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 :العيش معاً بانفصال

  العرب واليهود يف القدس املعاصرة
Living Together Separately:  

Arabs and Jews in contemporary Jerusalem 
 

By Michael Romann and Alex Weingrod. Princeton: Princeton 
University Press, 1991. 

  
  :القدس مباركة، القدس ملعونة
  اليهود واملسيحيون واملسلمون

  يف املدينة املقدسة منذ عهد داود
  حتى يومنا احلاضر

  
Jerusalem Blessed, Jerusalem Cursed:  
Jews, Christians, and Muslims in the 

Holy City from David’s Time to Our Own 
 

By Thomas A. Idinopulos. Chicago: Ivan R. Dee, 1991.  

  
مر فقط، زيارة خمتصرة إىل القدس اليوم، أو يف أي وقت منذ يستدعي األ

احتالل إسرائيل القدس الشرقية قبل ربع قرن، لكي يتضح أن املدينة املفروض أن 
ومع ذلك فإن أناساً كثيرين مل يذهبوا إىل هناك قط، . تكون موحدة، بقيت فعلياً جمزأة

يل، وال سيما احملافظ تيدي مستعدون للموافقة على الفكرة التي تروج لها إسرائ
كوليك، القائلة إن العرب واإلسرائيليين يتعايشون هناك يف شكل من االنسجام يتحدّى 

  .السياسة
يتحرى أحد هذين الكتابين، بالتفصيل، العالقات السياسية بين الفلسطينيين 

هما وكال. ، ويتعقّب اآلخر تاريخ التراث الديني للقدس١٩٦٧اإلسرائيليين منذ العام 
يكذّب الفكرة القائلة إنه يوجد اآلن، حتت احلكم اإلسرائيلي، شكل من أشكال التكامل 
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العرقي والديني والسياسي، أو أن شكالً كهذا ُوجد بالفعل، عبر تاريخ القدس الطويل، 
  .أكثر املدن انقساماً
، درس اجلغرايف اإلسرائيلي مايكل رومان، "العيش معاً بانفصال"يف كتاب 

واألنثروبولوجي اإلسرائيلي اليكس واينغرود، التفاعل اليومي بين اإلسرائيليين 
درس رومان، الذي بدأ عمله بشكل منفصل، كيف امتزج . والفلسطينيين يف القدس

بعضهما مع بعض، وكيف فشال يف االمتزاج خالل  ١٩٦٧نظامَيْ املدينة قبل العام 
، وتفحص أموراً مثل أنماط مواقع العمل والسكن بالنسبة إىل ١٩٦٧فترة ما بعد العام 

أما واينغرود فقد درس، من . اليهود والعرب والتطور االقتصادي يف كال اجملموعتين
جهته، املناطق التي يعيش فيها، أو يعمل فيها، اإلسرائيليون والفلسطينيون عن قرب، 

وتكمل هاتان املقاربتان ـ األوىل . تماعي والثقايفوتفحص نوعية التفاعل االج
  .وظيفية، والثانية إنسانية ـ إحداهما األخرى بشكل جيد

. مل يكن مفاجئاً أال يعثر املؤلفان، بالنتيجة، على أي إثبات الندماج حقيقي
فاملصادرة اإلسرائيلية لألراضي وعملية البناء يف القدس الشرقية، التي كانت سابقًا 

عربية، جعلت املدينة أشبه برقعة مربعات متقاطعة، وضعت عليها األحياء كلها 
ولكن النظام األساسي القائم على االنفصال بقي . اإلسرائيلية الواحد إىل جانب اآلخر

يعيش اليهود والفلسطينيون، يف معظمهم، يف مناطق متجانسة عرقياً، . على حاله
ويف . عالقة يف أفضل األحوال متوترةولكنها منفصلة؛ وحيث يعيشون معاً، فإن ال

حالة اليهود القوميين املتطرفين الذين انتقلوا إىل احلي املسلم للعيش فيه، فإن 
الهدف، كما يذكر املؤلفان بصراحة، هو السيطرة  اليهودية وجتريد الفلسطينيين من 

نادرة التي أما يف األحياء ال. أمالكهم يف النهاية، وليس االندماج أو التعايش السلمي
، وهو حي يف الطرف "أبو طور"يعيش فيها اليهود والعرب معاً منذ عقود، كما يف 

، فإن ١٩٦٧وأعيد توحيده يف العام  ١٩٤٨انقسم يف العام ] للقدس[اجلنوبي 
، وعالقات اجتماعية "صارمة وصلبة"العالقات ليست سهلة، وتتسم بحدود عرقية 

  ).٨٠ص " (ةمثقلة بسوء الفهم والتصورات اخلاطئ"
وفيما عدا . تتسم املدينة وحتُكَم، يف احلقيقة، وفقاً ملناطق عرقية متميّزة

حاالت نادرة، مل يحدث أي تغيير يف مواقع العمل الفلسطينية واليهودية، ويف شؤون 
فإنها كلها ... األحوال الشخصية للفلسطينيين كبطاقات الهوية ووثائق الزواج وامليالد
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وهناك أيضاً دليالن للهاتف، . ائيلية منفصلة يف وزارة الداخليةتعاجلها دائرة إسر
 .ونظامان للباصات، وبنكان للدم، ونظامان للتعليم

يستنتج املؤلفان أن كل جانب يسعى عمداً إىل االتصال باجلانب اآلخر على 
. نحو يقلل، إىل احلد األدنى، الروابط فيما بينهما، وينشىء الدرجة الدنيا من التكامل

، ألن ديمومة "اجلهة األخرى"وهكذا يندر أن تكون مواقع العمل، وال سيما السكن، يف 
وهذا التباعد يسمح لكل . مثل هذه املواقع ستكون مؤشراً إىل مستوى شديد من التكامل

جانب باحملافظة على املبادالت الضرورية، مع حتاشي املزيد من الروابط الواصلة 
كالً من اجملموعتين تستطيع أن تعيش "ل املؤلفان أن ويقو. والتقليل من االحتكاك

أساساً ضمن عاملها االجتماعي اخلاص، وحتى أن تتخيل أن اجملموعة األخرى غير 
  ).٢٢٤ص " (موجودة

ويناقش املؤلفان سياسات رئيس البلدية تيدي كوليك يف القدس بأمانة 
سرائيل، حماوالته التأكيد وواقعية بعيداً عن االستحسان العاطفي الذي تالقيه، خارج إ

فقد الحظا أن مذهبه القائم على التعايش العرقي السّلمي، . على االنسجام العرقي
وسعيه إىل سياسات غير أيديولوجية غايتها تطوير املصالح العملية لليهود 
والفلسطينيين معاً، مل تغير، كما مل يكن القصد منها أبداً أن تغير احلقيقة األساسية 

وعلى الرغم من أن الفلسطينيين . ة يف السيطرة املادية والسيادة اإلسرائيلييناملتمثل
قد يفضّلون براغماتية كوليك على التكتيك اإلسرائيلي األقسى املستخدم يف الضفة 
الغربية وغزة، فإن رومان وواينغرود يالحظان أن هؤالء ينظرون إىل أيديولوجية 

  .اً للمحافظة على السيطرة اإلسرائيليةالتعايش السلمي لديه باعتبارها تكتيك
يرعى كوليك نظاماً تعددياً يعتبر أن القدس كانت دائماً متعددة األعراق 

ويؤمن أن االنسجام ممكن التحقيق بقبول الفروقات الثقافية والدينية . واألديان
أي أن الفلسطينيين، باختصار، سيهدأون إذا سُمح لهم باحملافظة على . والتكيف معها

  .طرق حياتهم األساسية واستجيب حلاجتهم االقتصادية
إن املشكلة يف هذه املقاربة، بحسب رومان وواينغرود، هي يف أنها ال تأخذ يف 

املسألة األساسية يف القدس، التي تواجه اليهود والعرب، إنما هي مسألة "االعتبار أن 
فتطلعات . )٢٢٩ص (وليست دينية أو ثقافية أو اقتصادية " سياسية وقومية

الفلسطينيين السياسية والقومية ال تتحقق من خالل حتسين وضعهم االقتصادي، كما 
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فالقدس مستقطبة سياسياً بالعمق، وأيديولوجية . أظهر ذلك جليّاً انفجارُ االنتفاضة
احلقوق السياسية اجلماعية والهوية "التعايش السلمي تهمل النزاع األساسي حول 

  ).٢٤٣ص " (يطرةالوطنية والسيادة والس
أما الالهوتي األميركي توماس أيدينوبولس، فإنه يقارب مسألة القدس من 
الزاوية الدينية، ويميل بالنتيجة، إىل إغفال النقطة التي تعتبر أن املشكلة قومية 

يملك أيدينوبولس حسّاً واضحاً بخصوص انقسامات . وسياسية أكثر منها دينية
ر يف حديثه عن طابع املدينة وشخصيتها من خالل القدس الدائمة، ويبدي نفاد بص

غير أن ما يشوه . تفحّص التواريخ املنفردة جملموعاتها اليهودية واملسيحية واملسلمة
الكتاب هو مقاربة تتمحور حول إسرائيل واليهودية وتقلل، تلقائياً، من أهمية 

القدس يمكن أن املصالح غير اليهودية وغير اإلسرائيلية، كما يشوهه االفتراض أن 
  .تُشرَح وتوصف يف سياق ديني من دون الرجوع إىل السياسة

ويوضح أيدينوبولس، يف سياق الكتاب بأكمله، إيمانه بأن من الطبيعي أن 
إنه يناقش املضمون . تكون القدس عاصمة يهودية أكثر منها مسيحية أو مسلمة

 حين أنه يقلل من أهمية القومي للتفكير واألعمال اليهودية منذ العصور القديمة، يف
ويقول أيدينوبولس أن مكة واملدينة . القدس عند املسلمين واملسيحيين على حد سواء

أهم بكثير للمسلمين، وأن القدس مل تكن يوماً عاصمة إقليمية عندما حكمت األسر 
أما فيما يتعلق باملسيحيين، الذين ال يملكون قومية حمددة . املسلمة فلسطين

هو يالحظ مراراً وتكراراً أن العبادة الروحية أكثر أهمية لديهم من كمسيحيين، ف
  .اخلشوع ملكان حمدد

إن هذا كله صحيح، ولكن ال صلة له باملوضوع، أساساً، يف حقبة تشغل فيها 
القومية حيزاً مركزياً يف تكوين الدولة، وال تقوم فيها الدول يف األغلب، أو ال تقوم 

ينوبولس يغفل البعد القومي للقدس بأكمله، ويغفل حقيقة أن إن ايد. حصراً، على الدين
ويغفل حقيقة أن . ما يوجه الفلسطينيين ليس، باألساس، دينهم، وإنما قوميتهم

أما "ويقول أيضاً . القدس، بمعزل عن الدين، كانت مدينة عربية ألكثر من ألف عام
" د األرض والشعب والدينبالنسبة إىل املسيحيين، فإن القدس ليست مركزاً قومياً يوح

  .، متناسياً أنها تمثل بالطبع، مركزاً قومياً للفلسطينيين املسيحيين)٢٠٣ص (



  ٢١٤، ص )١٩٩٣صيف ( ١٥، العدد ٤جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية تاءارق
 

٥ 
 

وتبدو رغبة أيدينوبولس يف جتاهل السياسة أكثر وضوحاً لدى معاجلته القرن 
إنه يمر بسرعة بأحداث تاريخية حديثة وكأنها ذات تأثير قليل، ويعالج . العشرين

ففي تفسيره املشوش لألحداث مثالً، . ومنحاز إىل جانب واحداألمور بشكل سريع 
مل يكن بالتأكيد ينطوي على خطر "يعتبر أن معدّل الهجرة اليهودية يف الثالثينات 

يف الواقع، ارتفعت ) (٢٨٨ص " (تغيير الطابع العربي التقليدي للبلد، أو طابع عاصمته
يف % ٣٠إىل  ١٩٣٠العام  يف% ١٨نسبة السكان اليهود نتيجة لهذه الهجرة من 

، ١٩٤٨وباالستناد إىل روايته عن القتال الذي جرى يف القدس سنة ). منتصف العقد
سيطروا على البلدة القديمة، وأُجبر السكان اليهود على " العرب املنتصرين"فإن 

مغادرتها، وسُلبت املعابد واملدارس والبيوت ونسفت، مما أدى إىل خسارة ال تعّوض 
  ).٢٩٩ص (اليهودي يف القدس  يف التراث

يف الواقع وعلى الرغم من صحة هذا القول فيما يتعلق بجزء واحد من املدينة، (
فإن املؤلف يغفل فرار عشرات األلوف من الفلسطينيين من القدس الغربية، ومن أكثر 

  ).من ثالثين قرية يف الضواحي الغربية
إنه يدافع عن شكل . سرائيلإن أيدينوبولس لديه نظرة للمستقبل متركزة حول إ

من السيادة املشتركة على القدس، ويبدو مؤيداً لتقرير املصير للفلسطينيين، ولكن 
" عبئاً ساحقاً"السبب األكبر يف هذه النظرة هو اعتقاده أن الفلسطينيين باتوا يشكلون 

  ).٣٣٦ص (يجب أن تزيحه إسرائيل عن كاهلها 
  كاثلين كريستيسُن               
 شؤون الشرق األوسط كاتبة متخصصة يف        
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