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القد�س يف زمن الثورة امل�ضادة
م�ضرج بالدم ومحمول
انتهت ال�سنة بم�شهد دموي في �ضواحي �صنعاء؛ علي عبد اللـه ال�صالح ّ
و�سط التهليل والتكبير ،وهو م�شهد ال يختلف عن م�شهد مقتل القذافي منذ �ستة �أعوام بعدما وقع
في كمين م�سلح.
ال مكان للفرح بهاتين الميتتين الب�شعتين ،مثلما لم يكن �إعدام �صدام ح�سين بيد خ�صومه يدعو
�إلى التفا�ؤل .الطغاة ُيقتلون ب�أيدي طغاة ي�شبهونهم ،وم�سل�سل الدم ال يتوقف .والثورات الم�ضادة
حولت بالد العرب �إلى ركام ،تئد الثورة تحت جثث ال�ضحايا.
التي ّ
واقع تمتزج فيه الم�أ�ساة بالملهاة؛ كلمات ت�صفق بد ًال من �أن تحكي ،وخراب ت�صنعه
الأ�صوليات التي تتقاتل ،وتعلن زمن الال �أحد� .سورية تتحول �إلى �أر�ض ت�ستبيحها القواعد
الع�سكرية الأجنبية ،وال�شعوب تتحول من فاعل �إلى مفعول به ،والوح�شية تطفئ ال�ضوء في العيون.
منذ البداية كانت الثورات الم�ضادة مختبئة في ثياب الثورة ،من م�صر المحرو�سة باالنقالب،
�إلى �سورية التي اجتمع على �شعبها بغاة الأر�ض كلهم فت�سللوا من �شقوق الحلم كي ي�سدلوا �ستاراً
من الدم على بقايا مدنها المدمرة ،و�صو ًال �إلى ليبيا المجزرة المفتوحة ،ويمن الكوليرا
والح�صارات والطاعون.
بالد العرب كلها من ال�صحراء �إلى ال�صحراء تلعق �سراب الم�ستبدين .كل ا�ستبداد �أ�صولي وكل
�أ�صولية ا�ستبداد ،والم�ستبد كالأ�صولي هو المب�شر بالال �أحد� ،أي بفراغ ال يمل�ؤه �سوى الخراب
والدم .هذا ما �أعلنه الطغاة العرب وهم يفاج�أون بانتفا�ضات �شعوبهم من �أجل الحرية ،وكان الرد
جراء عقود من القمع
الأ�صولي الذي ت�سلل من �شقوق عجز الثورات عن �إنتاج قيادات تاريخية ّ
والخيبة وال�شلل الفكري ،هو التناوب مع اال�ستبداد على تحويل بالد العرب �إلى والئم للقتل.
زمن االنقالبيين وقادة الميلي�شيات وروائح الثروة الم�ستباحة� ،صنع الثورة الم�ضادة ،وقام
يب�شر بنهايتها في
بتهمي�ش المكا َنين الباقيين في ركام الأزمنةُ :هم�شت فل�سطين بل هناك َمن ّ
�صفقة قرن لن تكون �سوى قبلة الموت لم�سار �سالم لم يكن في الأ�سا�س �سوى وهم ،كما ُهم�شت
بيروت التي �صارت �أ�سيرة نظام طائفي فتك بثقافتها وقام بتحويلها �إلى ورقة ترتجف خوف ًا من
�أ�شباح الحرب الأهلية.
ومولتها الثروات
منذ بداية الثورات الم�ضادة التي قادها الع�سكر والمافيات والأ�صوليون ّ
تحول الموت �إلى احتفال .لم ي�سبق �أن كانت المجزرة مدعاة لفخر مرتكبيها
العربية المهدورةّ ،
كما هي اليوم في بالد العرب .لي�س �صحيح ًا �أن احتفالية الموت كانت حكراً على التيارات
يدعي َمن ي�سعى لتغطية الجريمة بذاكرة مفقودة ،فاالحتفال بالموت
الأ�صولية الع�سكرية كما ّ
وهدمت المدن ،من مذبحة �شاتيال و�صبرا �إلى المذابح الكبيرة
العربي بد�أ حين ا�س ُتبيح النا�س ُ
وال�صغيرة في المدن وال�سجون العربية ،في تقاطع مريب بين القاتل الإ�سرائيلي والقاتل العربي.
لكنها بلغت ذروة ال ذروة بعدها في الربيع العربي ،كما �صاغه م�ؤخراً المعلق الأميركي توما�س
فريدمان في مقالة عجيبة ُن�شرت في جريدة ''نيويورك تايمز'' ( 23ت�شرين الثاني/نوفمبر
 ،)2017وفيها يتنا�سى دم العرب المراق كي يحجب الربيع العربي خلف عباءة النفط.

006

جملة الدراسات الفلسطينية 113

شتاء 2018

ال ت�ستحق مقالة فريدمان �سوى و�ضعها في �سياق اللعبة الأميركية التي ال ترى في �أر�ض
العرب �سوى بئر لنفطها من جهة ،وتهديد محتمل لإ�سرائيل من جهة ثانية.
الثورة الم�ضادة التي اجتاحت بالد العرب و ّفرت على الواليات المتحدة تخوفها من �أي تهديد
حول الم�ستبدون الحلم العربي �إلى كابو�س ،ونجحوا في لعبتهم الوح�شية
عربي لإ�سرائيل ،فقد ّ
والدموية في جعل الم�شرق العربي منطقة لجذب الخراب ،ف�أتت الميلي�شيات الم�سلحة من جميع
�أ�صقاع الأر�ض� :أ�صوليون يريدون بعث دولة الخالفة ،و�أ�صوليون �آخرون يحمون �أنظمة مافيوية
ت�سترت بالعلمانية ،وفي لقاء الأ�ضداد المت�شابهة �صارت بالد العرب ملعب ًا للقوى الأجنبية.
لم يعد هناك �أي خطر عربي على �إ�سرائيل في المدى المنظور ،بل هناك لهاث ي�سعى للتحالف
معها ب�أي ثمن في لعبة ال�صراع الطائفية المجنونة التي تمزق مجتمعاتنا بالقوة الغا�شمة.
لذا لي�س م�ستغرب ًا �أن يمتطي دونالد ترامب ُعته العرب بعتهه ،ويعلن اعترافه بالقد�س المحتلة
عا�صمة لإ�سرائيل ،ونقل ال�سفارة الأميركية �إلى المدينة المنكوبة باالحتالل اال�ستيطاني ،فال�سيد
ترامب يت�سلق على حبال الوهن العربي ،كي ي�صل �إلى ما �سعت �إ�سرائيل للو�صول �إليه منذ احتاللها
القد�س وبقية فل�سطين في �سنة .1967
�سي�سجل التاريخ �أن ''الأميركي الب�شع''  ،العن�صري الأبي�ض ،الال�سامي في �أعماقه ،هو �شريك
اليمين العن�صري الإ�سرائيلي في ت�أ�سي�س دولة تمييز عن�صري كاملة الأو�صاف .فالال�سامية في
ج�سدت الال�سامية في القرنين التا�سع
جوهرها لم تكن �ضد اليهود �إ ّال لأنها �ضد المختلف .وكما ّ
ع�شر والع�شرين المكبوت العن�صري البربري في الثقافة الكولونيالية ،ف�إن الإ�سالموفوبيا وفوبيا
العرب تفتتحان القرن الحادي والع�شرين بهمجية تليق بهما ،عبر تحويل �أر�ض العرب �إلى بحار
من الدماء والدموع والألم.
�إلى �أين تم�ضي بنا الثورة الم�ضادة؟
مد يميني �صاعد ،وجد في رئي�س �أميركي متهور
ال قعر للقعر ،فالثورة الم�ضادة جزء من ّ
ومرتكب وخائف من �أن ت�صل �إليه يد الق�ضاء حليف ًا لرئي�س حكومة �إ�سرائيلية غارق في الف�ساد
وي�سعى هو الآخر لتج ّنب الإدانة؛ التقى الرجالن في حمى الف�ساد والفا�شية ليجدا في القد�س
وفل�سطين منفداً لحرف الر�أي العام في بلديهما وفي العالم عن مالحقة ف�سادهما .ولأن العرب في
م�ضمرين من �أجل �شطب
القعر فقد وجد الرجالن في عرب هذه ال�ساعة المنقلبة حلفاء مع َلنين �أو
َ
ال�شعب الفل�سطيني ،والتالعب بم�صير فل�سطين والمنطقة ،والتعبير عن �أحقادهما الكولونيالية.
المفاج�أة لم تكن خطاب ترامب ،وال ال�صلف الإ�سرائيلي الذي �صاحبه؛ المفاج�أة هي ادعاء
الحكام العرب والقادة الفل�سطينيين ب�أنهم فوجئوا .م�س�ألة القد�س بالن�سبة �إلى الثنائي نتنياهو ــ
ترامب انتهت من زمان ،وجاء الإعالن الأميركي من �أجل �إقفال الملف ولي�س فتحه كما يظن
بع�ض ال�س ّذج.
الأنظمة العربية تمثل وتكذب ،وغداً �سيك�شف لنا التاريخ �أن هذه ال�صفقة لم تكن ممكنة �إ ّال
ب�سبب هوان الأنظمة وتواطئها.
من جهة ُ�أخرى ،ف�إن بع�ض ردات الفعل ات�سم بال�سذاجة ،ولعل الأكثر �سذاجة بينها هو �شعار
�أن القد�س عا�صمة �أبدية لفل�سطين .في هذا القول تقليد للمقولة ال�صهيونية ب�أن القد�س هي
العا�صمة الأبدية لإ�سرائيل.
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في ال�صراع الفكري مع ال�صهيونية يجب عدم ال�سقوط في فخ خطابها .مجرد ا�ستخدام كلمة
الأبد هو �سقوط في الفكر الغيبي الذي قد ي�صل ب�سهولة �إلى الفا�شية .تذكروا ماذا فعل بنا �أبد
الم�ستبدين العرب ،و�إلى �أي دمار �أو�صلنا.
لي�س هناك ال عوا�صم �أبدية وال دول �أبدية :ال �إ�سرائيل �أبدية وال فل�سطين �أبدية ،فالأبد هو
نقي�ض التاريخ و�سقوط في ال�شعوذة .ال�صراع لي�س على الأبد �أو على الما�ضي� ،إنه �صراع في
الحا�ضر وعلى الحا�ضر من �أجل الدفاع عن عروبة القد�س ب�صفتها لم ولن تكون �إ ّال مدينة عربية.
�إلى �أين ،ن�س�أل؟
قبل محاولة الإجابة يجب �أن ن�ؤكد حقيقة �أن القد�س ،ف�ض ًال عن رمزيتها الثقافية والدينية،
هي جزء من ال�ضفة الغربية الفل�سطينية التي اح ُتلت منذ �سنة  .1967ف�صل القد�س العربية عن
محيطها بالجدار والم�ستعمرات كان محاولة لطم�س هذه الحقيقة .وحين �أعلن الرئي�س الأميركي
اعترافه بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل ،ف�إنه �شرعن احتالل ال�ضفة الغربية ب�أ�سرها.
فل�سطين هي القد�س ،والقد�س هي كل فل�سطين.
هذه هي الحقيقة الفل�سطينية اليوم ،وهي حقيقة يجب �أن تدفع الفل�سطينيين �إلى �إعادة النظر
في مجمل اال�ستراتيجيا الفل�سطينية منذ �أو�سلو وهزيمة االنتفا�ضة الفل�سطينية وما ا�ستتبعتاهما
من �سيا�سات ر�ضوخ ووهم.
يدعي �أنه لم يفهم �أن اللعبة القديمة انتهت� ،إن َمن يتو�سل
لمن ّ
قال ''الأميركي الب�شع'' بو�ضوح َ
الحماية الأميركية لنظامه اال�ستبدادي المتهاوي عليه �أن يدفع الجزية �أو ًال ،ثم يعلن جهاراً �أنه
جزء من �صفقة القرن التي تريد �إ�سدال �ستار نهائي لي�س على فل�سطين وحدها ،بل على العالم
العربي �أي�ض ًا.
�إلى �أين ،ن�س�أل؟
�س�ؤال اليوم هو ال�س�ؤال الذي لم يعد ت�أجيله ممكن ًا.
منظمة التحرير اكت�سبت �شرعيتها الفل�سطينية والعربية والدولية عندما كانت منظمة الفدائيين.
حين كان الن�ضال هو البو�صلة كانت فل�سطين ،وحين يغيب الن�ضال تندثر فل�سطين.
�أين المقاومون؟
في اللحظة التي �س ّلمت فيها القيادة الفل�سطينية �أوراقها لكذبة �سالم اال�ست�سالم ،وخ�ضعت
لإمالءات الرباعية الدولية ،وقامت بالتن�سيق مع المحتل من �أجل تغطية احتالله ،بد�أت فل�سطين
وتحول ال�شكل ال�سلطوي �إلى َ�ص َد َفة تحمل في داخلها
تت�شظى وتندثر ،و�صار وهم ال�سلطة وهن ًا،
ّ
جثة المحارة التي كانت.
القد�س اليوم هي العنوانّ � ،أما المتن فهو فل�سطين� .أهمية خطاب ترامب تكمن في �أنه �أعلن
ب�شكل ر�سمي نهاية مرحلة انتهت منذ �أعوام.
المرحلة التي كانت حبلى بال�سراب انتهت.
وعلى فل�سطين �أن تعود �إلى الأول كي تبد�أ من جديد.
وحرية� ،إنه الم�شروع الذي يحمل ا�سمين :الدولة الديمقراطية
والأول هو م�شروع تحرر
ّ
العلمانية و� /أو الدولة الثنائية القومية.
واال�سمان هما عنوانان للن�ضال من �أجل الحرية والم�ساواة :الحرية للفل�سطينيين عبر ممار�سة
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حقهم في تقرير الم�صير وحقهم في العودة �إلى بالدهم التي ُطردوا منها بالعنف والقتل والتطهير
العرقي ،والحرية لليهود �أي�ض ًا عبر تحريرهم من العن�صرية ال�صهيونية ومن التعالي العن�صري كي
يعي�شوا في وطن واحد مع �ضحيتهم في ظل نظام من الم�ساواة.
�إنه ن�ضال طويل وم�ؤلم.
لكن الحرية هي قدر الأحرار ،فال�شعب الفل�سطيني في نكبته الم�ستمرة يقدم احتمال خروج
فل�سطين ومعها المنطقة العربية من قاع التردي واالنحطاط .وهذا يعني �أن ال�شعب الفل�سطيني
�سيكون ،كما كان دائم ًا ،وحده في المواجهة التي تحمل في داخلها احتمال ت�صويب البو�صلة
العربية ،ومنع ال�سفهاء والمنافقين من اال�ستمرار في لعبة المتاجرة بالأوطان ،وفي لعق مبرد
الثورة الم�ضادة.
بو�صلة العالم العربي لها وجهة واحدة ا�سمها فل�سطين.
هنا ،في الأر�ض الم�ستباحة ،يعرف ال�شعب الفل�سطيني �أن ال خيار له �سوى البقاء وال�صمود
والمقاومة.
و�شوارع الحرية في انتظاره.
وهي �شوارع تبد�أ في القد�س وتمتد �إلى كل فل�سطين ،ومنها �إلى الم�شرق العربي.
اليا�س خوري

في العدد المقبل من ''مجلة الدرا�سات الفل�سطينية''

ح�سين البرغوثي (ملف خا�ص)

�شارك فيه� :أكرم م�س ّلم؛ �أ�شرف الزغل؛ رجاء غانم؛ طارق خمي�س؛ عبد
الرحيم ال�شيخ؛ عي�سى بول�ص؛ غ�سان زقطان
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�أحد �أزقة القد�س

�سوق م�سقوف يف البلدة القدمية

من �أزقة القد�س

كعك القد�س

009

010

جملة الدراسات الفلسطينية 113

الباق
جنود �إ�رسائيليون �أمام حائط رُ

منظر عام للقد�س

شتاء 2018

