
خريف 1122017جملة الدراسات الفلسطينية032

حزيران بال قتال

حممود �شقري*

حزيران/يونيو.. الهزمية من م�شافة ما

I

حين 
اندلعت الحرب �سباح الخام�س من حزيران/يونيو 1967، كنت في مدر�سة ترا�سنطة 

ال�سهادة  المتحان  المتقدمين  الطلبة  اأراقب  القديمة،  القد�س  �سور  داخل  الواقعة 

�سين. كانت المدينة في ذلك ال�سباح تحيا حياتها كالمعتاد، 
ّ
الثانوية، مع عدد من زمالئي المدر

مع توقعات باأن حربًا في اأفق منطقتنا قد تقع، لكن موعد اندالعها لم يكن معلومًا.

وكنت مثل كثيرين على قناعة باأن الحرب باتت على االأبواب، وباأن الن�سر على العدو بات 

قاب قو�سين اأو اأدنى.

اأن ما وقع في  اأ�سدقائهم(  اأمام  اآخرون غيري  اأعلن  اأمام االأ�سدقاء )وربما   غير مرة 
ُ
اأعلنت

�سنة 1948 لن يتكرر مرة ثانية. اآنذاك، لم يكن ثمة ا�ستعداد كاٍف لمواجهة العدوان. كان هناك 

المحكومة  التقليدية  بقيادتها  الفل�سطينية  الوطنية  الحركة  وكانت  وبقدراته،  بالعدو  جهل 

البذل  على  قدراته  من  اال�ستفادة  وعلى  ال�سعب،  تنظيم  على  قادرة  غير  وبالتردد،  بالم�ساومة 

والعطاء.

ية التي فاقت في نتائجها القريبة والبعيدة نكبة 1948 اأنني كنت 
ّ
اكت�سفت بعد الهزيمة المدو

اأعي�س وهمًا مخادعًا.

اً لنكبة 
ّ
جاءت هزيمة حزيران/يونيو 1967 لتك�سر الوهم، وفي الوقت نف�سه لتكون امتداداً مر

اأيار/مايو 1948، وكان قد م�سى عامان على انتمائي اإلى الحزب ال�سيوعي. وكان الحزب مثل 

التي  الطويلة  االعتقال  اأعوام  اء 
ّ
بالغًا، جر يعاني �سعفًا  ال�سرية  ال�سيا�سية  التنظيمات  غيره من 

بهما  قامت  �ساريتين  حملتين  في  ومنت�سبيه،  كوادره  ومن  قيادته  اأع�ساء  من  كثيرين  طالت 

اأجهزة االأمن االأردنية، االأولى في �سنة 1957، والثانية في �سنة 1966. كانت تلك واحدة من 

مات الهزيمة على نحو ما، ولم نكن منتبهين اإلى ذلك.
ّ
مقد

الم�سرية  االإعالم  اأجهزة  كانت  النا�س؛  من  وا�سعة  اأو�ساط  لدى  متوقعة  الهزيمة  تكن  لم 

وغيرها، ممثلة في المذياع ب�سكل اأ�سا�سي، وفي ال�سحافة اليومية واالأ�سبوعية، تمّنينا بانت�سار 

بلهفة  نترقب  كنا  المنال.  قريب  هدفًا  �سار  اأبيب  تل  قلب  اإلى  الدخول  وباأن  �سائبة،  ت�سوبه  ال 

تتزعزع.  ال  النا�سر  عبد  بجمال  ثقتنا  وكانت  العرب،  �سوت  اإذاعة  من  �سعيد  اأحمد  تعليقات 

 وروائي فل�سطيني.
ّ

* قا�س



033 امللف

في  الوحدوية  القومية  النزعة  وتغّذي  حما�ستنا،  تثير  المحت�سدة  الجماهير  اأمام  المطولة  خطاباته 

تبّناها في  التي  لل�سيوعية  المعادية  الرغم من مواقفه  النا�سر على  بقيادة عبد  نفو�سنا. كنت موؤمنًا 

بالتهمة  اآنذاك نا�سريًا، مقتنعًا  ال�ستينيات. كنت  االأول من  الن�سف  الع�سرين، وفي  القرن  خم�سينيات 

التي اأطلقها البعثيون �سد ال�سيوعيين ب�ساأن موافقتهم على ال�سلح مع اإ�سرائيل، بل اإنني �سدقت �سائعة 

انت�سرت في �سنة 1957 ــ بعد االنقالب الذي قام به الملك ح�سين �سد حكومة النابل�سي الوطنية، واأتبعه 

في  ال�سيوعي  الحزب  ممثل  ادين، 
َّ
زي يعقوب  الدكتور  اأن  فحواها  ــ  ال�سيا�سية  االأحزاب  ن�ساط  بحظر 

البرلمان االأردني، مختبئ في اإ�سرائيل، بعد اأن داهمت اأجهزة االأمن االأردنية بيته في القد�س العتقاله، 

�سمن حملة االعتقاالت الوا�سعة التي ترافقت مع اإعالن االأحكام العرفية. ولم تخّف وطاأة هذه ال�سائعة 

اإاّل حين قب�س مخبر في جهاز المباحث ذات م�ساء على الدكتور زيادين في اأحد �سوارع رام اللـه.

ولم يكن اأحد يتوقع اأن ت�سبح رام اللـه تحت االحتالل االإ�سرائيلي بعد ع�سرة اأعوام من ذلك التاريخ.

II
كان يمكنني توّقع الهزيمة لو اأنني انتبهت جيداً اإلى ما يحيط بي من ظواهر.

النكبة،  اء 
ّ
جر البلد  في عموم  النا�سئة  الحداثة  انهارت  ما.  نحو  على  مت�سابكًا  الو�سع  كان  طبعًا، 

وكانت القد�س تعي�س مثل باقي مدن البلد تحت القمع ال�سلطوي وهيمنة اأجهزة االأمن. على الرغم من 

ذلك، كانت المدينة تنه�س من عثرتها الفادحة، بعد اأن �سيطر االإ�سرائيليون على الجزء الغربي منها: 

التجارة  انتع�ست  ال�سور؛  خارج  جديدة  اأحياء  وظهرت  وال�سمال،  ال�سرق  نحو  فيها  العمران  تو�سع 

وال�سياحة، وازداد عدد الفنادق فيها ال�ستيعاب حركة ال�سياحة الن�سيطة، وانت�سرت المقاهي في مختلف 

ي �سالح الدين والزهراء كان هناك محاّل للرق�س والغناء، يرتادها رجال ون�ساء، 
َ
اأحيائها. وفي �سارع

يتم  التي  االأفالم  ح�سور  على  ون�ساوؤها  القد�س  رجال  يواظب  لل�سينما  دور  ثالث  المدينة  في  وكان 

عر�سها فيها كل يوم بانتظام.

و''الدفاع''،  ''الجهاد''،  هي:  يومية،  �سحف  اأربع  الع�سرين  القرن  خم�سينيات  منذ  فيها  وظهر 

و''فل�سطين''، و''المنار''، وكانت ال�سحيفة الواحدة ت�سدر في اأربع �سفحات، واأحيانًا في �ست �سفحات. 

ع حولها عدد غير قليل من 
ّ
كما ظهر فيها في اأوائل ال�ستينيات مجلة ثقافية هي ''االأفق الجديد''، تجم

المملكة االأردنية  التي كانت تت�سكل منها  البلد  ان وغيرهما من مدن 
ّ
القد�س وعم ال�سباب من  الكّتاب 

الها�سمية. وكان يرئ�س تحرير المجلة ال�ساعر اأمين �سّنار الذي تبواأ في زمن �سابق اإمارة حزب التحرير 

في االأردن، ثم دخل ال�سجن ب�سبب انتمائه ال�سيا�سي، وحين غادر ال�سجن لم يعد اإلى �سفوف الحزب، 

لكنه بقي اإ�سالمي النزعة مع اعتدال وانفتاح على اأفكار االآخرين من ي�ساريين وقوميين.

وكانت المجالت والكتب القادمة من بيروت والقاهرة ت�سد اهتمامنا نحن الجيل الذي اأُطلق عليه 

فيما بعد ''جيل االأفق الجديد''. كانت مجلة ''االآداب'' تحديداً من اأهم المجالت العربية التي تركت فينا 

�سارتر  لكتابات  ــ  ومحررها  ''االآداب''  �ساحب  ــ  اإدري�س  �سهيل  الدكتور  ترجمات  وكانت  موؤكداً،  اأثراً 

و�سيمون دو بوفوار، تلفت انتباهنا اإلى الوجودية، وتثير في �سفوفنا نقا�سات عديدة، وخ�سو�سًا في 

مدى اقترابها اأو ابتعادها عن المارك�سية.

ومن الجانب االآخر، كانت مجلتا ''الطليعة'' التي ي�سرف عليها لطفي الخولي، و''الكاتب'' التي ي�سرف 

''االأفق الجديد''، لم  اأحمد عبا�س �سالح، تحوزان اهتمامنا. كان ثمة مناخ ثقافي يت�سكل حول  عليها 

يلبث اأن تبدد مع توقف المجلة عن ال�سدور في �سنة 1966 الأ�سباب مالية، ومع وقوع هزيمة حزيران/

قت �سمل المثقفين، و�سربت ا�ستمرار الحراك الثقافي وازدهاره اإلى اأعوام مقبلة.
ّ
يونيو التي فر
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كانت القد�س اآنذاك مدينة تعددية بالقدر الذي ت�سمح به تجربتها النا�سئة في الع�سر الحديث. لم 

تكن محافظة متزمتة مثلما هو حالها اليوم بعد خم�سين عامًا من االحتالل. ومن اأبرز االأمثلة النفتاح 

اأفقها وتعدديتها، اأن يعقوب زيادين، الطبيب ال�سيوعي االأردني الكركي الم�سيحي، فاز باأعلى االأ�سوات 

التاآخي  على  اأُخرى  �سواهد  وهناك   ،1956 �سنة  في  االأردني  البرلمان  انتخابات  في  للمدينة  ممثاًل 

االإ�سالمي ــ الم�سيحي في المدينة منذ ما قبل النكبة اإلى ما بعدها.

على ال�سعيد ال�سيا�سي، انتع�ست الحياة ال�سيا�سية ون�ساط االأحزاب في القد�س وفي عموم البلد في 

 االأردن للدخول في الحلف، وفي االأ�سهر القليلة التي عا�ستها حكومة 
ّ
اإثر هزيمة حلف بغداد وعدم جر

�سليمان النابل�سي الوطنية.

االأحزاب،  يمنع  لم  هذا  لكن  البلد.  م�سير  على  القمع  د 
ّ
وت�سي العرفية،  االأحكام  اأُعلنت  ذلك  بعد 

�سنة  وفي  بالغة.  ب�سعوبة  ذلك  كان  واإن  ال�سري،  الن�ساط  موا�سلة  من  ال�سيوعي،  الحزب  وخ�سو�سًا 

اأحمد  بقيادة  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  والدة  فيه  اأُعلن  فل�سطينيًا  موؤتمراً  القد�س  �سهدت   1964

ال�سقيري. وفي ال�سنة نف�سها، اأُفرج عن المعتقلين ال�سيا�سيين في �سجن الجفر االأردني ال�سحراوي، وهم 

اأ�سا�سًا من قيادة الحزب ال�سيوعي وكوادره الذين م�سى على اعتقالهم ثمانية اأعوام.

انتع�س الن�ساط ال�سيا�سي اإلى حد ما بعد هذا االإفراج، ثم جرت حملة اعتقاالت جديدة في �سنة 1966 

اأمام  المرة  هذه  المعتقلين  من  كثيرون  ي�سمد  ولم  العرب.  والقوميين  والبعثيين  ال�سيوعيين  طالت 

المحققين، كما كانت حالهم من قبل. فقد عقد �سباط ا�ستخبارات جل�سات تحقيق مع عدد من المعتقلين 

اعترافات عن  وفيها  ال�سحف،  وُن�سرت في  ان، 
ّ
عم اإذاعة  بّثها من  وقياداتها، جرى  االأحزاب  كوادر  من 

الخاليا ال�سرية، ف�ساًل عن االإحباط والتراجع عن القناعات. كان ذلك موؤ�سراً غير مريح اإلى هزيمة مقبلة.

في تلك ال�سنة، قامت وزارة االإعالم االأردنية بتقلي�س تمركز ال�سحف اليومية في القد�س، فدمجت 

ان، كما دمجت 
َّ
�سحيفَتي ''الدفاع'' و''المنار'' في �سحيفة واحدة هي ''الد�ستور''، ونقلت مقرها اإلى عم

�سحيفَتي ''الجهاد'' و''فل�سطين'' في �سحيفة واحدة، هي ''القد�س''، واأبقت مقرها في القد�س، في المبنى 

على  لالإ�سراف  موظفين  اأربعة  ان 
ّ
عم من  واأر�سلت  ''الجهاد''.  �سحيفة  منه  ت�سدر  كانت  الذي  نف�سه 

ال�سحيفة الجديدة، بينهم محمود الكايد.

الحزب  اإلى  االنتماء  بتهمة  ال�سحراوي  الجفر  �سجن  في  اأعوام  ثمانية  اأم�سوا  ن 
ّ
مم الكايد  كان 

ال�سيوعي. وقد ن�ساأت لديه وهو في ال�سجن وجهة نظر فحواها اأن عبد النا�سر، بعد التحوالت التي قام 

الحالة ال  اال�ستراكية في م�سر، وفي هذه  يبني  الع�سرين،  القرن  �ستينيات  االأول من  الن�سف  بها في 

حاجة اإلى حزب �سيوعي للقيام بهذه المهمة، وال �سرورة الأن يبقى ال�سيوعيون في ال�سجن. كان يجاهر 

الذي كان  التقليد  ا�ستنكار الحزب، وهو  المعتقلين، لكنه لم يفكر للحظة واحدة في  بذلك في �سفوف 

في  وان�سره  الملك،  لجاللة  ووالء  للحزب  ا�ستنكاراً  اكتب  االأردنية:  اال�ستخبارات  جهاز  لدى  مّتبعًا 

ال�سحيفة المحلية، ثم تغادر ال�سجن. لم يقبل محمود الكايد ذلك. بقي في ال�سجن اإلى اأن اأُعفي عنه وعن 

بقية المعتقلين بقرار من الملك. وحين غادر ال�سجن لم يعد اإلى �سفوف الحزب.

كان ذلك موؤ�سراً اإلى خلل ما، وكان للقمع ال�سيا�سي الذي امتد وطال تاأثير �سلبي في انت�سار الن�ساط 

الحزبي في البلد. كانت االأو�ساع في البلد ال توؤهلها لل�سمود في وجه العدوان، واالأمر نف�سه كان ي�سوب 

اأو�ساع بالد عربية اأُخرى مع تفاوت فيما بينها، ولم نكن نرى ذلك، ب�سبب دخان الدعاية اليومية التي 

د االأنظمة والحكام الم�ستعدين ليوم الن�سر المبين، يوم تحرير فل�سطين.
ّ
تمج

كانت االأوهام كبيرة، ولذلك جاءت خيبة االأمل وما رافقها من اإحباط وياأ�س وهوان اأكبر واأفدح 

على نحو مريع.
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III
م�ساء اليوم االأول من الحرب غادرنا بيتنا اإلى اأقارب لنا مقيمين على م�سافة من جبل المكبر الذي 

يدور حوله قتال.

ذّكرني هذا الم�ساء بم�ساء اآخر في �سنة 1948. اأيقظتني اأمي من نومي، وكنت اآنذاك في ال�سابعة 

اليهود  الر�سا�س. قالت:  اإطالق  القذائف و�سوت  انفجارات  �سمعت  ا�ستيقظت حتى  اإن  العمر. وما  من 

هجموا على الجبل. �ساهدت اأبي وهو يحمل بندقيته االإنجليزية، وجدي وهو يتمنطق بحزام من الف�سك، 

للنجاة  �سرقًا  بالتوجه  االأطفال  نحن  ولنا  الأمي  االأوامر  �سدرت  االألماني.  ال�سواري  بندقيته  ويحمل 

باأنف�سنا في حال تقدمت القوات المهاجمة نحو بيتنا. كان بيتنا على مبعدة األف متر من جبل المكبر 

حيث تدور المعركة.

حملت اأمي بع�س المتاع الذي قد يلزمنا في ليلة ال�سيف تلك. كنا في تموز/يوليو اأو اآب/اأغ�سط�س 

1948. م�سينا اأنا و�سقيقاتي مع اأمي، وكان حولنا ن�ساء واأطفال يدرجون في العتمة نحو الوادي في 

اتجاه حي ''الجديرة''، حيث تعي�س عائالت تنتمي اإلى ع�سيرة ال�سقيرات. بقينا هناك اأمام اأحد البيوت، 

اأ�سوات  على  م�ستيقظًا  بقيت  اأم  نمت  كنت  اإن  اأدري  ال  تح�سى.  ال  بنجوم  المر�سومة  ال�سماء  تحت 

ني واأنا في فرا�سي بين 
ّ
االنفجارات، لكنني بالتاأكيد كنت اأفتقد البيت وحالة الطماأنينة التي كانت تعم

جدرانه المتينة. االآن، واأنا بعيد عن البيت، اأفتقد االأمن واالأمان.

ُقرب الفجر، جاءنا �سائح ي�سيح: اليهود يقتربون.

قرية  نحو  طويلة  طريقًا  قطعنا  ''الجديرة''.  حي  عن  مبتعدين  وم�سينا  الخفيف،  متاعنا  حملنا 

الطماأنينة كانت غائبة  لكن  االأقارب،  اأحد  بيت  اأقمنا في  اأي�سًا.  اأقارب  لنا  ال�سرقية''، حيث  ''ال�سواحرة 

الموؤلم:  الخبر  ال�سحى جاءنا  االأقارب. كان بيتنا بعيداً ونحن هنا بعيدون. عند  حتى ونحن في بيت 

 الحزن واللطم والبكاء وتمزيق ثياب الن�ساء عن �سدورهن.
ّ
اليهود قتلوا �ساحب البيت الذي نقيم فيه. عم

تت اأمي 
ّ
ن نزحوا من الجبل. ثب

ّ
خرجت بنا اأمي اإلى �سخرة في الجوار، وكان حولنا ن�ساء واأطفال مم

 ال�سم�س، واأقمنا تحته يومين 
ّ
ب�ساطًا من�سوجًا من �سوف االأغنام فوق �سخرتين متقابلتين كي يقينا حر

اأو ثالثة اأيام اإلى اأن جاء اأبي من الجبل.

ا�ستاأجرنا بيتًا في ''ال�سواحرة ال�سرقية'' اأقمنا فيه اأربعة اأ�سهر، ثم عدنا اإلى بيتنا في الجبل. كانت 

حدودية  قرية  اأ�سبحت  قد  المكبر''  ''جبل  و�سمنها  الغربية''،  ''ال�سواحرة  وكانت  اكتملت،  قد  الماأ�ساة 

�سيجري احتاللها بعد ذلك التاريخ بت�سعة ع�سر عامًا.

IV
 
ّ
''اأم اأقارب لنا في منطقة  اإلى  الطريق نف�سها  االأول لحرب حزيران/يونيو، م�سينا في  اليوم  م�ساء 

اإليها.  ت�سل  اأن  الع�سكرية  لل�سيارات  يمكن  وال  تقريبًا،  كيلومترات  ثالثة  بيتنا  عن  تبعد  التي  عراق'' 

فالمنطقة معزولة وغائرة في �سفح ''جبل الحرذان''.

ئن، لكن كان ثمة اأمل بما 
ْ
كنا منذ ال�ساعات االأولى للحرب قد اأدركنا اأنها ال ت�سير على نحو مطم

تبّثه االإذاعات عن االنت�سارات، غير اأن الو�سع على االأر�س لم يكن متطابقًا مع كالم االإذاعات. جاء 

ن هرعوا منذ الطلقة االأولى اإلى جبهة القتال، والذين �ساهدوا اأعداداً من جنود الجي�س 
ّ
اأحد ال�سباب مم

�سوا وتبعوهم مع اأنهم لم يكونوا مزودين باأي اأ�سلحة. كان 
ّ
االأردني يتقدمون نحو اأقا�سي الجبل، فتحم

منطق الفزعة هو الذي يحركهم. جاء ال�ساب وهو ينزف دمًا من بطنه بعد اأن اأ�سابته ر�سا�سة. لم يكن 
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هناك م�ست�سفى قريب، وال اإ�سعاف وال موا�سالت وال و�سائل ات�ساالت. كنا نقيم في بيت اأحد اأعمامي 

حتى تلك اللحظة. بيت بعيد قلياًل عن مديات اإطالق النار. جاء ال�ساب وا�ستغاث بي كي اأ�سعفه، فحاولت 

اإ�سعافه بو�سائل بدائية، لكن نزف دمه لم ينقطع اإلى اأن فارق الحياة.

 عراق''. كان هناك نازحون اآخرون. جاء جندي اأردني 
ّ
في الم�ساء، اتجهنا نحو بيوت اأقاربنا في ''اأم

اأن  فهمنا  مالمحه.  على  باٍد  والحزن  يمينه،  في  بندقيته  االأقارب.  بيوت  اإلى  المعركة  من  من�سحب 

المعركة على الجبل لم تكن في م�سلحتنا. قال الجندي: اإنها الهزيمة.

في اليوم التالي، كانت الهزيمة تت�سح على نحو اأكثر �سطوعًا. اأعداد من اأهالي القد�س يمرون في �سيل 

من الب�سر ال ينقطع، يم�سون على غير هدى نحو ال�سرق، بعد اأن اجتاح جي�س الغزاة المدينة. وقعت بلبلة 

ن 
َ
في �سفوفنا نحن المقيمين عند االأقارب. كانت طائرات العدو تحلق في ال�سماء القريبة فوق روؤو�سنا. م

ن يفكر في 
َ
ن ي�سمن لنا اأاّل يتقدم نحونا الجنود الغزاة؟! كان هناك م

َ
ي�سمن لنا اأاّل تق�سفنا الطائرات؟! م

النزوح نحو ال�سرق، نحو االأردن، كما حدث الأنا�س اآخرين من اأبناء فل�سطين في �سنة 1948.

بع�سنا نزح نحو ال�سرق، على الرغم من التحذيرات والن�سائح. كثيرون منا قالوا: نموت في اأر�سنا 

وال نرحل. هكذا بقينا في البلد. عدنا اإلى بيتنا في الجبل بعد اأ�سبوعين من انتهاء الحرب بهزيمة نكراء. 

عدنا ونحن متخوفون من مداهمة مفاجئة. كان بيتنا مثل بيوت اأُخرى في الحي، قد تعر�س لعملية 

اأبوابًا  وجدنا  الحديد.  اأبواب  اخترقت  وقد  ر�سا�س  طلقات  وجدنا  المحتل.  الجي�س  بها  قام  تطهير 

البيوت، وكان  بقوا في  البلد. كان ثمة قتلى من رجال ون�ساء  الحرب على جلد  مخلعة. وجدنا غبرة 

هناك �سهداء من الجنود. كانت اأيامًا من حزن واإحباط وذهول.

 منها رائحة ال�سماتة 
ّ
وكانت االإذاعة االإ�سرائيلية الناطقة باللغة العربية تبث برامج واأغاني ت�ستم

والت�سفي والتباهي بالن�سر ال�سريع الذي اأحرزه جي�س لم يحارب اإاّل قلياًل على مختلف الجبهات.

وقعت ال�سفة الغربية و�سبه جزيرة �سيناء وه�سبة الجوالن في يد االأعداء.

واأ�سبحت فل�سطين كلها في قب�سة االإ�سرائيليين.

اأ�سبحت القد�س ال�سرقية تحت االحتالل.

V
دخلُتها بعد انتهاء الحرب.

ال�سيارات الع�سكرية تجتاز �سوارع المدينة وفيها جنود �ساخبون. كانت القد�س منك�سرة اإلى اأبعد 

الحدود، وثمة متاجر مخلوعة االأبواب، وبيوت اأ�سابتها القذائف وتركت عليها اآثار دمار.

االإ�سرائيليين  بينما جموع من  العيون،  في  يتبدى  واالإحباط  النا�س حزينة معتكرة،  كانت وجوه 

واالإ�سرائيليات يجوبون اأ�سواق المدينة وعلى وجوههم ن�سوة االنت�سار. دوريات الجنود الراجلة تتمركز 

هنا وهناك.

عنا حول مجلة ''االأفق الجديد'' قد جعلنا من بع�س مقاهيها ومحاّل الكافتيريا 
ّ
وكنا في اأثناء تجم

فيها، ملتقى ثابتًا لنا. كانت كافتيريا ''�ساندريال'' الواقعة في �سارع �سالح الدين ت�سكل عالمة فارقة 

انتباهنا  االأمر يجذب  للزبائن. كان هذا  الطلبات  م 
ّ
تقد فتاة جميلة  فيها  تعمل  اإذ كانت  المدينة،  في 

الن�سجامه مع نزعة الحداثة التي ت�سق طريقها بحذر، وكان زبائن الكافتيريا في العادة من الرجال 

اإاّل الرجال. كنا نلتقي في هذه الكافتيريا  والن�ساء، على العك�س من المقاهي االأُخرى التي ال ت�ستقبل 

ونحن نتاأبط كتبًا ا�ستريناها من المكتبات المنت�سرة في �سارع �سالح الدين، نتاأبطها كي نلفت انتباه 

�سّق لنا غبار.
ُ
فتاة الكافتيريا وغيرها اإلى اأننا مثقفون ال ي
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وكانت كافتيريا ''جروبي'' في �سارع ال�سلطان �سليمان في عداد االأماكن التي نتردد عليها، وفي 

م لنا �ساحب الكافتيريا، الكهل المهذب المتاأمل وال�سموت اأبو عطا، زجاجات البيرة اأو 
ّ
اأثناء ذلك يقد

كوؤو�س النبيذ اأو الكونياك، االأمر الذي ي�ساعدنا على مزيد من الحوارات ال�سيا�سية والثقافية التي تذهب 

بنا مذاهب �ستى.

على  عيناه  الكاونتر،  خلف  كعادته  واقفًا  عطا  اأبو  كان  ''جروبي''.  كافتيريا  زرت  الهزيمة،  بعد 

ر�سيف ال�سارع حيث تنداح اأعداد من الب�سر مثل �سيل ال ينقطع. �سيجارته بين �سفتيه ال يقب�س عليها 

بين اأ�سبعيه اإاّل على فترات متباعدة. �ساهدته وهو مكتئب حزين. قال اإن ابنه ذهب متطوعًا للقتال منذ 

اليوم االأول للحرب، ولم يكن متدربًا على ا�ستخدام ال�سالح. ذهب ولم يعد حتى االآن، �ساأنه في ذلك �ساأن 

�سبان كثيرين.

كان اأبو عطا يرنو بعينيه الحزينتين نحو الر�سيف، كما لو اأنه ينتظر اأن يرى ابنه الغائب وهو يعود 

اأبو عطا وفي نف�سه  فجاأة. وها قد مرت خم�سون عامًا على الهزيمة، واالبن الغائب لم يعد بعد. مات 

فقد جرى  ''جروبي'' موجودة،  كافتيريا  تعد  لم  الهزيمة  من  اأعوام  بعد  العزيز.  ابنه  فقدان  على  لوعة 

تحويلها اإلى مطعم ملحق بمطعم مجاور، كما اأن كافتيريا ''�ساندريال'' لم تعد موجودة، وال المالهي 

التي كان لها ح�سور في القد�س. ومع تف�ّسي نزعة المحافظة وانتعا�س االأ�سولية الدينية في المدينة، 

ال�سينما  دور  اأُغلقت  للن�ساء.  الجالبيب  لبيع  اأو  االأحذية  لبيع  اإلى محال  وتحولت  عديدة،  مقاٍه  اأُغلقت 

العنف  وازداد  االأفراد،  على  الممتدة  العائلة  نفوذ  وتعّزز  العائلية،  الدواوين  اإحياء   
ّ
وتم اأي�سًا،  الثالث 

الداخلي بين اأبناء المجتمع، وتحول الجزء ال�سرقي من القد�س اإلى قرية كبيرة.

ا�ستيطانية كثيرة داخل  اأمعنت �سلطات االحتالل في تهويد المدينة: زرعت بوؤراً  في الوقت نف�سه، 

البلدة القديمة؛ ا�ستولت على عدة بيوت فيها وحولتها اإلى كن�س ومدار�س دينية توراتية؛ حولت حارة 

المغاربة وحي ال�سرف اإلى حي ا�ستيطاني يهودي؛ اأحاطت المدينة ب�سل�سلة من الم�ستعمرات، وحا�سرتها 

الم�سهد  تحجب  �سخمة  ببنايات  واأحاطتها  فيها،  العمراني  الم�سهد  غيرت  العن�سري؛  الف�سل  بجدار 

االأ�سيل داخل �سورها.

VI
كانت هزيمة فادحة ما زلنا نعاني اآثارها حتى االآن.

ة على امتداد االأعوام الخم�سين 
ّ
م ت�سحيات جم

ّ
ا�ستفاق ال�سعب الفل�سطيني من �سدمة الذهول، وقد

ال�سمود  االإ�سرار على  زال  وما  يهن،  ولم  يياأ�س  لم  الت�سحيات.  م 
ّ
يقد اليوم  يزال حتى  وال  الما�سية، 

ا يحيط بالق�سية الفل�سطينية 
ّ
وتحقيق االأهداف الم�سروعة في راأ�س قائمة االهتمامات، على الرغم مم

الوطنية  الحركة  تعانيه  ا 
ّ
مم الرغم  وعلى  وتبديدها،  لت�سفيتها  دوؤوبة  محاوالت  ومن  تعقيدات،  من 

الفل�سطينية من ت�سرذم وانق�سام و�سعف وخالفات.

ا القد�س فاإن نزعة المحافظة التي تتبدى عبر مظاهر عديدة، ت�ساهم في اإ�سعاف النزعة المدنية 
ّ
اأم

في المدينة، وما كان �سائداً فيها من تعددية وانفتاح.

وتكبيله  االأق�سى  الم�سجد  على  االأخيرة  الهجمة  ولعل  للتهويد،  تتعر�س  تزال  ال  فاإنها  ذلك،  ومع 

بالبوابات االإلكترونية اأو�سح دليل على ذلك.

وفي  الوطن  في  الفل�سطينيين  باقي  مثل  مثلهم  وم�سيحيين،  م�سلمين  القد�س،  مواطني  اأن   
َ
غير

ال�ستات، ما زالوا يحيون على االأمل، واالإ�سرار على الوالء للوطن، على الرغم من التبا�سات المرحلة وما 

فيها من مخاطر و�سعوبات. 


