس 

الغربية"، جتمع دالية حبش وتيري 

ريمبل كثيراً من الوثائق املتوفرة لدى 

خمتلف الهيئات إلظهار الصعوبات 

التي تتضمنها املطالبة الواقعية 

بتعويضات جماعية، ولتعريف القّراء 

على السوابق، وعلى السياق القانوين 

الدويل. ويف فصل "الجئو القدس 

1948ـ الطرد واحلق يف العودة 

والتعويض"، يبذل ريمبل جهداً كبيراً 

يف تفحص السياسات اإلسرائيلية 

جتاه امللكية الفلسطينية بعد سنة 

1948. ويصل هذا الفصل البحث 

التاريخي بالطريق املسدود الذي آلت 

إليه مسألة القدس وقضية الالجئين 

عبر مقارنتها بعمليات العودة 

والتعويض يف أماكن ُأخرى من 

العامل. كما يتضمن الفصل األخير، 

"توثيق امللكية العربية يف القدس 

الغربية"، قسمًا ألحمد جاد الله وخليل 

توفكجي يوجزان فيه أعمال املسح 

الذي قامت به جمعية الدراسات 

العربية عن املوضوع، وقسمًا آخر 

لسلمان أبو ستة يحتوي على نقاش 

خمتصر، لكن مقنع، يف أن من املمكن 

توثيق خسائر امللكية بهدف توفير 

املستندات الالزمة لقضية التعويض 

أو العودة.

األمر الالفت واجلدير بالترحيب، 

يف هذا البحث كله، هو الدقة العلمية. 

فالكتاب غني املصادر، واملساهمون 

يناقشون ويقيمون خمتلف احلجج 

بنبرة هادئة. وقد حرص احملرر، 

تماري، على وحدة املصطلحات 

والتعريفات اجلغرافية طوال الوقت. 

وعلى الرغم من الصعوبات يف هذا 

اجملال فقد كان ناجحًا إىل حد 

كبير. والتحسين الوحيد كان يمكن 

أن يكون دمج الفصل األخير مع 

املالحق يف آخر الكتاب، ومن ثم 

إضافة خالصة تشتمل على النقاط 

الرئيسية يف خمتلف املساهمات 

وتربطها بمفاوضات الوضع النهائي 

يف شأن القدس والالجئين، وذلك 

بدل أن يختتم الكتاب بشكل يفتقر 

إىل احلسم بينما املوضوع جدير 

بتلخيص أقوى من ذلك كثيراً. غير 

أن الكتاب يبقى إجنازاً جديراً بالثناء 

للمنظمات الراعية وللمساهمين على 

حد سواء، وعالمة يهتدى بها لسائر 

الدراسات الفلسطينية من ناحية 

جودة البحث، والعرض، وسهولة 

الفهم.
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