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مقاالت

القد�س اأخبار المنطقة ت�صدرت 

من جديد، �صواء عبر 

الإجراءات الإ�صرائيلية اأو عبر الرئي�س 

الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد اأن 

غابت القد�س في ظل اأحداث ج�صام اجتاحت 

المنطقة العربية بحروبها الأهلية، وتحولت 

اإلى �صعارات وخطابات لك�صب ال�صرعية 

ال�صيا�صية والمزاودات الإعالمية من هذا 

الطرف الإقليمي اأو ذاك.

وبالتاأكيد، يجب فهم البعد الإفنجيلي 

)الإنجيلية ال�صهيونية/evangelical( لإعالن 

ترامب القد�س عا�صمة لإ�صرائيل وتوقيعه قرار 

نقل ال�صفارة الأميركية اإليها، وهو المتاأثر 

بمواقف نائبه مايك بن�س، كتحقيق روؤية 

توراتية من منطلق ديني متع�صب واأعمى، 

يرى الحقائق من جانب ويتجاهلها من جانب 

اآخر، واأن وجود اإ�صرائيل هو تحقيق لنبوءة 

دينية، ولي�س ك�صرورة ا�صتراتيجية فقط.

ر نائب الرئي�س الأميركي بن�س في 
ّ
لقد عب

خطابه اأمام الكني�صت الإ�صرائيلي عن موقف 

''الم�صيحيين الجدد'' الذين لم يعودوا يترددون 

في التعبير عن موقفهم ب�صراحة وو�صوح، بل 

اإنهم يحتفلون بالرئي�س ترامب الذي ف�صح 

اأمامهم المجال وا�صعًا للتعبير عن اأنف�صهم من 

نظمي اجلعبة*

القد�س يف عني العا�صفة:

بني انتفا�صة الأق�صى وقرار ترامب

فاإن  والمقد�صيين،  القد�س  م�صتقبل  اإزاء  اإحباط  مناخات  من  ي�صاع  ا 
ّ
مم الرغم  على 

تثمر  لم  ق�صوتها،  على  كلها،  الإ�صرائيلية  الحتاللية  الإجراءات  اأن  اإلى  ي�صير  الواقع 

كثيراً، بل اإن �صمود المقد�صيين اأثمر تم�صكًا باأر�صهم وق�صيتهم و�صل اإلى حد فر�س 

تراجع اإ�صرائيل عن اإجراءاتها الم�صددة خالل تموز/يوليو 2017، علمًا باأن جميع ما 

ت اأقدامها في القد�س بعد. 
ّ
قامت به �صلطات الحتالل منذ �صنة 1967 حتى الآن لم يثب

لكن �صمود المقد�صيين ل يزال يحتاج اإلى دعم فل�صطيني وعربي واإ�صالمي وا�صع في 

الحقول كافة.

* أستاذ التاريخ في جامعة بير زيت.
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الإ�صرائيلي، وعلى الرغم من اأن الخطاب 

الر�صمي لوا�صنطن لم ي�صل قط اإلى هذا 

الم�صتوى من الو�صوح الذي بدا مع اإدارة 

ترامب، فاإنه كان معلومًا للجانب الفل�صطيني، 

، منذ مفاو�صات وا�صنطن خالل 
ّ
وب�صكل جلي

الفترة 1992 - 1993، اإذ كان الموقف 

الأميركي، عبر دني�س رو�س مثاًل، في كثير من 

الأحيان، اأكثر تع�صبًا وت�صنجًا من مواقف 

الجانب الإ�صرائيلي. وال�صيا�صة الأميركية الآن 

اأكثر و�صوحًا وعالنية في الدفاع عن م�صالح 

اإ�صرائيل في ق�صايا لم تكن اإ�صرائيل قادرة 

على طرحها �صابقًا، وذلك لـ ''ت�صحيح خطاأ 

عمره �صبعون عامًا''، كما جاء على ل�صان بن�س 

في خطابه اأمام الكني�صت.

القد�س ق�صية حية

في المح�صلة، وحتى اإن كانت القد�س 

غابت ل�صبب اأو لآخر عن ال�صاحة العربية 

والدولية، اإّل اإنها بقيت ق�صية حية في 

فل�صطين عامة، ولدى المقد�صيين خا�صة، بل 

ت�صدرت الأخبار المحلية اليومية، وا�صتعلت 

ة تموز/يونيو 
ّ
عدة مرات، وخ�صو�صًا في هب

2017 التي اأذهلت الجميع. وقد ت�صاءل 

البع�س من اأين ل�صكان القد�س الذي يخ�صعون 

لجميع اأ�صكال ال�صطهاد على مدار خم�صة 

عقود اأن ي�صتجمعوا هذا التحدي كله؟

في هذا ال�صياق يمكن ت�صجيل طريقتين 

للنظر فيما اآلت اإليه الأمور في القد�س:

الأولى نظرة ت�صاوؤمية تقود اإلى ا�صتنتاج 

اأن ق�صية القد�س اأ�صبحت خا�صرة، ولم يعد 

هناك اأي �صيء في المدينة بعد اأن التهمها 

ال�صتيطان و�صيطرت عليها الأ�صرلة، واأن ما 

قام به الرئي�س الأميركي لي�س �صوى ''اعتراف 

بالأمر الواقع'' الذي اأنجزته اإ�صرائيل في غفلة، 

خالل نائب الرئي�س الممثل الوفي لهذا التيار 

والموؤمن بمبادئه.

تاأثر الرئي�س ترامب اأي�صًا بالمواقف 

ال�صهيونية ل�صفير اأميركا في تل اأبيب ديفيد 

فريدمان، وهي غير خافية على اأحد، ويقال 

اإنه من اأكثر الموؤثرين في الرئي�س ترامب في 

�صاأن ال�صراع الفل�صطيني ــ الإ�صرائيلي، وذلك 

عبر �صهره جاريد كو�صنر وم�صت�صاره ل�صوؤون 

ال�صرق الأو�صط جي�صون غرينبالت، فكالهما ل 

يتحرك في ال�صرق الأو�صط من دون ا�صت�صارة 

ذكر اأن الإدارة الأميركية حاولت 
ُ
فريدمان. وي

�صم فريدمان لمرافقة ترامب في اأثناء زيارته 

الأرا�صي الفل�صطينية على الرغم من �صذوذ هذا 

الأمر، نظراً اإلى اأن ال�صفير الأميركي في تل 

اأبيب لي�س له عالقة بالفل�صطينيين. وبغ�ّس 

النظر عن مواقف فريدمان الوا�صحة والموؤيدة 

للم�صتوطنين، فاإن غرينبالت ا�صطحبه اإلى 

جل�صة مفاو�صات جرت مع الجانب الفل�صطيني 

ذكر اأن العادة 
ُ
قدت في القد�س الغربية.1 وي

ُ
ع

جرت باأن يكون القن�صل الأميركي العام في 

القد�س هو الم�صوؤول عن العالقات مع 

الفل�صطينيين.

ومن الجدير ذكره اأن اأفكار فريدمان ل 

تتالقى في الحقيقة مع الليكود فح�صب، بل 

تتعداه اإلى تطابق مع مواقف الم�صتوطنين 

عتبر منذ اأعوام طويلة اأحد 
ُ
اأي�صًا، فهو ي

الداعمين الرئي�صيين لم�صتعمرة بيت اإيل، كما 

خفي موقفه من تاأييد �صم م�صاحات 
ُ
اأنه ل ي

وا�صعة من ال�صفة الغربية لإ�صرائيل، وهي 

المناطق المعروفة بالكتل ال�صتيطانية. ومن 

المهم اأي�صًا القول اإن الرئي�س ترامب هو اأول 

رئي�س اأميركي يزور حائط البراق في اأثناء 

فترة وليته.

هذا التقارب الأميركي ال�صديد مع الموقف 
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اإن تحليل مواقف كثير من دول العالم في 

مجل�س الأمن الدولي وبعدها في الجمعية 

العامة لالأمم المتحدة خالل المداولت التي 

اأعقبت اإعالن ترامب والت�صويت على القرارات 

ذات العالقة، ل ينبع فقط من اهتمام هذه 

الدول واإيمانها بال�صرعية الدولية على اعتبار 

اأن القد�س محتلة، ولي�س من منطلق الإيمان 

ب�صرعية الحق الفل�صطيني في المدينة واإن كان 

كثير من دول العالم يوؤمن بذلك فعاًل، ول من 

منطلق الإيمان بحقوق الإن�صان، واإن كان 

بع�صها يوؤمن بذلك فعاًل، بل اأي�صًا لأن 

الموقف الأميركي ي�صرب بم�صالح هذه الدول 

عر�س الحائط، فللقد�س اأهمية خا�صة لدى 

كثير من دول العالم، حتى العلمانية منها.

وفي هذا ال�صياق اأذكر اأنه في نهاية الفترة 

الإفرنجية، لم يكن عدد �صكان القد�س من 

العرب يتجاوز الألف من الم�صيحيين ال�صرقيين 

من عرب و�صريان واأرمن والباقي من الفرنجة، 

ولم يكن فيها م�صلمون؛ فلو �صّلم �صالح الدين 

بالأمر الواقع وتعامل ب�صكل براغماتي مع 

الق�صية، لما قام بما قام به.

عودة اإىل �صنة 2000

ك�صفت انتفا�صة الأق�صى في �صنة 2000 

 اأن رمز ال�صراع يتركز بالتدريج 
ّ
ب�صكل جلي

ب�صكل اأ�صا�صي في القد�س، واأن المدينة �صت�صكل 

�صاحة معارك م�صتقبلية لح�صم ال�صراع ككل، 

كما برز دور الم�صجد الأق�صى ب�صكل لم ي�صبق 

له مثيل ك�صرارة لإ�صعال حراك جماهيري 

ة جماهيرية 
ّ
مي انتفا�صة اأو هب

ُ
وا�صع �صواء �ص

اأو غير ذلك، فالوقوف اأمام الم�صميات لم يعد 

مهمًا، ول �صيما اأن اأ�صكال الن�صال تاأخذ 

�صمات متنوعة ل تتكرر، على اأغلب الظن، 

ب�صبب تغير الظروف في كل فترة من الفترات، 

اأو تحت مجهر العرب والفل�صطينيين خالل 

العقود الخم�صة الأخيرة، واأن البراغماتية 

ال�صيا�صية تقت�صي العتراف فعاًل بالواقع. 

وهذا الموقف ربما يكون بع�س الدول العربية 

قد اتخذه في اأثناء الم�صاورات التي �صبقت 

اإعالن ترامب، اأو حتى بعد الإعالن، وفق ما 

ذكرته بع�س و�صائل الإعالم، اإّل اإننا من 

منطلق اإيجابي نميل اإلى القول اإن مواقف 

الأنظمة العربية هي المعلنة في الإعالم 

الر�صمي، ولي�س تلك التي ت�صربها ال�صحافة، 

ول �صيما الإ�صرائيلية منها، وذلك ل�صبب وجيه 

هو الحفاظ على الطاقة الإيجابية في الن�صال 

من اأجل القد�س.

النظرة الثانية اإيجابية ومتفائلة، تقول اإن 

�صم في المدينة، واإن مظهر ال�صطر 
ُ

ل �صيء ح

ال�صرقي من القد�س ما زال عربيًا، و�صكان 

المدينة ي�صتطيعون، بما يملكون من مقومات 

ن�صالية، فر�س وقائع مغايرة اإذا ما ا�صتمروا 

في ا�صتخدام الم�صادر المتعددة لقوتهم، 

وا�صتطاعوا تجنيد الدعم والتاأييد ال�صروريين 

لذلك.

�صنحاول في هذه المقالة التعمق بع�س 

ال�صيء في وجهة النظر الثانية، لأن الأولى 

تقود اإلى الإحباط والتنازل عن القد�س، وتدعو 

اإلى الت�صليم بالأمر الواقع، وتجعل �صكان 

المدينة يرفعون راية ال�صت�صالم ويجرون وراء 

معا�صهم اليومي، كاأنهم لي�صوا اأ�صحاب ق�صية، 

ول يدافعون عن كرامتهم وكرامة غيرهم. وفي 

الحقيقة، يمتلك الفل�صطينيون في القد�س كثيراً 

من عنا�صر القوة الذاتية الكامنة التي يمكن 

ا�صتخدامها، عالوة على ال�صرعية الدولية ودعم 

ال�صعوب العربية، وذلك من منطلق الدفاع عن 

م�صالحهم، اإذ اإن الم�صالح الوطنية في القد�س 

تت�صابك مع م�صالح كثير من دول العالم.
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اإلى جزيرة معزولة، بينما جرى �صمان حرية 

الحركة والتنقل ال�صريع والمريح للم�صتوطنين. 

وترافق م�صروع الف�صل، �صواء في القد�س اأو في 

�صائر اأنحاء ال�صفة الغربية، مع م�صروع الحل 

ال�صيا�صي لم�صتقبل الأرا�صي/الق�صية 

الفل�صطينية، �صواء ُطبق هذا الحل عبر 

المفاو�صات، اأو من جانب واحد )على �صاكلة 

قطاع غزة(، وبالتالي جاء م�صروع ف�صل 

القد�س �صمن هذا الإطار، وذلك لفر�س اأمر 

واقع ي�صعب تغييره، وي�صاهم في ح�صم 

م�صتقبل المدينة واإي�صال ر�صالة وا�صحة باأنه 

لم يعد هناك اأي �صيء يمكن التفاو�س ب�صاأنه 

في القد�س. قد تكون الر�صالة هذه و�صلت اإلى 

الرئي�س الأميركي ترامب، لكنها لم ت�صل اإلى 

�صكان القد�س قط.

وكي نفهم ما يدور في القد�س وحراكها، ل 

بد من ت�صوير اأو�صاع المدينة وما اآلت اإليه 

الأمور. ومع اأننا عالجنا هذا الأمر بخطوط 

عري�صة في مقالة �صابقة،2 اإّل اإنه من 

ال�صروري التذكير ببع�صها:

القد�س اأ�صبحت محا�صرة تمامًا، فقد نجح 

الحتالل فعاًل في تحقيق ف�صل مادي للقد�س 

عن �صائر ال�صفة الغربية، �صواء عبر جدار 

الف�صل العن�صري اأو عبر الم�صتعمرات، وبات 

الدخول اإلى المدينة اأو الخروج منها يتم من 

خالل معابر عليها بوابات اإلكترونية كا�صفة 

للمعادن، يتعر�س المواطن الفل�صطيني فيها 

للتفتي�س الج�صدي المهين، وتتعرقل حركته من 

مكان اإلى اآخر. وقد نتج من ذلك ف�صل 

اقت�صادي وخدماتي وموؤ�ص�صاتي. وكان 

الحتالل ياأمل باأن يتعمق هذا الف�صل، بحيث 

يوؤثر في الهوية الوطنية، وعمد اإلى بث 

�صائعات فحواها اأن اأهل القد�س اأ�صبحوا 

يربطون م�صيرهم بم�صير الدولة اليهودية، 

وخ�صو�صًا اأن القمع الإ�صرائيلي يتطور اأي�صًا 

ويتعلم من التجارب ويقوم بتطوير مبادراته 

وردات فعله، وهو قادر ب�صكل مذهل على 

التكيف وامت�صا�س ردات الفعل واإدخال 

�صكان القد�س في دوامات متعددة ت�صغلهم 

بع�س الوقت، لكن �صرعان ما تطرح ق�صية 

القد�س نف�صها من جديد وب�صدة اأكبر من التي 

ا �صبق. 
ّ
�صبقتها وب�صكل اأكثر تعقيداً ون�صجًا مم

فالم�صجد الأق�صى لم يعد رمزاً ومحركًا فقط، 

بل ارتبط به مزيد من العقائد الدينية 

وال�صيا�صية، واخُتزل الوطن فيه.

وفي الحقيقة لم تعد القد�س منذ �صنة 

2000 كما كانت عليه قبل ذلك، فهي لم تهداأ، 

وكانت في حراك دائم يت�صاعد اأو يخبو، 

ويطغى على الأحداث المحيطة اأو يختفي 

ع جميع 
ّ
بينها، لكن المقام هنا لي�س لتتب

الأحداث والمبادرات الن�صالية التي جرت في 

القد�س خالل العقدين الأخيرين. وبغ�ّس النظر 

عن ظهور فكرة ف�صل القد�س عن �صائر ال�صفة، 

فاإن المو�صوع تطور اإلى م�صروع وا�صح 

المعالم بعد الجتياح الع�صكري لما ي�صمى 

مناطق ال�صلطة الفل�صطينية في ني�صان/اأبريل 

2002، اإذ �ُصرع عمليًا في و�صع جدار الف�صل 

العن�صري ليحل محل اأ�صكال الف�صل الأُخرى 

التي م�صى على وجودها ع�صرة اأعوام تقريبًا، 

لكنها لم تكن محكمة. وفي الوقت نف�صه، 

وبخلفية م�صابهة هدفها ال�صيطرة والتحكم، تم 

تقطيع اأو�صال ال�صفة الغربية عبر بوابات 

و�صواتر ترابية وبلوكات اأ�صمنتية و�صوارع 

التفافية حولتها اإلى جزر متناثرة مقطعة 

الأو�صال يمكن اإغالقها خالل �صاعة واحدة 

وال�صيطرة �صبه الكاملة على حركة ال�صكان 

الفل�صطينيين، بحيث تحولت كل قرية، وفي 

اأح�صن الأحوال كل مجموعة قرى وكل مدينة 
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دون الخام�صة ع�صرة في ال�صجون ومعاقبة 

اأولياء اأمورهم و�صجنهم في البيوت وتحويل 

الوالدة اإلى �صجانة تحمل اأغالل اأولدها، 

وتعديل القوانين لتمكين اأجهزة الأمن من 

القيام بذلك تحت ''غطاء قانوني''، وتتم 

الإبعادات بالجملة عن الم�صجد الأق�صى 

والبلدة القديمة، والتنغي�س على الحتفالت 

الدينية الم�صيحية، واإغالق الموؤ�ص�صات، وهدم 

 �صمل 
ّ
المنازل، و�صحب حق الإقامة، ومنع لم

العائالت... والقائمة طويلة.

وال�صيء المثير هو اأن المقد�صيين يوا�صلون 

تحديهم الحتالل، على الرغم من اأن اأو�صاع 

القد�س الجتماعية والقت�صادية في ترّد 

م�صتمر، اإذ بلغ الفقر اأعلى درجاته، وهو وفق 

الإح�صاءات الإ�صرائيلية ي�صل اإلى 80%، اأي اأن 

الأغلبية ال�صاحقة من �صكان القد�س العرب 

تعي�س دون خط الفقر، والبطالة تزداد ب�صكل 

ل  مّطرد، ويتكثف الإلحاق القت�صادي، وُت�صكَّ

اأدوات الطرد كلها اأمام الم�صتثمر الفل�صطيني 

ليغادر با�صتثماراته اإلى ال�صفة الغربية، 

ربط كثيرون من ال�صباب بنظام ال�صمان 
ُ
وي

الجتماعي الذي يحولهم اإلى عالة اجتماعية 

تنتظر المخ�ص�س الإ�صرائيلي ل�صمان الدخل، 

فيغو�صون في م�صكالتهم حتى اأخم�س 

اأقدامهم، وهي حالة ت�صبه اآليات التعامل مع 

الهنود الحمر في الوليات المتحدة الأميركية، 

عالوة على �صهولة ابتزاز متلقي الم�صاعدات.

و�صكان المدينة من العرب لم يعودوا 

ي�صكنون في اأكثر من 13% من م�صاحة مناطق 

القد�س المحتلة منذ �صنة 1967، اأي اأن 

الأحياء الفل�صطينية جرى تحويلها في ظل 

الحتالل اإلى اأحياء �صفيح تتكد�س فيها 

العائالت، حتى و�صل بع�س الأحياء اإلى 

اأو�صاع تجاوزت فيها مخيمات الالجئين 

ولي�س بالم�صروع الوطني الفل�صطيني، علمًا 

باأن النتخابات البلدية الإ�صرائيلية الأخيرة 

في القد�س تثبت عك�س ذلك، اإذ ا�صتماتت 

�صلطات الحتالل في محاولة جذب 

الفل�صطينيين للم�صاركة، فوزعت الوعود 

لتح�صين اأو�صاع الأحياء الفل�صطينية، على اأمل 

باأن ي�صارك اأكبر عدد ممكن من الفل�صطينيين 

في هذه النتخابات لإبراز اأنهم يريدون 

التعاي�س وال�صتمرار في حياتهم كما هي 

لأنها اأف�صل من �صروط الحياة تحت حكم 

ال�صلطة الفل�صطينية في ال�صفة الغربية و�صلطة 

''حما�س'' في قطاع غزة. وكانت النتيجة 

هزيلة، فقد �صارك 3500 فل�صطيني تقريبًا، من 

اأ�صل اأكثر من 350.000، اأي اأن ن�صبة 

الم�صاركة لم ت�صل اإلى 1%، وفي اأح�صن 

الأحوال 2%، اإذا احت�صبنا اأ�صحاب حق 

القتراع فقط.

وكان الرد المقد�صي بعد كل اإجراء 

اإ�صرائيلي، لي�س الخ�صوع والتطويع وقبول 

الأمر الواقع، بل العك�س تمامًا، فالرف�س 

يتجذر في المدينة، والجيل الجديد ال�صاب لم 

يعد يخاف الحتالل واأدوات قمعه. ونذّكر هنا 

بالنقا�س الذي دار في اأروقة اأ�صحاب القرار 

الإ�صرائيلي وفي الإعالم وحتى في الأو�صاط 

الأكاديمية، ب�صاأن ظاهرة الطفلة عهد التميمي 

التي ُتعّد نموذجًا لما اأ�صبح عليه الجيل 

الجديد.

فبعد كل اإجراء احتاللي يهدف اإلى احتواء 

�صكان القد�س وال�صغط عليهم، كان الحتالل 

يكت�صف �صريعًا عقم �صيا�صته واأوهامه اأمام كل 

ة تتم، فيلجاأ اإلى ابتداع اأ�صكال جديدة، 
ّ
هب

تحت �صعار كثيراً ما رفعه: ''ما ل ياأتي بالقوة، 

ياأتي بقوة اأكبر''، في�صتد القمع وتزداد 

 حتى الأطفال 
ّ
كاميرات المراقبة، ويتم زج
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مدركة تمامًا الم�صير الذي �صتلقاه؟ كما لم 

يفهم الحتالل كيف اأن رجاًل فقيراً يملك 

مخبزاً يقع على طرف حارة اليهود ويخبز فيه 

كعكًا مقد�صيًا، وبالكاد ي�صتطيع ك�صب قوت 

يومه من عمله هذا، يرف�س بيعه بمبلغ ع�صرة 

ماليين دولر.

لم يجد ال�صت�صراق الإ�صرائيلي ول تقارير 

اأجهزة الأمن الإ�صرائيلية اإجابة عن هذه 

الظواهر التي لم تعد حالة نادرة، علمًا باأن 

الأبحاث والدرا�صات الإ�صرائيلية ب�صاأن 

المجتمع الفل�صطيني م�صتمرة منذ اأكثر من 

�صبعة عقود، وتقوم بها معاهد متخ�ص�صة في 

جميع الجامعات، عالوة على الأجهزة 

المتخ�ص�صة و�صبكات العمالء، والتعاون 

ال�صتخباراتي مع كثير من الأجهزة في 

المنطقة وحول العالم؛ لكن هذا كله لم ي�صاهم 

في اإيجاد الجواب ال�صحيح، ول حتى القتراب 

منه.

فالحتالل الإ�صرائيلي، كغيره من قوى 

ال�صتعمار، في التاريخ القريب اأو البعيد، ي�صل 

بغطر�صته الم�صتندة اإلى قوته ''التي ل تقهر''، 

اإلى مرحلة العمى وفقدان القدرة على تحليل 

ر، ذلك باأن ترّدي الأو�صاع ل 
َ
�صتعم

ُ
وفهم الم

يوؤدي اإلى التنازل عن الحقوق، وخ�صو�صًا اإذا 

ما كانت هذه الحقوق وطنية ومدعومة 

بحقوق دينية. الحتالل ل يريد اأن يعترف، ول 

حتى اأمام نف�صه، باأن احتالله هو الم�صوؤول 

ا اآلت اإليه الأمور، ولذلك، فاإنه يلجاأ اإلى 
ّ
عم

الهروب من مواجهة الأمر بخلق �صراعات 

بعيدة عن ال�صراع الأ�صلي: فمرة ي�صيع اأن 

''الإرهاب الإ�صالمي'' هو الم�صكلة، ومرة اأُخرى 

يعتبر اإيران هي لب ال�صراع، ويدعو اإلى 

ت�صكيل تحالف �صّني مع اإ�صرائيل لمواجهة المد 

ال�صيعي، وقد تظهر لحقًا باك�صتان كاأم 

�صوءاً، من حيث البنى التحتية والم�صاحات 

المتوفرة للفرد في ال�صكن.

اإن للفقر اأمرا�صًا معروفة، وهي في اأعلى 

م�صتوياتها في القد�س، ومنها تزايد ن�صب 

ب المبكر من المدار�س، والتي ت�صل اإلى 
ّ
الت�صي

اأكثر من 15% )في ال�صفة الغربية وقطاع غزة 

اأقل من 1%(، وارتفاع ن�صب الإدمان على 

المخدرات، و�صيوع العنف بمختلف اأ�صكاله، 

وخ�صو�صًا العائلي منه، اإلخ.

اإن ال�صطر ال�صرقي من المدينة بحاجة الآن 

اإلى 30.000 وحدة �صكنية تقريبًا، واإلى 

2200 غرفة �صّفية. وهذه الموؤ�صرات كلها 

وا�صحة، ونتائجها الجتماعية والقت�صادية 

وا�صحة اأي�صًا، وبقليل من الجهد يمكن 

ا�صت�صراف م�صتقبل �صكان المدينة التي يعتقد 

الحتالل اأنه �صيجني ثمارها عاجاًل اأو اآجاًل، 

ل �صرف الجهد  لكنه على الرغم من ذلك، يف�صّ

والأموال على تطوير اأ�صكال القمع وتو�صيع 

ال�صجون وتركيب مزيد من كاميرات المراقبة 

كو�صيلة لفر�س �صيطرته، بدًل من �صرفها على 

البنية التحتية وتح�صين �صروط حياة 

الفل�صطينيين.

ِد الحتالل نفعًا، اإذ 
ْ
ج

ُ
لكن هذا كله لم ي

�صرعان ما كانت القد�س تنفجر في وجهه من 

جديد، ثم تاأتي التحليالت المتنوعة لفهم ما 

الذي يدفع �صابًا في الثالثينيات من عمره، 

متزوجًا وله اأربعة اأولد، ويملك �صاحنة غالية 

الثمن، وهو في و�صع اقت�صادي مريح، اإلى اأن 

يده�س ب�صاحنته مجموعة من الجنود، اأو ما 

الذي يدفع ب�صبية في مقتبل العمر، وتتمتع 

بم�صحة معقولة من الجمال، وهي من عائلة 

مي�صورة الحال ول تعي�س ماأ�صاة اجتماعية 

والم�صتقبل كل الم�صتقبل اأمامها، اإلى اأن ت�صتّل 

خنجراً وتهاجم مجموعة من الجنود وهي 
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في ا�صتيطان القد�س، ونقل الم�صتوطنين اإلى 

ال�صطر ال�صرقي من المدينة، وممار�صة جميع 

اأ�صكال التفرقة العن�صرية والتهجير... اإلخ، اأدت 

اإلى و�صول �صكان القد�س العرب اإلى ن�صبة 

40%، وقد تزيد على ذلك، من مجموع ما 

ي�صمى �صكان ''القد�س الموحدة''. و�صمن هذا 

ال�صياق ياأتي النقا�س الأخير الذي تديره 

الوزارات المتنوعة، عالوة على الكني�صت، 

والقا�صي بتو�صيع حدود بلدية القد�س ل�صم 

تجمعات ا�صتيطانية تقع خارج الحدود البلدية 

مثل م�صتعمرة معاليه اأدوميم )40.000 

م�صتوطن(. كما اأن النقا�س قد ي�صمل 

م�صتعمرات تقع اإلى ال�صمال الغربي من 

المدينة، وم�صتعمرات اأُخرى )بيتار عّليت مثاًل( 

تقع حتى اإلى الجنوب الغربي من مدينة بيت 

لحم، وهذا كله لك�صر النمو ال�صكاني 

الفل�صطيني، علمًا باأن م�صاحة بلدية القد�س 

الحتاللية و�صلت اإلى 135 كم2 تقريبًا، وهي 

بهذا ُتعتبر م�صاحة هائلة لبلدية واحدة، 

متجاوزة بذلك م�صاحة عوا�صم مثل باري�س 

ولندن.

2 ــ اإخراج اأحياء فل�صطينية من القد�س 

ت�صم 120.000 ن�صمة اأو تزيد، وتقع خارج 

جدار الف�صل العن�صري، لكنها داخل حدود 

البلدية: فقد جرى اأي�صًا في الآونة الأخيرة 

مناق�صة هذا الأمر في الكني�صت بحثًا عن 

حلول، اإذ اإن اأغلبية اأع�صاء الكني�صت ترف�س 

تعديل حدود القد�س بالتنازل عن اأي �صبر 

منها، حتى لو كان �صكانه من الفل�صطينيين، 

وذلك لمنع وجود �صابقة قانونية توؤدي اإلى 

التنازل عن اأجزاء من القد�س. وبناء على هذا 

الواقع، ظهرت اقتراحات باإبقاء هذه المناطق 

داخل حدود البلدية، وتكليف الجي�س 

الإ�صرائيلي باإدارتها وال�صيطرة عليها لعجز 

الم�صكالت في المنطقة، واأن من ال�صروري 

 
ّ
زج

ُ
التخل�س من �صالحها النووي، وربما ي

بالهند في ال�صراع وُتعقد ال�صفقات معها. 

وبعد كل محاولة من هذا القبيل، تعود الق�صية 

الفل�صطينية لتظهر من جديد، وتفر�س نف�صها 

جوهراً لل�صراع في المنطقة.

اخليارات

من المهم التذكير باأن الفل�صطينيين في 

القد�س ي�صكلون قوة هائلة باأبعاد لم تكن 

وا�صحة المعالم في كثير من الأحيان، 

والمع�صلة الكبيرة التي تواجهها اإ�صرائيل هي 

عدم معرفتها كيف �صتحل هذه الم�صكلة، على 

اعتبار اأن ال�صكان العرب في المدينة هم 

''م�صكلة'' يجب التخل�س منها: فماذا �صتفعل 

بهـم وكيف �صتقوم بالتخطيط لحياتهم؟ وهي 

ل تدرك اأبداً اأنها لي�صت الالعب الوحيد في 

المدينة، ف�صكانها يملكون اأدوات �صتى للدفاع 

عن وجودهم، ذلك باأن جميع الخطوات التي 

قامت اإ�صرائيل بها، حتى لو بدت للبع�س ذكاء 

احتالليًا وخطوات تهويدية واأ�صرلة، وهذا كله 

بالتاأكيد �صحيح، اإّل اإن ذلك لم ولن يحل 

م�صكلتها.

ما هي الحتمالت التي �صتعمل اإ�صرائيل 

على تطبيقها خالل الأعوام المقبلة، اإذ ل يعقل 

اأن تتعاي�س اأي دولة في العالم مع حقيقة اأن 

ما ن�صبته 40% من �صكان ''عا�صمتها'' هم من 

الأعداء الذين يجب مراقبتهم طوال الوقت، 

ويملكون اإمكانات توؤهلهم لقلب الطاولة متى 

�صاوؤوا؟

1 ــ ال�صتمرار في ال�صتيطان ب�صكل مكثف 

لقلب المعادلة الديموغرافية التي تق�ّس 

م�صاجع الحتالل: لقد اأثبتت الإح�صاءات 

الإ�صرائيلية اأن خم�صة عقود من العمل المكثف 
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الإ�صرائيلية في القد�س القديمة ومحيطها، 

واإعالء ذلك على اأ�صا�س اأنه اإنجاز �صخم 

للحكومات الإ�صرائيلية المتعاقبة: وكي يتم 

فهم ذلك ل بد من العودة اإلى الأرقام، وعدم 

رة 
ّ
الكتفاء بالرموز. ففي البلدة القديمة الم�صو

هناك 40.000 �صاكن تقريبًا، منهم قرابة 

3000 م�صتوطن اأغلبيتهم ال�صاحقة ي�صكنون 

فيما ي�صمى حارة اليهود المو�صعة التي جرت 

م�صادرتها واإعادة بناء معظم مبانيها في 

�صنة 1969، بينما ي�صكن الباقون في �صائر 

اأحياء البلدة القديمة، في بيوت كانت اأغلبيتها 

اأمالكًا يهودية قبل �صنة 1948 - وقد �صّنت 

ا البيوت 
ّ
اإ�صرائيل ت�صريعات ل�صتعادتها. اأم

التي جرى ت�صريبها عبر �صعاف النفو�س 

وال�صما�صرة فلم تتعّد عدد اأ�صابع اليدين، على 

الرغم من جميع الن�صاطات المرعبة التي تمت 

منذ �صنة 1967 حتى الآن، وخ�صو�صًا قرار 

م�صادرة م�صاحة وا�صعة من البلدة القديمة )ما 

ن�صبته 13% تقريبًا من م�صاحة البلدة 

عرف حاليًا 
ُ
الم�صورة( في �صنة 1969 لما ي

بحارة اليهود. وبالتالي، فاإن التغني بتهويد 

البلدة القديمة يتم عبر رفع الأعالم 

الإ�صرائيلية ب�صكل تظاهري على المباني 

ال�صتيطانية والمباني العامة لإثبات نجاح 

الخطط الإ�صرائيلية في ال�صيطرة على القد�س، 

كما يجري التالعب باأ�صماء ال�صوارع والأماكن 

العامة وحتى اأ�صماء البنايات لإثبات ذلك. 

وُت�صتخدم الآثار ب�صكل وا�صع واأحيانًا م�صحك 

لدعم هذه التوجهات، ثم جاءت الأنفاق تحت 

البلدة القديمة خدمة للغر�س نف�صه.

5 ــ يمكن �صرب مثل ثاٍن اأي�صًا، على غاية 

من الأهمية، وهو ما يجري في �صلوان، ذلك 

الحي الذي يقع اإلى الجنوب من �صور المدينة 

القديمة، والذي تقوم اإ�صرائيل بو�صعه تحت 

ال�صرطة الإ�صرائيلية والبلدية الحتاللية عن 

القيام بذلك، اأو اإن�صاء �صلطة بلدية اإ�صرائيلية 

جديدة عليها، لكنها لي�صت بلدية القد�س، اأو 

اإن�صاء اإدارات بلدية م�صتقلة تابعة لبلدية 

القد�س. ول يزال اإطالق المبادرات م�صتمراً، 

ومن ال�صعب التكهن اإلى اأين �صيقود هذا الأمر، 

لكنه يدلل على الأزمة التي يعي�صها الحتالل 

في التعامل مع فل�صطينيي القد�س.

3 ــ بغ�ّس النظر عن المنهج، وبالتالي 

الآليات المتعددة التي �صتتَّبعها اإ�صرائيل في 

التعامل مع هذه الق�صية، فاإن الفل�صطينيين 

�صيواجهون �صغطًا متزايداً لمغادرة المدينة، 

وقد يقّدم الحتالل بع�س الإغراءات للو�صول 

اإلى ذلك، ويبقى التحدي هنا: هل �صيجدي ذلك 

ف الهائل 
ّ
نفعًا اأمام ال�صمود الكبير والتكي

اللذين مّكنا فل�صطينيي القد�س من التعاي�س 

حتى مع اأق�صى الظروف التي خلقها جدار 

الف�صل العن�صري، اإذ اإن اأكثر من 150.000 

فل�صطيني يتنقلون يوميًا بين المعابر 

مغادرين وعائدين اإلى المدينة من جامعاتهم 

وم�صت�صفياتهم ومدار�صهم واأماكن عملهم؟ لقد 

اأثبتت العقود الخم�صة الأخيرة، اأن هذه 

 
ّ
الإجراءات كلها لم توؤّد اإّل اإلى �صيء واحد جلي

هو اإفقار �صكان المدينة وزيادة معاناتهم 

اليومية، لكنها لم توؤثر قط في بقائهم في 

كهم بحقوقهم التاريخية 
ّ
المدينة وتم�ص

والوطنية والدينية، كما اأنها لم تقلل حجم 

مقاومتهم لكل اإجراء احتاللي. فعلى الرغم من 

قرار هدم حي الب�صتان في �صنة 1995 لإن�صاء 

حديقة توراتية على اأنقا�صه، فاإن هذا الحي ل 

يزال �صامخًا مقاومًا، ولم ي�صتطع الحتالل 

تمرير �صيا�صته على ب�صع بيوت فقيرة، لأن 

�صكانه تمتعوا بعناد وطني.3

4 ــ ال�صتمرار بالتغني بالإنجازات 
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بكل ما حمله من م�صقة يومية، واإنما تكيفوا 

معه واأظهروا قدرة جبارة على التزايد بدًل من 

التناق�س، في حين اأن التزايد ال�صكاني 

ال�صتيطاني هو الذي يعاني، على الرغم من 

جميع الإمكانات والدعم الحكومي وغير 

الحكومي.

لن تقوم حكومة في اإ�صرائيل ب�صم �صكان 

القد�س العرب اإلى اإ�صرائيل وفر�س الجن�صية 

عليهم، لأن ذلك �صيوؤدي اإلى زيادة كبيرة في 

عدد فل�صطينيي الداخل، ويزيد مقاعدهم في 

الكني�صت اأربعة مقاعد اإ�صافية على اأقل تقدير، 

و�صيقترب عدد نواب الكني�صت من العرب اإلى 

20، عالوة على اأن �صكان القد�س �صي�صيطرون 

ب�صرعة مذهلة على ثلث مقاعد بلدية القد�س، 

وبالتالي ي�صتطيعون قلب كثير من المعادلت 

داخل المدينة وخارجها، وهو تطور لن تقبل 

نيت عليها 
ُ
به العقلية العن�صرية التي ب

اإ�صرائيل. اإذاً خيار �صم ال�صكان، ليلحق ب�صم 

الأر�س، لي�س اأمراً وارداً في القد�س.

وبالتاأكيد يبقى هناك خيار التهجير 

ِد نفعًا، 
ْ
ج

ُ
الجماعي، لأن التهجير الفردي لم ي

وهو ال�صالح الأخير بيد �صلطات الحتالل، 

وهذا خيار �صعب التحقيق في ظل الظروف 

الدولية الراهنة، ما لم تجِر هزة اأر�صية 

�صيا�صية واأمنية وا�صعة في ال�صرق الأو�صط، 

تعيد ت�صكيل الخريطة الجيو�صيا�صية كلها. لكن 

هذا اأمر م�صتبعد الحدوث، ذلك باأن اإعادة 

اإنتاج �صرق اأو�صط جديد لي�س اأمراً �صهاًل، 

وال�صعوب في المنطقة لي�صت اأدوات ي�صهل 

تحريكها.

ما يمكن ا�صتنتاجه هو اأن اإ�صرائيل ل تملك 

في حقيقة الأمر اأي خيارات في القد�س، وما 

تقوم به لي�س اأكثر من اإدارة �صراع و�صبط 

اإيقاع، من دون امتالك اإمكان التغيير الجذري، 

�صغط هائل، لأنه بح�صب التراث التاريخي 

والأثري الإ�صرائيلي، وبغ�ّس النظر الآن عن 

�صدقية الروايات، يحت�صن اآثار ما ي�صمى فترة 

الهيكل الأول والهيكل الثاني و�صائر الآثار 

اليهودية في المدينة. فقد تم ا�صتثمار مئات 

الماليين من الدولرات لتهويده وتهجير 

�صكانه، وعملت مختلف الأجهزة الإ�صرائيلية 

مجتمعة على ذلك )جمعيات ا�صتيطانية؛ �صلطة 

الآثار؛ �صلطة الحدائق؛ بلدية القد�س؛ وزارة 

القد�س؛ وزارة الإ�صكان؛ جمعيات ا�صتيطانية 

يهودية اأميركية؛ اإلخ(. وقد نجحت جهود 

هوؤلء جميعًا، على مدار خم�صة عقود، في 

توطين فقط قرابة 500 م�صتوطن اأغلبيتهم 

طالب يقيمون ب�صورة موّقتة، بينما ارتفع 

عدد �صكان هذا الحي الفل�صطينيين منذ �صنة 

1967، من اأقل من 5000 ن�صمة اإلى ما يزيد 

على 25.000 فل�صطيني، وهم �صامدون على 

الرغم من اأنهم يعي�صون في �صناديق اأمنية، 

محا�صرين من الجهات كلها، تراقبهم 

كاميرات، ويحيط بهم حرا�س مدججون 

بال�صالح ودوريات دائمة، وتجري اعتقالت 

بالجملة... اإلخ. لقد تم تحويل الحي اإلى مكان 

ل يليق ب�صكن الإن�صان، اإّل اإن عدد �صكانه ظل 

يزيد.

ما الذي �صتفعله قوة الحتالل الإ�صرائيلي 

في القد�س ولم تفعله من قبل؟ وهل �صيبقى 

الفل�صطينيون في المدينة بال حراك كاأنهم 

حجارة �صطرنج؟

اإن ن�صب التزايد ال�صكاني في المدينة 

وا�صحة، اإذ يزداد الفل�صطينيون بن�صبة ت�صل 

اإلى 1% �صنويًا، ون�صبتهم موؤهلة لأن ت�صبح 

خالل العقد المقبل 50% من مجموع �صكان ما 

ي�صمى ''القد�س الموحدة''. فالفل�صطينيون لم 

اء ت�صييد جدار الف�صل العن�صري 
ّ
يرحلوا جر
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در�س متوز/يوليو

لقد اأثبتت تجربة تموز/يوليو 2017، حين 

قاوم المقد�صيون مخرز الحتالل واأجبروه 

على تفكيك البوابات الإلكترونية والكاميرات 

التي و�صعها بعد عملية الم�صجد الأق�صى في 

14 من ذلك ال�صهر، اأن فل�صطينيي القد�س ل 

يقفون عاجزين اأمام الإجراءات الإ�صرائيلية، 

واأن القوة العظيمة التي يملكونها ل تقت�صر 

على �صمودهم في الحا�صر، بل على دورهم 

في تقرير م�صتقبل المدينة اأي�صًا.

لقد اأفقدت تجربة تموز/يوليو الموؤ�ص�صة 

الإ�صرائيلية اتزانها، اإذ اإنها لم تتعود على 

التراجع اأمام اأي اإجراء، وخ�صو�صًا اأمام بّث 

حي ومبا�صر من التلفزة العالمية، واعتبرت اأن 

ما جرى هو اإهانة لكرامة الحتالل، فاأعقبت 

ذلك ب�صل�صلة طويلة من العتقالت والتنكيل 

بحّق �صبان المدينة، والقائمة طويلة ول مجال 

فـ 350.000 فل�صطيني في القد�س لن يختفوا 

هكذا، وقد ف�صلت محاولت التغيير 

الديموغرافي كلها، كما ف�صلت جميع حمالت 

التهجير من المدينة.

اإن �صكان القد�س من الفل�صطينيين ل 

يملكون كثيراً من الخيارات �صوى البقاء في 

المدينة ومراكمة الإنجازات ال�صغيرة وتطوير 

اأدوات الن�صال المالئمة. اإن البقاء في المدينة 

بحد ذاته هو اإنجاز كبير يزداد اأهمية مع 

مرور الوقت، لكن هذا البقاء وحده، وعلى 

اأهميته الكبيرة، يحتاج اإلى تطوير قيادة 

وطنية موحدة، وحماية الموؤ�ص�صات الوطنية، 

و�صيانة الهوية، وترميم مبانيه ومقد�صاته 

و�صيانتها، وبالتاأكيد هو بحاجة اأي�صًا اإلى 

الدعم المعنوي والمادي كي يتحول البقاء في 

المدينة، لي�س اإلى �صرورة معي�صية و�صغف 

بالمدينة ومقد�صاتها فقط، بل اإلى ا�صتراتيجيا 

كفاحية اأي�صًا.

ح�صود م�صلني يف الأق�صى خالل هّبة 2017.

امل�صدر: ''وكالة �صبوتنيك'' الرو�صية.
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اأمام الأبواب، وفي المقابل وقف اأمامهم 

مئات الجنود ورجال ال�صرطة وحر�س الحدود 

والقوات الخا�صة المدججين بال�صالح حتى 

اأخم�س اأقدامهم، لكنهم لم ي�صتطيعوا اأن 

ي�صتفزوا مفتر�صي الأر�س من الم�صلين، 

واحتار الجند كما احتارت القيادة الإ�صرائيلية 

التي تخبطت يمينًا و�صماًل واأطلقت 

الت�صريحات والتهديدات الع�صوائية. وا�صتمر 

الم�صهد وزاد عدد الم�صلين وتنوعوا وان�صم 

اإليهم مزيد من المت�صامنين، ووجدت الق�صية 

ب�صرعة طريقها اإلى الوطن العربي والعالم 

الإ�صالمي، محرجة اأ�صحاب الأجندات الذين ل 

يريدون للقد�س اأن تت�صدر الأحداث كي ل 

ت�صو�س عليهم مخططاتهم وم�صاريعهم في 

اأماكن لي�صت بعيدة عن فل�صطين. لقد اأثبتت 

اأحداث تموز/يوليو مدى مركزية القد�س في 

ال�صراع، واأن ق�صيتها لم تنتِه، وهي حية، واأن 

هناك ما يمكن ال�صتثمار فيه.

�صتبقى تجربة تموز/يوليو، العفوية اإلى 

اأبعد حدود، وما تجلى خاللها من التزام هائل 

من دون قوة تنظيم �صوى الإح�صا�س بالواجب 

الوطني والديني، وذلك في ظل غياب قيادة 

هه، بحاجة 
ّ

وطنية موحدة تقود الن�صال وتوج

اإلى مزيد من التحليل، ول �صيما اأنها لم تفرز 

قيادة قادرة على قيادة الن�صال في المدينة. 

ا القيادة الدينية التي قامت بدور مهم جداً 
ّ
اأم

في هذا الحدث، فغابت عن الأحداث لحقًا، 

ولم ت�صتطع توجيه الن�صال �صد قرارات 

الرئي�س الأميركي ترامب التي طالت لي�س 

الم�صجد الأق�صى فح�صب، بل م�صتقبل القد�س 

ال�صريف ككل اأي�صًا. 

هنا ل�صردها، واأتبعتها بمزيد من الإجراءات 

التي هدفت اإلى انتزاع الإنجاز الكبير الذي 

تحقق، ومحاولة القول اإن ما تم هو لمرة 

واحدة ولن يتكرر. لكن الثقة بالنف�س التي 

اكت�صبها الآلف من ال�صباب المقد�صي، 

واإخوانهم من الأر�س المحتلة منذ �صنة 1948 

ن ت�صامن معهم من الحجاج الم�صلمين، 
َ
وم

وخ�صو�صًا الأتراك، اأ�صعر الجميع باأن 

الحتالل لي�س ع�صيًا على الك�صر، واأن وحدة 

الموقف التي تجلت قادرة في الم�صتقبل على 

الت�صدي لجميع الإجراءات الحتاللية، كما 

ّلياتهم واأيديهم العارية، 
َ

�ص
ُ
�صعروا باأنهم، بم

يملكون قوة لي�س من ال�صهل هّزها.

يمكن الحديث مطوًل عن تجربة تموز/

يوليو الن�صالية، وكيف ابتدعت الجماهير 

اأ�صكال ن�صال تتالءم مع اأو�صاع المدينة 

وتف�صح المجال اأمام الرجل والمراأة والطفل 

والعجوز للم�صاركة على قدم من الم�صاواة. ول 

اأحد يعرف كيف اكت�صفت ن�صاء البلدة القديمة 

اأن عليهن توفير الماأكل والملب�س للم�صربين 

والم�صّلين، وكيف اأُح�صرت المياه لري ظماأ 

اآلف الم�صلين على اأ�صفلت القد�س الملتهب في 

ن الذي ا�صتطاع 
َ
ذلك ال�صهر ال�صيفي الحار، وم

تح�صيد الآلف كل ليلة، وكيف �صارت اأحوال 

المدينة من دون تعطيل، وكيف اأُح�صرت 

الفر�صات والأغطية للمئات الذي ق�صوا لياليهم 

اأمام بوابات الأق�صى.

فع في تموز/يوليو 2017: 
ُ
�صعار ب�صيط ر

لن ندخل الم�صجد عبر بوابات ك�صف المعادن، 

و�صن�صلي خارج الأبواب.

لم تمر �صويعات على اإطالق هذا ال�صعار من 

طرف اأحد �صيوخ الأق�صى حتى احت�صد الآلف 
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