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ملف القد�س

�إدوارد �سعيد

و�ضع القد�س وم�ستقبل عملية ال�سالم
م�ض���ى خم�س���ة ع�ش���ر عام ًا على هذه المقالة التي كتبها �إدوارد �سعيد عن الو�ضع في مدينة القد�س� ،إالّ �إن د ّقته في
و�صف حال المدينة تبقى الفتة ،على الرغم من التدهور الهائل الذي لحق بها خالل هذه الفترة .بل �إن الالفت �أكثر
من الب�ص���ر الثاقب ل�س���عيد حيال نيات �إ�س���رائيل في القد�س هو عمق فهمه منهج العمل الذي ا ّتبعته �إ�سرائيل منذ
ت�صور لما تريد �أن ي�صدقه العالم ،ثم العمل بكل عزيمة وت�صميم
�سنة 1967؛ ذاك المنهج الذي يتمثل �أو ًال في بناء
ّ
على تحويل تلك الر�ؤيا �إلى واقع .هكذا �س���بقت �سيا�س��� ُة الإعالن التغيرات الفعلية على الأر�ض ،وكان الجهر بالقد�س
''عا�ص���مة �أبدية موحدة'' لإ�سرائيل ،وتر�سيخ هذه الفكرة عبر الأقنية الكثيرة المتاحة ،طليع َة العمل الفعلي لتحويل
ه���ذه الر�ؤي���ا �إلى واقع؛ ذاك العمل الذي ا�ش���تمل على ابت�ل�اع القد�س العربية ،وتحويل �س���كانها ،من خالل تكثيف
اال�س���تيطان� ،إلى �أقلية حتى في ال�ش���طر ال�شرقي من المدينة ،وف�صلها عن محيطها في ال�ضفة الغربية .وال تزال هذه
الأعمال م�ستمرة منذ ما يزيد على �أربعة عقود ،غير �أن ال�شرط الم�سبق لنجاحها كان �سيا�سة الإعالن التي لخ�صها
�س���عيد على نحو دقيق .فعلى الرغم من الحديث الفارغ كله عن ''الدعاية ال�ص���هيونية''� ،إالّ �إنه قلّما ُكتب �شيء بمثل
ه���ذه الب�ص���يرة التي امتلكها �س���عيد ب�ش����أن الترابط الوثي���ق بين الجوان���ب الخطابية والفعلية في ال�سيا�س���ات
الإ�سرائيلية.
ً
ومما ي�س���تحق الت�ش���ديد عليه �أي�ضا ،ذلك الغ�ض���ب الذي ال يكاد يخفى في مقالة �سعيد حيال عجز القيادات
الفل�س���طينية والعربية� ،سيا�س���ي ًا وفكري ًا على حد �س���واء ،ع���ن بناء ر�ؤيا للقد�س يمكن �أن تق���ف �إزاء قد�س يهودية
تاريخية تعود �إلى �إ�س���رائيل على وجه الح�ص���ر .وهذا البكم ،وهذا العمى عن �أهمية امتالك ر�ؤيا و�إبرازها وا�ض���حة
ينبه �إلى �أهمية �أن يكلّم الفل�س���طينيون العالم
للعالم ،كثيراً ما كانا م�ص���در �إحباط لإدوارد �س���عيد الذي ما انفك ّ
بو�ض���وح عن �أهدافهم و�آمالهم ور�ؤاهم وفهمهم للتاريخ .والمحزن� ،أن الأعوام التي تلت وفاته في �س���نة  2003قلّما
�ش���هدت تح�س���ن ًا على هذا ال�ص���عيد :فما من �إف�ص���اح مطلق ًا عن �أي ر�ؤيا عربية تجاه القد�س� ،أَكانت لدى المجتمع
المدني الفل�س���طيني� ،أم لدى مئات الوزراء والموظفين الكبار في ''ال�س���لطتين الفل�سطينيتين'' الواهيتين في رام اللـه
وغزة ،ف�ض ًال عن الأنظمة الأوتوقراطية التي اب ُتلي بها العالم العربي من المحيط �إلى الخليج.
وما ي�س���توقف �أي�ض ًا� ،أن نقد �س���عيد ''عملية ال�سالم'' الهزلية كان في محله ،على الرغم من مرور خم�سة ع�شر
( ) الم�صدر :خا�ص .ورقة �ألقيت في م�ؤتمر عن القد�س ُعقد في لندن في  16 – 15حزيران/يونيو  ،1995و ُن�شر منها ن�سخة مخت�صرة
*
في  ،Journal of Palestine Studies, vol. XXV, no. 1 (Autumn 1995), pp. 5-14وتن�شر هنا كاملة لأول مرة.
ترجمة :ثائر ديب.
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عام��� ًا عل���ى كتابته .فمعظم ما يحذر منه في المقالة ح ّل بالقد�س ،بل �إن الأمور تزداد �س���وءاً بمرور الوقت� ،إذ بد ًال
زودت االحتالل الإ�س���رائيلي والم�ش���روع اال�س���تيطاني بمزيد من
تقرب هذه العملية ال�س�ل�ام العادل ،ف�إنها ّ
من �أن ّ
التمكين ،و�أتاحت لإ�س���رائيل �إحكام قب�ض���تها على القد�س .غير �أن ال �ش���يء يمنع الفل�س���طينيين والعرب ،كما ي�شير
�س���عيد ،من �أن يعاودوا القتال على جبهة المعلومات ،ال ب�ش���رح فداحة ما ترتكبه �إ�س���رائيل في القد�س فح�سب ،بل
أ�ص���ح لما كانت عليه القد�س ،وما هي عليه الآن ،وما يمكن �أن تكون عليه .كان ذلك �صحيح ًا في
�أي�ض��� ًا ببناء ر�ؤيا �
ّ
�سنة  ،1995وال يزال �صحيح ًا اليومn .

ر�شيد الخالدي
* * *

في

�أيار/مايو  1991دعتني جامعة كيب تاون
لإلقاء محا�ضرة في �إطار محا�ضرات ت .ب.
ديفي( )1عن الحرية الأكاديمية ،والتي ،كما ي�شير
عنوانها ب�صورة عامة ،كان الق�صد منها المطالبة
بتلك الحرية ،في وقت لم تكن متوافرة �إ ّال بن�سبة
�ضئيلة جداً .فالتفرقة العن�صرية (الأبارتهايد) كانت
ال تزال قائمة ،على الرغم من الإفراج عن نل�سون
مانديال قبل ب�ضعة �أ�شهر بعد �أن �أم�ضى حكم ًا
بال�سجن  27عام ًا ،كما �أن مقاطعة جنوب �إفريقيا
�أكاديمي ًا وثقافي ًا كانت ال تزال �سارية ،ولهذا ،كان
علي �أن �أ�ست�أذن لجنة من الم�ؤتمر الوطني الإفريقي
ّ
بخرق المقاطعة ،ف�أذنت لي في الحال .وبعد رحلة
منهكة من نيويورك ،و�صلنا ،زوجتي و�أنا� ،إلى
جوهان�سبورغ في زيارة ق�صيرة قبل �أن نوا�صل
طريقنا �إلى كيب تاون .وحين ك ّنا في جوهان�سبورغ
ا�ست�ضافتني جامعة وي�ست ووترز الند والم�ؤتمر
الوطني الإفريقي ،الأمر الذي قادنا �إلى زيارة المركز
الرئي�سي للم�ؤتمر الوطني الإفريقي ،وكان �آنئ ٍذ في
مبنى ِ�ش ْل ( )Shell Buildingفي و�سط البلد .وقد جرت
مناق�شات وحلقات بحث عديدة
�ساهمت فيها ،نظراً
ُ
�إلى ما بدا من اهتمام �شديد بالق�ضية الفل�سطينية،
وطبع ًا� ،أ�سعدني ما �ألزموني �إياه ،لكني لم �أ�ستطع
لقاء مانديال �إ ّال فترة وجيزة جداً� ،إذ �إنه كان �آنذاك
في قلب الجهود الوطنية والدولية المبذولة لتخلي�ص
جنوب �إفريقيا من نظام التفرقة العن�صرية،

وتحويلها �إلى دولة جديدة غير عن�صرية .بعد لقائنا
مانديال جرى ا�صطحابنا �إلى المكتب المجاور للقاء
رفيقه وولتر �سي�سولو( )2الذي �أم�ضى في ال�سجن فترة
طويلة جداً� ،ش�أنه في ذلك �ش�أن مانديال ،و�أُفرج عنه
أم�ضيت مع �سي�سولو نحو �ساعة من
م�ؤخراً .وقد �
ُ
الوقت نناق�ش تاريخ كفاح الم�ؤتمر الوطني الإفريقي
الذي كان �آنئ ٍذ في �صعود لأول مرة في تاريخه،
إلي بالغ الك�شف بما
وكان ذلك النقا�ش بالن�سبة � ّ
ا�شتمل عليه من نقاط اختالف وت�شابه مع الكفاح
ٍ
�صعود �آنئ ٍذ� ،ش�أنه الآن.
الفل�سطيني الذي لم يكن في
غير �أن دفء ا�ستقبال �سي�سولو وحرارته �أف�سدهما
قلي ًال وجود ن�سخة من كتاب تيدي كوليك( )3الذي
يتحدث فيه عن نف�سه وعن القد�س ،على �إحدى
المنا�ضد .ولم �ألمح �أي كتاب �سواه ،ولذلك لم �أكن
ا�ستنتجت �أن �سي�سولو يريد
مخطئ ًا ،كما �أح�سب ،حين
ُ
بذلك �شيئ ًا ما ،و�أنني المق�صود بهذا ال�شيء .وقد
�سببه
ذكرت بعد الزيارة ما
ُ
�شعرت به من نفور ّ
كوليك ــ الذي يمثل بالن�سبة �إلى معظم الفل�سطينيين
ال�ضم الإ�سرائيلية ــ �أمام واحدة من
رمزاً ل�سيا�سة
ّ
م�ست�شاري �سي�سولو ،وهي �أكاديمية �شابة كانت
�أخذت لي المواعيد مع الم�ؤتمر الوطني الإفريقي ،وقد
�أربكتها هي �أي�ض ًا رمزية كتاب كوليك ،وقالت �إنها
�ستحقق في الأمر .و�أعلمتني الحق ًا �أن �سي�سولو كان
يريد �أن ي�شعرني بمزيد من الطم�أنينة بو�ضعه كتاب
كوليك كي �أراه ،لأن كوليك ،كما قال ،يمثل الليبرالية
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والتعاون العربي ــ اليهودي ،و�أن ما �أراده �سي�سولو
()4
هو �أن ُيظهر دعمه تلك العملية.
لم � َأر �سي�سولو ثانية ،للأ�سف ،ولم ُتتح لي الفر�صة
كي �أُعلمه ،على �سبيل المثال� ،أنه لم تكن قد م�ضت
ب�ضعة �أيام على احتالل �إ�سرائيل المدينة القديمة في
مطلع حزيران/يونيو  ،1967حين طرد كوليك ،مع
مو�شيه دايان ،نحو �ألف فل�سطيني من بيوت �أجدادهم
و�سويا بيوتهم بالأر�ض كي
في حارة المغاربةّ ،
تقوم مكانها ال�ساحة العامة التي تمتد الآن �أمام
الحائط الغربي ،وتغدو تلك المنطقة ''� ،''Arab-reinأي
يهودية �صرف ًا )5(.وكان ال�صحافي الأميركي دونالد
نيف في كتابه ''محاربون من �أجل �أور�شليم''
( )1984و�صف هذا الحدث و�صف ًا رائع ًا ،مع �أنه
يوقع الق�شعريرة في الج�سم �إذ يرد في �سياق حرب
 .1967وفي �أثناء وجودي في جنوب �إفريقيا �سمعت
عن تكتيكات مماثلة ا�ستخدمها الموظفون
الأفريقانيون ( )6()Afrikaanersفي و�سط كيب تاون،
الذي كان فيه من قبل �أعداد كبيرة من ال�سود
والملونينُ ،د ّمرت �أحيا�ؤهم ،و ُن ِق َلت م�ساكنهم �إلى
النواحي ،كي يمكن لقلب المدينة �أن يغدو �أبي�ض
�صرف ًا .فما بال �سي�سولو ،بد ًال من القب�ض على هذا
أ�شد ال�شبه بما�ضي كوليك ،يتم�سك
ال�شيء ال�شبيه � ّ
الم�سوقة دولي ًا بعناية ب�صفته
ب�صورة كوليك
َّ
حببته
�إن�ساني ًا ،وليبرالي ًا ،وداعية �سالم ،و�شخ�ص ًا ّ
حكم ُته و�أ�سلوبه االرتجالي �إلى العالم ،وهي ال�صورة
قد�س
التي جعلته رمزاً طاغي ًا للقد�س� .صحيح �أنها ٌ
يهم هو
يهم ،فما ّ
ت�سيطر عليها �إ�سرائيل ،لكن ذلك ال ّ
�أنه كان عمدة الجميع ،و�أن العالم ب�أ�سره �أج َّله
ب�صفته كذلك ،حتى �سي�سولو والم�ؤتمر الوطني
الإفريقي.
ال حاجة بي هنا �إلى �أن �أتوقف طوي ًال عند الحدة
والمفارقة التي يتردد فيها �صدى هذا الحدث في
الذهن ونحن ننظر في و�ضع القد�س الحالي
وم�ستقبل عملية ال�سالم ،ففي �سنة  1991كان م�ضى
�ضم �إ�سرائيل القد�س  24عام ًا ،وكانت قد
على ِّ
تدخلت ب�شدة في طوبوغرافيتها ،وبيئتها ،وهالتها
وغيرتها بالقوة ،وعبثت بها ديموغرافي ًا.
التاريخيةّ ،
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غير �أن ما و�صل �إلى العالم الخارجي من هذا
التاريخ الكريه كان مجرد رمز بهيج لم�شروع
�إن�ساني رائد ،الأمر الذي ال يف�ضي �إ ّال �إلى �أقل القليل
وعما �أُجبر الفل�سطينيون الذين
عما ُفعل بالقد�سّ ،
كانوا ي�شكلون الأكثرية في الجزء ال�شرقي من
تحمله من خ�سارة ومعاناة عظيمتين.
المدينة على ّ
و�أول ما ينبغي �أن ُي ْل َحظ �إذاً ال يقت�صر على تم ّكن
�إ�سرائيل من �أن تفعل ما فعلته على الرغم من
مقاومة واحتجاج دوليين �أوليين ــ فثمة في النهاية
عدد من قرارات الأمم المتحدة التي احتجت على
الإجراءات وحيدة الجانب التي اتخذتها �إ�سرائيل في
القد�س ــ بل يتعداه �إلى تم ّكنها �أي�ض ًا من �أن تنقل
للعالم �أن ما فعلته بمثل هذا الح�سم ُيبطل ويلغي تلك
االعترا�ضات الهزيلة التي كان يمكن �أن تردع �أي
�أحد �آخر� ،أو توقفه تمام ًا .وهذه عالمة على مدى
جدية �إ�سرائيل �إزاء ما تقوم به في القد�س ،والذي
يرمي �إلى تحويلها من مدينة متعددة الثقافات
والأديان �إلى مدينة يهودية �أ�سا�س ًا مع �سيادة
�إ�سرائيلية ح�صرية؛ � ّأما ما فعلته لتحقيق ذلك فتم ّثل
في �إ�سقاط فكرة عن المدينة لم تناق�ض تاريخها
وحولته �إلى ما بدا
فح�سب ،بل واقعها المعا�ش �أي�ض ًاّ ،
وموحد في حياة يهود
ك�أنه واقع �أ�سا�سي ''�أبدي''
َّ
العالم .ولو لم تفعل ذلك ،بالإ�سقاطات والمعلومات
�أوالً ،لما ا�ستطاعت بعدئ ٍذ �أن توا�صل ما قامت به
على الأر�ض ،خالل الأعوام الثمانية �أو الت�سعة
الما�ضية ،من تحويل معماري وديموغرافي و�سيا�سي
كثيف متوافق مع ال�صور والإ�سقاطات.
وهذه العملية من الإ�سقاط �أوالً ،ثم البناء
والإحالل ،ال تزال م�ستمرة حتى هذه اللحظة ،وكانت
بد�أت في �سنة  1948فيما كان ُيعرف �آنذاك با�سم
ولدت
القد�س الغربية ،ذلك الجزء من المدينة الذي ُ
أذكر هنا
فيه
وترعرعت لفترة .ومن المهم جداً �أن � ّ
ُ
ب�أن ''كثيراً مما �شاع النظر �إليه اليوم على �أنه 'القد�س
الغربية الإ�سرائيلية' كان م�ؤلف ًا في الحقيقة من
�أحياء عربية قبل قتال ربيع �سنة  ،1948حين طُ رد
فروا من �أحياء مثل البقعة
� 30.000شخ�ص� ،أو ّ
(الفوقا والتحتا) ،والقطمون ،والطالبية ،وذلك قبل
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عدة �أ�شهر من �إخراج نحو  2000يهودي بالقوة من
الحي اليهودي في المدينة القديمة'' ،كما يذكر ر�شيد
الخالدي في محا�ضرة �أنطونيو�س ل�سنة  1990في
كلية �سانت �أنطوني.
�آخر مرة كنت في الطالبية ،قبل �أن �أعود �إليها في
زيارة في �سنة  ،1992كانت في �أواخر �سنة 1947
قبل  45عام ًا؛ ففي الطالبية كان بيت �أ�سرتي وال
يزال ،وقد بقي ابن عمتي الأكبر يو�سف في ذاك
البيت حتى ال�شطر الأول من ال�سنة التالية ،عندما
وجد �أنه من ال�صعب ،مع زوجة �شابة وحامل� ،أن
يدخل ويخرج من الطالبية التي كانت في منطقة
�أُخرى غير منطقة عمله قرب التقاء �أ�سوار المدينة
القديمة بين الباب الجديد وباب الخليل وطريق
ماميال .فانتقل �إلى بيت م�ست�أجر في البقعة ،وبقي
هناك حتى �أواخر ني�سان�/أبريل ،حين غادر مع
زوجته �إلى لبنان عن طريق الأردن ،ذلك ب�أنه لم َي ُع ْد
من الممكن العي�ش في المنطقة مع �إطالق النار
وتفجير القنابل في الليل بغية �إثارة هلع المقيمين
نظمين
الم َّ
الفل�سطينيين ُ
الع َّزل في معظمهم ،وغير ُ
على الإطالق .وقد �أرعبت مجزرة دير يا�سين في 9
ني�سان�/أبريل الجميعّ � ،أما �سقوط حيفا وخروج
فبث الذعر
الفل�سطينيين منها الحق ًا في ذلك ال�شهر ّ
في كل مكان .وقد قال لي يو�سف بعد بع�ض الوقت
�إن ما زاد الطين ِب ّل ًة هو مغادرة الزعماء الفل�سطينيين
في �آخر ني�سان�/أبريل ،تاركين �أنا�س ًا مثله عر�ضة
لأ�شد الأخطار ،وال �سيما �أن دوريات الهاغاناه راحت
تظهر في �شوارع القد�س الغربية ب�صورة دورية منذ
�أوائل الربيع معلن ًة في مكبرات ال�صوت �أن على
المقيمين �أن يغادروا ،حتى كادت المنطقة ب�أ�سرها
تقع بيد القوات اليهودية .ولم يكن ثمة حماية �أو
�إح�سا�س ب�أن حكومة االنتداب قادرة على فعل
الكثير ،مع �أنها كانت ال تزال م�س�ؤولة ا�سمي ًا عن
توفير القانون والنظام ،وبدا �أنها هي �أي�ض ًا تركت
المنظمين
الفل�سطينيين لأعدائهم ال�صهيونيين
َّ
والمدججين بال�سالح .وقال لي ابن عمتي �أي�ض ًا �أنه
طلب من قريب لنا �أن يبقى في بيت البقعة في حين
ي�أخذ هو زوجته �إلى مكان �آمن ،وفي هذه الأثناء

اقتحمت قوات الهاغاناه البيت ،ووجدت بارودة �صيد
ابن عمتي هناك ،فانهالت بال�ضرب على قريبه
ال�سيئ الحظ ،ثم �سجنته �ستة �أ�شهر ،و�صادرت البيت
بكل ب�ساطة.
لم ُي َتح قط ل�شيء من تاريخ الخ�سارة والحرمان
الملمو�س هذا �أن يدخل ال�سجالت الر�سمية لحرب
ا�ستقالل �إ�سرائيل ،كما ُدعيت بكل ق�سوة ،ولم ي�سمع
العالم ،طبع ًا� ،إ ّال قلي ًال مما قاله �أمثال ابن عمتي
الذين غرقوا بعد �سنة  1948في كفاح يومي من
�أجل البقاء في بيئات جديدة ،معادية في الغالب.
و�سرعان ما حازت �أور�شليم و�إ�سرائيل قدراً كبيراً من
ا�ستح�سان العالم بعد �سنة  ،1948وباتت المدينة،
في هذه الرواية التي �أُجيزت� ،أ�شهر مدينة في بل ٍد راح
حيى ،ويو�صف بكل
ويحتفى بهُ ،
ُينظر �إليهُ ،
وي ّ
ال�صفات الحميدة باعتباره واحداً من �أعظم �إنجازات
ما بعد الحرب [العالمية الثانية]� ،ش�أنه في ذلك
�ش�أن خطة مار�شال و�إعادة بناء �أوروبا واليابان.
ف�إ�سرائيل جعلت ال�صحراء خ�ضراء ،وزرعت الأر�ض
اليباب ،و�أعادت تخطيط المكان ،و�أوجدت
ديمقراطية ،و�أقامت في القد�س الغربية ن�صب ًا
تذكاري ًا للمحرقة ،وبنت عا�صمتها الت�شريعية،
يتبق �إ ّال �أن يقوم جيل الحق من
الكني�ست .ولم ّ
الإ�سرائيليين� ،أولئك الذين ُدعوا بالت�صحيحيين ،مثل
بع�ض من
بِني موري�س وتوم �سي ِغف و�آخرين ،بك�شف ٍ
تكلفة �إقامة �إ�سرائيل ،تلك التكلفة التي وقعت �أ�سا�س ًا
على كاهل الفل�سطينيين ال�صامتين وغير الم�سموعين.
بل �إن �شيئ ًا من ال�سجالت ال�سرية الإ�سرائيلية
الخا�صة ب�سنة  1948لم يخ�ضع لأي تمحي�ص قبل
تبين �أنه يحكي �أي�ض ًا
العام الفائت [ ،]1994والذي ّ
وم�صممة لإزالة
حكاية �سيا�سات ُم َب ْر َم َجة
َّ
الفل�سطينيين ،ومحو �أثرهم ر�سمي ًا ،واالنتهاء بهم �إلى
()7
حالة من عدم الوجود القانوني والم�ؤ�س�ساتي.
غير �أن من عالئم ال�ضعف الفل�سطيني ،بل العجز
الجماعي الفل�سطيني� ،أن الفل�سطينيين �أنف�سهم لم
يحكوا حكاية �ضياع القد�س في ال�سنتين 1948
و ،1967بل �إن الحكاية المجتز�أة لذلك ال�ضياع ــ �إذا
ما ُحكيت ــ اقت�صرت على �إ�سرائيليين متعاطفين �أو
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غير متعاطفين ،وعلى �أجانب .بعبارة �أُخرى ،لم
يتوقف الأمر عند غياب �أي �سردية فل�سطينية عن
�سنة  1948وما بعدها يمكنها على الأقل �أن تتحدى
ال�سردية الإ�سرائيلية الم�سيطرة ،بل تعداه �إلى غياب
�أي ت�صور فل�سطيني جماعي للقد�س ،منذ �ضياعها
الحا�سم في �سنة  1948ثم ثانية في �سنة .1967
وبهذا �أ�صل �إلى الأمر الأ�سا�سي الذي �أريده من
تعليقاتي ،وهو �أن �ألفت �إلى هذا الفعل اال�ستثنائي
تمام ًا من الإهمال التاريخي وال�سيا�سي الذي �أدى
�إلى تجريدنا من القد�س قبل وقوع الواقعة بزمن
طويل )8(.و�إذ �أ�صوغ مقولتي على هذا النحو ،ف�إنني
ال �أريد �أن �أتهم ،وال �أن �أتفجع على ما جرى مما
تتع ّذر مداواة معظمه على الأغلب ،لكن ما �أريد قوله
هو �أننا �إذا ما �أردنا تقويم و�ضع القد�س الحالي في
عملية ال�سالم ،و�إذا ما �أردنا �أن نفهم تمام ًا لي�س فقط
خطط �إ�سرائيل ومنجزاتها في المدينة ال�شرقية منذ
�سنة  ،1967بل �أي�ض ًا ما بلغته الخطط والمنجزات
الفل�سطينية ،فال بد من �أن نكون مهيئين للإقرار ب�أن
ثمة تباين ًا مذه ًال بين الطرفين في النزاع ب�ش�أن
�شك في �سنة
القد�س .هذا ما كان �صحيح ًا من دون ّ
 ،1948وي�ؤ�سفني �أن �أقول �إنه ال يزال �صحيح ًا
بالقدر ذاته في �سنة  ،1995على الرغم من زعمنا
نحن الفل�سطينيين �أن لدينا ممثلنا ال�شرعي الذي
انخرط منذ �صيف �سنة  1993في مفاو�ضات
مبا�شرة مع �إ�سرائيل ب�ش�أن المرحلة االنتقالية ،وهي
محادثات ُيفتر�ض بها �أن تف�ضي �إلى مفاو�ضات
الو�ضع النهائي.
و�أح�سب �أن ثمة حاجة �إلى القول ،مرة بعد مرة،
�إن هنالك حق ًا للعرب الفل�سطينيين في القد�س ــ هو
حق فعلي قائم على التاريخ والثقافة ــ ويجب �أ ّال
ن�ألو جهداً في المطالبة به .غير �أنه ،في اعتقادي ،لن
يكون لهذه المطالبة �أي قدر من ال�صدقية ما لم نفهم
بدقة تاريخ خ�سارتنا بالتدريج للقد�س ،وننطلق منه
بعيداً عن �أي محاباة �أو تحامل .عندها فقط يمكن �أن
بتبين ما هو �ضروري لدفع تلك المطالبة ب�شيء
نبد�أ ّ
من الأمل بالنجاح .خذوا في ح�سبانكم �أنه حين
احتلت �إ�سرائيل القد�س ال�شرقية في �أوائل حزيران/

مقاالت
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يونيو  1967كان نحو  70.000فل�سطيني يعي�شون
هناك وفي القرى المجاورة .وكان نحو 200.000
يهودي يعي�شون في القد�س الغربية .وفي �أواخر ذلك
ال�شهر �أزيلت الحواجز بين القد�س ال�شرقية والغربية،
وباتت الحدود البلدية للمدينة تحيط بم�ساحة قدرها
 28مي ًال مربع ًا [ 45كم 2تقريب ًا] )9(،من �ضمنها
�شطر المدينة ال�شرقي .وقد ا�ستولى كوليك على
وح َّل �شطره العربي على عجل ،وبد�أ
مجل�س المدينةُ ،
َل ْح ُم ن�صفي المدينة مع ًا بمرور الوقت .ومع �أن عدد
ال�سكان الفل�سطينيين ت�ضاعف �إلى نحو 150.000
�شخ�ص في �أوائل ت�سعينيات القرن الع�شرين� ،إ ّال �إنه
لم ُي�سمح لهم بالبناء على �أكثر من � 10إلى %15
من الأر�ض .ويبلغ عدد اليهود الإ�سرائيليين في
القد�س ال�شرقية الآن [ ]1995نحو 160.000
�شخ�ص )10(،ويكاد  %90من المباني الجديدة يكون
()11
له�ؤالءّ � ،أما العرب فلي�س لهم �سوى  %12منها.
وتجري عمليات م�صادرة الأر�ض في القد�س وحولها
ب�صورة منهجية ،وقد زادت م�ساحتها ،وباتت المدينة
محاطة بطوق من الم�ستعمرات اليهودية ال�ضخمة
(�شديدة الب�شاعة) التي تهيمن على الم�شهد ،وتثير في
الذهن فكرة م�ستفزة فحواها �أن القد�س مدينة
يهودية ،ويجب �أن تكون كذلك ،و�ستظل هكذا ،على
الرغم من وجود عدد كبير من ال�سكان الفل�سطينيين،
لكنهم عاجزون
ومطوقون )12(.وهذا ما دفع
َّ
الجغرافي الهولندي يان دي يونغ �إلى �أن يكتب�'' :إن
�أولئك الذين يتوقعون �أن تغطي خريطة القد�س
المعرو�ضة على مائدة التفاو�ض [ب�ش�أن الو�ضع
النهائي] قد�س ما بعد �سنة  1967فقط� ،ستده�شهم
مفاج�أة مذهلة� ،إذ من الأرجح �أن تمتد من بيت
�شيم�ش وموديعين غرب ًا (في �أوا�سط الطريق �إلى تل
�أبيب تقريب ًا)� ،إلى ب�ضعة كيلومترات من حلحول
والخليل في الجنوب� ،إلى �أبعد من رام اللـه في
ال�شمال� ،إلى م�سافة كيلومترات قليلة من �أريحا في
ال�شرق .وهذه الم�ساحة ال�شا�سعة التي اعتادت
�إ�سرائيل اعتبارها �أور�شليم المتروبوليتانية تبلغ نحو
 1250كم ،2ويقع ثالثة �أرباعها �ضمن ال�ضفة
()13
الغربية''.

012

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

85

�شتاء

2011

هكذا ت�ش ّكل القد�س في �شكلها المو�سع الحالي
(الذي ال يقل في الم�ساحة �إ ّال قلي ًال عن الم�شروع
الذي ي�صفه دي يونغ)  %25من ال�ضفة الغربية،
ويعاني �سكانها الفل�سطينيون و�ضع ًا �شاذاً وغريب ًا
تمام ًا فر�ضته عليهم �إ�سرائيل .فعلى الرغم من �أن
�ضمت القد�س ال�شرقية� ،إ ّال �إن �سكانها
هذه الأخيرة ّ
من غير اليهود لي�سوا مواطنين ،وال يمكنهم �أن
ي�صوتوا �إ ّال في االنتخابات البلدية ،وهم ُي�ص َّنفون
ّ
قانوني ًا ''�أجانب مقيمين'' .وخالل المفاو�ضات
الإ�سرائيلية ــ الأردنية ــ الفل�سطينية الم�شتركة التي
بد�أت في وا�شنطن بعد م�ؤتمر مدريد (�أواخر �سنة
 ،)1991لم ت�سمح �إ�سرائيل لأ�شخا�ص مقيمين في
القد�س ب�أن يكونوا �أع�ضاء في الفريق المفاو�ض ،بل
�إن م�س�ألة ت�صويت الفل�سطينيين المقيمين في القد�س،
�أو عدم ت�صويتهم ،ال تزال م�س�ألة �شائكة في
المناق�شات الدائرة الآن بين �إ�سرائيل وال�سلطة
الفل�سطينية ب�ش�أن االنتخابات )14(.ومن جهة �أُخرى،
ف�إن منع �سكان غزة وبقية ال�ضفة الغربية من دخول
القد�س ي�سبب لمعظمهم م�شقة عظيمة لأن القد�س
ال�شرقية ،كما تعلم �إ�سرائيل جيداً ،هي قطب رحى
ال�ضفة الغربية ،و�أن �أي محاولة ترمي �إلى تح�صينها،
وعزلها ،و�إدماجها نهائي ًا في خطة ''الف�صل'' التي
ت�سعى لها حكومة حزب العمل �إنما تعني في
الحقيقة بتر �صالتها الطبيعية مع بقية المناطق
هوة فاغرة بين هذه
الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن فتح ّ
المناطق كفيلة ب�أن ُتلحق بها �ضرراً دائم ًا.
غير �أن هذه بال�ضبط هي خطة �إ�سرائيل ،للأ�سف،
وهي ،في الحقيقة ،اعتداء لي�س على الجغرافيا
فح�سب ،بل على الثقافة والتاريخ �أي�ض ًا ،وعلى الدين
طبع ًا ،ذلك ب�أن فل�سطين التاريخية هي ،بين �أ�شياء
�أُخرى ،خليط من الثقافات والأديان متما�سك جداً،
ومترابط كترابط �أبناء الأ�سرة الواحدة ،على بقعة
الأر�ض ذاتها التي غدا فيها الجميع مت�آخين
ومتوائمين .غير �أن الر�ؤية ال�صهيونية في ر�أيي،
بلغت من القوة ،ومن نزعة النبذ االجتماعي� ،إلى حد
�أنها ا�ستولت على �أر�ض ثقافات وتقاليد متداخلة،
وعلى ما�ضيها وراهنها المعا�ش كي تنتزع منطقة

ومكان ًا ،وتقتطعهما ،وتتم ّلكهما منفردة ،وت�ؤكد
�أنهما لها وحدها .وهنا ت�ش ّكل القد�س من جديد مثا ًال
ممتازاً لما �أعنيه ،فتاريخها الم�سجل يقارب
ح�ضور �سل�سلة تكاد
 10.000عام لم يغب فيها
ُ
تفوق الخيال من الفاتحين والقاطنين والتقاليد
المتعاي�شة بان�سجام حين ًا ،وب�صورة محفوفة
بالمخاطر حين ًا �آخر .و�إنه لي�صعب جداً �أن ُيقال
الآن ــ بدقة وب�إن�صاف ــ �إن الت�أثير الم�سيطر في
المدينة كان يهودي ًا طوال هذه الفترة ،فال �شك في
�أنه كان هناك وجود يهودي خالل الـ � 3000سنة
الأخيرة ،و�أن مملكة يهودية قامت لفترة وجيزة قبل
بداية الحقبة الم�سيحية وبعدها بقليل ،وكانت
عا�صمتها في القد�س ،غير �أن هنالك ح�ضوراً �إ�سالمي ًا
أ�شد ا�ستمراراً ،ف�ض ًال عن ح�ضور م�سيحي
�أطول و� ّ
�شديد الكثافة من دون �شك .وفي اعتقادي ،ف�إن
تخطي ذلك كله بالقول �إن لليهود وحدهم الحق في
ال�سيادة الح�صرية على المدينة هو فعل عنيد وعديم
الإح�سا�س ال بد من �أن يف�ضي �إلى نزع ملكية
الآخرين جميع ًا .و�أرجو �أن تالحظوا �أنني ال �أُنكر
مطلق ًا ما قاله كثير من الباحثين والخبراء من �أن
القد�س ت�شغل مكانة خا�صة في الديانة والتراث
اليهوديين ،ربما تفوق المكانة التي ت�شغلها لدى �أي
جماعة �أُخرى ،لكن الإقرار بذلك ال يعني ب�أي حال
من الأحوال �أن لإ�سرائيل ــ التي هي في النهاية دولة
حديثة قائمة في �أواخر القرن الع�شرين ــ الحق في �أن
تقول �إن القد�س عا�صمتها الأبدية الموحدة ،و�أن
تق�صي ال �س ّكان المدينة الفل�سطينيين الحاليين
فح�سب ،بل ما�ضيها المتنوع جداً ،والمختلط كثيراً،
والالفت �إلى �أبعد حد بتعدده الثقافي �أي�ض ًا.
و�أنا �أجد ال�سجال ب�ش�أن ملكية القد�س وتم ّلكها
الفعلي من ّفراً �إلى �أبعد الحدود ،وال نفع فيه ،وهو
برمته� ،إذ �إنه ي�سيء �إلى ذلك النبل
محل اعترا�ض ّ
الذي تت�سم به هالة المدينة وعظمتها اللتان ال مثيل
لهما ،كما ي�سيء �إلى تلك الأهمية الدينية ،والثقافية،
وحتى ال�سيا�سية التي يت�سم بها تاريخها بقوامه
()15
الغني الوا�ضح.
نقر �أي�ض ًا ب�أن القد�س خا�صة،
أن
لكن علينا �
ّ
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وفل�سطين عامة ،كثيراً ما �أثارتا ت�صورات غير عادية
جمعت بين الإ�صرار على حق �أو زعم ،على الرغم من
انطوائهما على الإجالل ،وبين اال�ستيالء على القد�س
عنوة .فعلى �سبيل المثال ،ف�إن برنارد الكليرفي
الطوباوي الذي كان يكرز في قلب الريف البرغندي،
لم ي�شعر ب�أي تبكيت �ضمير وهو يعلن مركزية
فل�سطين و�ضرورة قيام حملة تقطع عدة �آالف من
الأميال لتم ّلكها .وقد فعل �إ�سالم القرن ال�سابع ال�شيء
ذاته ،مع �أنه كان قريب ًا من فل�سطين �أكثر من
الأوروبيين بكثير� ،إنما من دون ذلك االحتقار
الفظيع للآخر و�شيطنته التي غالب ًا ما كانت عالمة
�أوروبية فارقة .وكان يوري �آيزِنت�سفايج ،في درا�سة
ثاقبة للدور الذي تقوم به هذه المنطقة في المخيلة
اليهودية ،قد و�صف الت�صورات والمخاوف والمباهج
المقد�سة لدى
التي َت ِ�س ُم الدور الذي ت�ؤديه الأر�ض
ّ
اليهود في �أوروبا.
غير �أن التفح�ص بطريقة علمية للنمط الذي كان
عليه الما�ضي ،يختلف تمام ًا عن مواجهة تلك
الفظة من �إقحام الحا�ضر ،والتي قامت بها
ال�ضروب ّ
�إ�سرائيل في القد�س منذ �سنة  ،1967وذلك في �إطار
مخطط ال يرمي �إلى �أقل من نزع �أمالك الفل�سطينيين
وتحويلهم �إلى �أقلية عددية ،و�إن�شاء ح�ضور يهودي
زج ًا ،وازدراعه ازدراع ًا ،ليق ّزم كل ما
وزجه ّ
ح�صينّ ،
ُ
يهم�شها
في المدينة من �آالف الحقائق الأخرى� ،أو ّ
تمام ًا .وثمة تقرير ن�شرته �إيلين روث فلت�شر في
''الوا�شنطن بو�ست'' م�ؤخراً (ني�سان�/أبريل )1995
ي�شير بالتف�صيل �إلى انفالت البناء الإ�سرائيلي على
جميع تالل القد�س اللطيفة االنحدار ،وفي وديانها
التي كانت خ�ضراء ،ومحيطها الوادع .وفي مقابل
الأ�سوار القديمة تنت�صب فنادق ومكاتب �شاهقة �أراد
لها العمدة الليكودي التعي�س �إيهود �أولمرت(( )16الذي
يكاد يثير في المرء الحنين �إلى كوليك) �أن تهيمن
على ما كل هو عربي وم�سلم ،كما تقول فلت�شر ،ف�ض ًال
عن �أنه ُو�ضعت في عين كارم'' ،م�سقط ر�أ�س يوحنا
المعمدان ،خطط لإقامة فندق مثير للجدل ،وم�شروع
�سياحي ،و�آخر لتو�سيع طريق في �سياق احتفال
�إ�سرائيل خالل الفترة  1996 – 1995بمرور 3000
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عام على اتخاذ الملك التوراتي داود المدينة عا�صمة
له ''.وتقول فلت�شر �إن الطرق ،والمباني ال�سكنية،
ومجمعات المحال التجارية الكبيرة ،وما �شابه،
ّ
تزحف �إلى كل مكان ،حتى �إن الكيلومترات الخم�سة
الفا�صلة بين بيت لحم والقد�س يجري محوها من
الوجود.
ومن الجدير بالمالحظة �أن عدداً من الإ�سرائيليين
الأفراد راحوا ي�شيرون �أخيراً �إلى ما تنطوي عليه هذه
الفجة من انعدام الإح�سا�س ،وقد قر� ُأت
اال�ستراتيجيا ّ
في مكان ما �أن الع�ضو في الكني�ست ياعيل دايان ُت ِع ُّد
للظهور في لقاء مع فل�سطينيين كي تعلن �أن القد�س
عا�صمة �شعبين ودولتين (لكنها لم تظهر) .وتورد
�إيلين فلت�شر ما قالته �إيلينور بارازخي ''نائبة مدير
كلية العمارة في جامعة تل �أبيب وكبيرة مخططي
القد�س �سابقاً ،من �أن ما يقوم به �أولمرت من بناء هو
�أ�شبه بو�ضع �شارب للموناليزا''؛ وبالمنا�سبة'' ،فقد
ا�ستقالت بارازخي م�ؤخراً بعد خالف مع �أولمرت
ب�ش�أن م�سار تطور المدينة الحالي ''.وال �شك في �أن
هنالك �إ�سرائيليين �آخرين يتملكهم الجزع حيال
خطف الأرا�ضي الم�شين ،و�إجراءات البناء ال�شنيعة،
وال�سيطرة القبيحة على كل �شيء.
غير �أن �إ�سرائيل ،ب�صورة عامة ،تبدو وطيدة العزم
ال يثنيها �أي �شيء ،وي�ؤيدها وي�شجعها �أع�ضاء في
الكونغر�س الأميركي بد�أوا حملة لنقل ال�سفارة
الأميركية من تل �أبيب �إلى القد�س ،خارقين بذلك
ال�سيا�سة الخارجية التي واظبت عليها �أميركا منذ
()17
ال�سعار الذي
�سنة 1948؛ وهذا كله جزء من ُّ
�أ�صاب الم�س�ؤولين الأميركيين المنتخبين مع اقتراب
موعد حملة  1996االنتخابية� .صحيح طبع ًا �أن
�أغلبية حاالت نزع الملكية في القد�س تبدو متوقفة
�أخيراً بف�ضل ت�ضافر ال�ضغوط الداخلية والدولية ،بعد
�أن بلغ عدد هذه الحاالت  100حالة عملي ًا في
الأرا�ضي المحتلة منذ توقيع ''�إعالن المبادئ'' في
�أيلول�/سبتمبر  )18(،1993بيد �أنه يجب مالحظة �أن
هذه الإجراءات ''لم ُت َع َّلق'' �إ ّال بانتظار مزيد من
اال�ستق�صاء الوزاري ،الأمر الذي يترك لإ�سرائيل خيار
اال�ستيالء على مزيد من الأر�ض حين تختلف
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الأو�ضاع .كما نعلم �أن المنظمات ال�صهيونية
ت�ستخدم الأردن كمكان ل�شراء مزيد من الأر�ض
الفل�سطينية في القد�س .عالوة على هذا ،ف�إن �أي مقيم
في القد�س ال�شرقية ي�ستطيع �أن يخبركم �أن ثمة
تهديداً متوا�ص ًال لفل�سطينيي المدينة القديمة بهدم
منازلهم� ،أو م�صادرتها� ،أو احتاللها في �أي لحظة.
� ّأما ال�شيء الأبعد �أثراً في هذا كله فلي�س فقط
ا�ستخدام الواليات المتحدة حق النق�ض في مجل�س
الأمن لحماية �سلوك �إ�سرائيل المنحرف� ،إن لم نقل
الإجرامي ،الأمر الذي يجعل المجتمع الدولي يبدو
عاجزاً عن قول �أو فعل �أي �شيء ،بل �أي�ض ًا كون
العرب والم�سلمين مع ًا ،ف�ض ًال عن الفل�سطينيين
يعبئون مواردهم ال�ضخمة في مواجهة ما
�أنف�سهم ،ال ّ
تفعله �إ�سرائيل في القد�س .فمث ًال ،لماذا تمت
كرد
الم�سارعة �إلى �إلغاء القمة العربية التي ُخ ِّطط لها ّ
على الم�صادرات التي �أعلنتها �إ�سرائيل؟ ولماذا ،على
الرغم من الأدلة الالنهائية التي تثبت �سوء نية
�إ�سرائيل ،توا�صل ال�سلطة الفل�سطينية تفاو�ضها
المتخاذل معها ،من دون �أن تفعل �أي �شيء على
الإطالق محلي ًا �أو دولي ًا لتعبئة الفل�سطينيين �ضد
اعتداء �إ�سرائيل المتوا�صل على القد�س؟
للإجابة عن هذه الأ�سئلة يجب �أن ن�س�أل �أو ًال ما
الذي يقف وراء ما نجده في ''�إعالن المبادئ'' ذاته
من ف�صل القد�س عن ال�ضفة الغربية وغزة وتركها� ،أو
بالأحرى التخلي عنها ،لإ�سرائيل منذ انطالق
المفاو�ضات ،مع �أنها �سبق �أن ُ�ض َّمت ب�صورة غير
�شرعية ،و�سبق �أن تعر�ضت ل�صنوف العدوان كافة؟ ال
بد من �أن الإجابة تكمن في حقيقتين ترتبطان مع ًا
ارتباط ًا وثيق ًا ،وتتمثل الأولى في �أن �إ�سرائيل،
الأقوى والمدعومة حتى النهاية من الواليات
المتحدة� ،أ�صرت على ذلك ،واحتفظت لنف�سها بحق �أن
تفعل ما ت�شاء �سواء في القد�س �أو في �أي مكان �آخر،
بينما تتمثل الثانية في اقتناع الفل�سطينيين ب�أن ما
من بديل �آخر من تقديم هذا و�سواه من التنازالت
الكثيرة .ولقد �أو�ضح برهان الدجاني نتائج ذلك كله
في درا�سة مت�أنية ودقيقة التفاق �أو�سلو .ومن
مقطع ال ي�شدد
المقاطع الجديرة ب�أن نوردها هنا
ٌ

على �ضعف القيادة الفل�سطينية فح�سب ،بل على
ا�ست�سالمها الأخالقي الم�سبق �أي�ض ًا:

نظراً �إلى ميزان القوى ،ف�إن ال �سبيل �أمام
الفل�سطينيين لتحقيق �أي مكا�سب في حم�أة
المفاو�ضات �إ ّال بتقديم التنازالت (من ناحية
�إ�سرائيل ،ف�إن ك ُّل ما تق ّدمه كتنازل �أو ت�ضحية،
ترى ،بالطبع� ،أنه يقت�ضي تعوي�ض ًا من الواليات
المتحدة ودول المنطقة وب�أموال المنطقة).
وال�س�ؤال هو ما الذي بقي لدى الفل�سطينيين كي
يتنازلوا عنه؟ يمكنهم �أن يق ّدموا تنازالت تتعلق
بحدود �أر�ض �سلطة الحكم الذاتي [وقد �سبق �أن
فعلوا ذلك في القاهرة في � 4أيار/مايو ،]1995
و ُ�أخرى تتعلق ب�صالحيات ال�سلطات المتعددة
[التي �سبق �أن نحتها لهم الإ�سرائيليون بعناية،
ثم �سلموهم �إياها بعد �أن �أفهموهم �أن ال �شيء مما
يفعله الفل�سطينيون يجب �أن ي�أتي مخالف ًا
للم�صالح الإ�سرائيلية والأمن الإ�سرائيلي ،و�أنه �إذا
ما �أتى كذلك ،ف�إنه يمكن لإ�سرائيل �أن تعاود
التدخل] ،وتنازالت ــ �أكيدة ــ تتعلق بو�ضع القد�س
وال�شكل النهائي لما ُيدعى الو�ضع الدائم.
والحقيقة� ،أن هذا ''الو�ضع الدائم'' لن يتعدى ما
يتبقى عند نهاية المرحلة االنتقالية ،فكل ما
ُيقتطع ويجري التنازل عنه خالل المرحلة
()19
االنتقالية �إنما �سي�ؤخذ من الو�ضع النهائي.
ثمة فهم عميق للذهنية التي �أنتجت مثل هذا الموقف
ّ
المتخاذل الكارثي نجده قرب نهاية كتاب حنان
ع�شراوي ال�صادر م�ؤخراً'' :هذا الجانب لل�سالم''
()20
عبرت ع�شراوي عن
( ،)This Side of Peaceفحين ّ
�شيء من الجزع حيال ن�ص ''�إعالن المبادئ'' ،قال
لها �أبو مازن ،مهند�س االتفاق� ،إن عليها �أ ّال تقلق،
و�أ�ضاف ،متودداً :نو ّقع الآن ،والحق ًا ت�ستطيعين
م�ساومتهم ومحاولة ا�سترجاع الأ�شياء التي تخلينا
عنها .و�أنا �أَ ْع َج ُب من �أين �أتى هذا الذكاء الخارق
ب�أفكاره� ،أو انطباعاته ــ فهي نادراً ما كانت �أكثر
من انطباعات ــ عن الكيفية التي يعمل بها
الإ�سرائيليون ،والتي يو ّقعون بها االتفاقات،

و�ضع القد�س وم�ستقبل عملية ال�سالم

وي ْح ِ�سن الدجاني
ويقدمون التنازالت ،وغير ذلكُ .
يذكرنا ب�أن بلداً �سيداً مثل م�صر احتاج �إلى
عندما ّ
خم�سة �أعوام كي ي�ستعيد كيلومتراً مربع ًا واحداً هو
م�ساحة طابا ،على الرغم من ح�شده وزارة الخارجية،
وخبرة دبلوما�سية هائلة ،ف�ض ًال عن اهتمام
�إ�سرائيلي �ضئيل بطابا .ولعله يجدر بنا �أن نتذكر
�أي�ض ًا �أن ال�سلطة الفل�سطينية عادة ما تفاو�ض من
دون ا�ست�شارة حقوقيين ،وبال خبرة ،مهما تكن ،في
حل الخالفات الدولية ،ومن غير اقتناع فعلي
ب�إمكان ك�سب �أي �شيء على الإطالق� ،سوى ما يمكن
لإ�سرائيل �أن تتلطف ب�إلقائه .ولذلك ،ف�إن م�شكلة
القد�س في عملية ال�سالم اليوم هي� ،إلى حد بعيد،
م�شكلة عجز القيادة الفل�سطينية ،و�إهمالها ،وتفريطها
غير المقبول؛ تلك القيادة التي وافقت �أو ًال على �أن
تترك �إ�سرائيل تفعل بالقد�س ما ت�شاء ،وثاني ًا ،لم
ت�صدر عنها �أي عالمة ت�شير �إلى قدرتها على
الإحاطة ،ف�ض ًال عن القيام بتلك المهمة ال�شاقة التي
ال بد من القيام بها قبل �أن ي�صبح خو�ض معركة
القد�س ممكن ًا حق ًا.
و�إذا ما كانت �إ�سرائيل �أخذت القد�س من
الفل�سطينيين ،وجردتهم منها ،فما هي الخطوات التي
يجب اتخاذها؟ وما هي القيم والمبادئ التي يتعين
وال�سبل التي تم ّكن من ا�ستعادتها في
ت�أكيدها؟ ُّ
الم�ستقبل؟ وفي الحقيقة ،ف�إن القد�س ،على الرغم من
قدا�ستها الباذخة و�أهميتها ،ال تختلف من حيث
المبد�أ عن بقية المناطق المحتلة� ،إذ �إنه لي�س
لإ�سرائيل ،تبع ًا للقانون الدولي� ،أن تت�صرف بها� ،أو
تبني فيها� ،أو ت�ستغلها وحدها من دون الفل�سطينيين
و�سواهم .ولذلك نحن بحاجة منذ البداية �إلى تحديد
الغاية والمبد�أ تحديداً وا�ضح ًا يهدينا �سواء ال�سبيل،
و�إذا ما كان ذلك يقت�ضي �إعادة التفكير في اتفاق
�أو�سلو ،وعقده من جديد ،فليكن ،ذلك ب�أن �إ�سرائيل
�أعادت ت�أويل هذا االتفاق� ،أو بالأحرى لم تكف عن
انتهاكه طوال الوقت .والمبد�أ هو التالي :ثمة في
القد�س واقع ثقافي متعدد فل�سطيني ــ �إ�سالمي ــ
م�سيحي را�سخ ،ولن نحتمل �أن تمحوه �إ�سرائيل �أو
تغيره .ودورنا كفل�سطينيين ،وك�أطراف في ال�سالم
ّ
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العادل بين �إ�سرائيل وال�شعب الفل�سطيني وكم�ؤمنين
به ،هو �أن ندرج هذه الحقيقة في عملية ال�سالم ،بعد
�أن �أُخرجت خارجها �شيئ ًا ف�شيئ ًا خالل الأعوام
الما�ضية .غير �أن قول ذلك ال يكفي ــ كما يفعل ال�سيد
عرفات �إذ يكرر هذا الدر�س عن ظهر قلب مثل �أطفال
المدار�س ــ ما لم يكن هذا القول جزءاً من ا�ستراتيجيا
عامة للتفاو�ض و َن ْيل ال�سالم الذي نرغب فيه.
ال يكفي �أن نتحدث عن القد�س ال�شرقية على نح ٍو
آلي ب�صفتها عربية ،وال �أعتقد مطلق ًا من جهتي �أن
� ّ
في م�صلحتنا ك�شعب �أن نطرح تق�سيم ًا جديداً لمدينة
ظلت منف�صلة �إثني ًا على الرغم من طريقة �إ�سرائيل
في ل�صقها مع ًا على الم�ستوى البلدي؛ و�أح�سب �أن
ونقدم بدي ًال من
من الأف�ضل كثيراً �أن ن�ضرب مثاالًّ ،
الطرائق التي اعتمدتها �إ�سرائيل ،بطرح �صورة
للقد�س كاملةُ ،مطابقة لخليطها المعقد من الديانات
والتواريخ والثقافات ،و�أكثر �صدق ًا من تلك ال�صورة
نود �أن نق�سمه �إلى
التي تبدو فيها القد�س ك�شيء ّ
جز�أين .ال �شك في �أن القد�س ال�شرقية جزء من
ال�ضفة الغربية المحتلة ،وهذا �أمر يحتاج �إلى �أن
ُيطرح مرة بعد مرة ،و�أن ُيعاد ربطه بالق�ضية
الكاملة لتحرير الفل�سطينيين من �أعباء وقوعهم
تحت االحتالل الإ�سرائيلي .غير �أن القد�س ال تقت�صر
على هذا ،بل هي ذلك المكان الواحد الذي يمكن،
وللأ�سباب التي �سبق �أن عر�ضتها� ،أن يكون محل
تعاي�ش وت�شارك بيننا وبين الإ�سرائيليين ،الأمر
نلح عليه ،فنتكلم على القد�س ب�صفتها
الذي يجب �أن ّ
مدينة ذات �سيادة م�شتركة ،ور�ؤية م�شتركة
وتعاونية ،نقيمها على �أ�سا�س تقرير م�صيرنا
وا�ستقاللنا ك�شعب وكمجتمع.
وال �شك في �أن الحقائق لي�ست بهذه الب�ساطة �أو
هذا النبل ،ف�إ�سرائيل والواليات المتحدة تتقا�سمان
ال�سيطرة على عملية ال�سالم ،ومنذ ثمانية وع�شرين
تو�سع م�ستعمراتها ،وتغر�س
عام ًا و�إ�سرائيل ّ
م�ستعمرات جديدة .والقد�س جزء من هذه ال�سيا�سة
ذاتها� ،إ ّال �إن ال�شعار الخبيث ــ تهويد القد�س ــ ُو�ضع
في قيد العمل في المدينة وكذلك على ال�صعيد
الدولي ،وهذا ،في ر�أيي ،ما يجب مواجهته مبا�شرة،
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ومخطط لها جيداً تعر�ض
بحملة معلومات من�سقة
ّ
الحقائق ،وتلفت انتباه تلك الأعداد الهائلة من
المهتمين ب�أمر القد�س على نطاق العالم ،وب�سيا�سة
ثابتة تعيد ربط ا�ستيالء �إ�سرائيل على الأرا�ضي ،وما
تبنيه ب�صورة غير �شرعية من �أبنية ،وما �شابه ذلك
من �أفعال ،بمفاو�ضات ال�سالم الجارية .لقد �ضاع
قدر هائل من الوقت ،و�إ�سرائيل بد�أت تحاول تغيير
طابع القد�س منذ لحظة دخولها المدينة ،ويجب
و�ضع �سج ّلها المخجل �أمام العرب والم�سلمين
والم�سيحيين الذين لهم م�صلحة في هذا الأمر.
وعلينا ،قبل �أي �شيء� ،أن ندح�ض الزعم الزائف �أن
القد�س كانت وال تزال مدينة يهودية في جوهرها،
فهذا مخالف للحقائق بكل ب�ساطة ،لكن الحقائق،
كما نعلم جميع ًا ،ال تتكلم من تلقاء ذاتها ،بل يجب
الإف�صاح عنها ،ون�شرها ،وتكرارها ،وتداولها من
جديد.
وال يقت�صر �أمر ال�سلطة الفل�سطينية الحالية على
كونها عاجزة تمام ًا عن فعل هذا ،بل يتعداه �إلى عدم
قدرتها على فهم معنى هذه الأفكار بعد �أن غدت
�سجينة نظام االحتالل الإ�سرائيلي� ،إن لم تكن �أي�ض ًا
من ّفذ م�شيئته المطيع .و�أنا �أعلم �أن هناك كثيرين
ممن يعتقدون �أنني �إذ �أقول هذا �إنما �أق�سو من دون
�ضرورة ،و�أبتعد عن الواقعية ،و�أتخذ موقف ًا مت�صلب ًا
وما �إلى ذلك ،غير �أنني لم � َأر ما يقنعني ب�أن ال�سيد
عرفات وحلقته ال�ضيقة التي تدير الآن كل �شيء
منفردة وب�صورة غير ديموقراطية يمكن �أن يفعال �أي
�شيء �سوى ما يفعالنه الآن ،من توفير الأمن
لإ�سرائيل ،وترك الم�ستعمرات و�ش�أنها ،ثم التهافت
ولدي
هنا وهناك بحث ًا عن المال من �أجل التطويرّ .
قناعة را�سخة ب�أن �إ�سرائيل والواليات المتحدة �أخذتا
في ح�سبانهما عجز الرجل وانعدام �أهليته المزمنة،
وراحتا تعتمدان عليه في القيام بما كان يقوم به
على الدوام ،وفي الخروج بالنتائج المختلطة
ملطف طبع ًا .فقد �أُق�صيت
المريعة ذاتها ،وهذا كالم ّ
القد�س ق�صداً عن مناق�شات المرحلة االنتقالية
( ،)interim phaseونعلم الآن بال �أدنى �شك �أن
�إ�سرائيل �أرادت ُم َتن َّف�س ًا (منحه �إياها الفل�سطينيون

�أنف�سهم) كي توا�صل خططها اال�ستيطانية في جميع
�أرجاء الأرا�ضي المحتلة والقد�س .لقد وقع عرفات
في الفخ :كلما �أراد �أن يعطيه الإ�سرائيليون قدراً قلي ًال
�آخر من الف�سحة ،في م�س�ألة االنتخابات مث ًال ،تخلى
هو عن قدر قليل في غير مكان .ففي كانون الثاني/
يناير الما�ضي [ ،]1995مث ًال ،كان يحاول �إقناع
رابين ب�أنه قادر على �ضبط ''حما�س'' والجهاد
الإ�سالمي ،وقد التقيا لهذا الغر�ض في معبر �إيرز
خارج غزة.
ولذلك �أود القول �صراحة �إن على فل�سطينيي
ال�شتات ،الذين ي�شكلون الآن �أغلبية الفل�سطينيين في
العالم� ،أن ي�أخذوا زمام المبادرة فيما يتعلق
بالقد�س و�سواها من الأرا�ضي المحتلة .ففي ال�شتات
ثمة قدر كبير من المعار�ضة لما يجري الآن با�سم
اال�ستقالل وعملية ال�سالم ،على الرغم من �ضعف
التن�سيق بين هذه المعار�ضة و�ضعف ت�صريفها
المن ِتج في �أن�شطة مفيدة ،وعلى الرغم من �أنه لم
ُت َ�ش َّكل �إلى الآن �أي جماعة �أو رابطة يكمن مبرر
وجودها في عك�س م�سار التنازالت وال�ضياع
الكارثي الذي �أنزلته عملية ال�سالم الحالية
()21
بالفل�سطينيين جميع ًا ك�شعب.
أود �أ ّال �أُ ْف َهم خط�أً هنا .ف�أنا ل�ست �ضد ال�سالم ،وقد
� ّ
دافعت عنه وعن الم�صالحة الفعلية بين الفل�سطينيين
ُ
والإ�سرائيليين طوال �أكثر من  20عام ًا ،لكني �أعتقد
�أن ال�سالم الفعلي ال يمكن �أن يقوم �إ ّال بين �أنداد ،بين
�شعبين يقرران مع ًا وبوعي ودراية �أن يتقا�سما فيما
بينهما الأر�ض على نحو الئق و�إن�ساني .واعتقادي
هو �أن �إ�سرائيل ا�ستخدمت عملية ال�سالم كمهرب
فراحت ت�سيطر على الأر�ض كما لو �أنها مالكها
أتم
الأوحد ،و�أن ما ّ
يعبر عن ر�ؤيتها الم�ستقبلية � ّ
تعبير هو ما تحاول �أن تفر�ضه من ''ف�صل''
خطتها الم�سماة
بانتو�ستاني و�إقامة كانتونات عبر ّ
قو�س قزح ،على ما تعتقد �أنه عرق من الب�شر �أدنى
منهاّ � .أما الفل�سطينيون فقد اعترفوا ب�إ�سرائيل دولة
�سيدة جديرة بال�سالم والأمن ،و�أفرطوا في �إظهار
م�شيئتهم هذه �إلى ''حد الإمالل'' ،من دون �أن تقوم
�إ�سرائيل بما يقابل ذلك .فهل يجب �أن يظل الموقف

و�ضع القد�س وم�ستقبل عملية ال�سالم

الفل�سطيني بال�ضرورة موقف الطرف المهزوم الذي
يقت�صر دوره على الت�سليم وقبول �إمالءات القوي؟
ال ي�سعني قبول مثل هذا المنطق .وال بد ،في
اعتقادي ،من �أن نتخذ في عقولنا تلك الخطوة الأولى
بالغة الأهمية ،فنقول �إن �أهدافنا قابلة للتحقق
ويمكن ،بل يجب ،العمل من �أجلها .والخيار الذي
تقدمه لنا �إ�سرائيل والواليات المتحدة الآن،
ّ
ويطيعهما فيه المجتمع الدولي ،لي�س هو بالخيار
الوحيد ،ف�إ�سرائيل ال تنفك تخرق كل يوم القرارين
 242و ،338وهما الأ�سا�س المفتر�ض لل�سالم بين
العرب والإ�سرائيليين� ،أفال يمكن التذكير بهما ثانية؟
ثم �إننا بحاجة �إلى تقويم ما لدينا تقويم ًا �صائب ًا
ومعقوالً ،فهو ال يقت�صر على � 19.000شرطي
قلت ،هناك
يخدمون عرفات في غزة و�أريحا ،بل كما ُ
ق�سم كبير من الفل�سطينيين في ال�شتات ،وهذا الق�سم
ومن
هو ،في المقام الأولَ ،من جاء بمنظمة التحريرَ ،
جاء بكثير مما يملكه الفل�سطينيون اليوم ،مادي ًا
و�أخالقي ًا .فنحن ن�شكل مورداً غير حكومي هائ ًال،
وعلى هذا المورد �أن يلتفت �أخيراً �إلى الفكرة التي
فحواها �أن الأرا�ضي المحتلة هي ذلك الجزء من
فل�سطين الذي هو لنا بحق ،والذي يجب �أن نعمل من
�أجله.
�أعود �إلى م�س�ألة المعلومات .فما لم ُي َعد طرح
وي َعد تقديمها كعا�صمة ُتدار ب�صورة م�شتركة،
القد�س ُ
ولي�س كعا�صمة يهودية ح�صرية ،ف�إنها �ستظل رهينة
خطط �إ�سرائيل العدوانية .لماذا مرت خطط االحتفال
بمرور � 3000سنة على القد�س كعا�صمة يهودية من
دون �أي ردود منظمة وجدية من جانب الفل�سطينيين
ممن ُت َع ّد القد�س عا�صمة لهم �أي�ض ًا ،وال
و�سواهمّ ،
�سيما �أن الإ�شارة �إلى � 3000سنة مت�صلة من ال�سيادة
اليهودية� ،أو المطالبة بالحق اليهودي ،ال �أ�سا�س لها
في الواقع التاريخي ،وهي �إ�سقاط ُد ِّل�س على عقول
اف ُتر�ض �أنها جاهلة و�سهلة الخداعّ � .أما مطالبتنا
بحقوقنا ،والتي ال تقل �أهمية ــ بل ربما تزيد ــ فيجب
تدبر ا�ستراتيجيا فاعلة خارج
�أن ُت َ
�سمع ،ويجب ّ
فل�سطين حيث ُيع َت ّد بها �أ�شد االعتداد ،وهذا �شيء
كثيراً ما �أ�ساء فهمه القادة الفل�سطينيون ــ لأ�سباب
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�أجدها غام�ضة تمام ًا ــ وخ�صو�ص ًا في �أوقات مثل
هذه ،حين تعتمد �إ�سرائيل بقوة على افترا�ض غياب
الأ�صوات والتمثيالت الم�ضادة واال�ستراتيجيات
الفل�سطينية� .إن لدينا دائرة �إ�سالمية وعربية هائلة،
و�أُخرى غربية ،وم�سيحية ،وثمة دوائر �أُخرى �أي�ض ًا،
يجب طرقها ومقاربتها على نحو جدي.
مثل هذه اال�ستراتيجيا ال بد من �أن ي�شتمل على
دعم مقاومة الفل�سطينيين داخل القد�س ،فعلى مدى
�أعوام ،حاول فل�سطينيون �أفراد الوقوف في وجه
محاوالت �إ�سرائيل اال�ستيالء على �أرا�ضيهم
ومنازلهم ،ومنذ ع�شرة �أعوام ت�أ�س�ست ،بم�ساعدة
فل�سطينية خارجية ،لجنة لحماية المنازل داخل
المدينة القديمة ،وقد ا�شتمل ذلك على دعاوى
ق�ضائية ،وتعليم الن�ساء وتدريبهن ،و�إقامة نظام
�إنذار مبكر �ضد غارات الم�ستوطنين .وال �أعلم ما
بلغته هذه الجهود اليوم� ،أو ما �إذا كانت متوا�صلة،
يمار�س من م�صادرة
لكني �أح�س بحراجة الخطر لما َ
كل �إن�ش مربع من الحياة والأمالك الفل�سطينية في
القد�س المتروبوليتانية ،الأمر الذي يجعلها الآن
جبهة الن�ضال من �أجل تقرير الم�صير الفل�سطيني،
فيفر�ض �إعانتها بالمال ،و�إثارة ق�ضيتها بقوة،
وتنظيم حمالت جماعية
و�سخية من �أجلها.
ّ
ويبقى قول الحقيقة ال�شيء الذي ال غنى عنه في
هذا كله .فلماذا ن�صمت حين تقيم المغرب ،التي
تتر�أ�س لجنة القد�س في جامعة الدول العربية� ،سالم ًا
مع �إ�سرائيل؟ ولماذا نقبل �أن تلغي جامعة الدول
العربية ،التي تقول �أنها ت�ضع نف�سها على الخط
الأمامي دفاع ًا عن فل�سطين عامة ،وعن القد�س
خا�صة ،ما كان يمكن �أن ي�شكل قمة حا�سمة ،ال
ل�شيء �إ ّال لأن �إ�سرائيل والواليات المتحدة �أرادتا �إلغاء
ذلك االجتماع؟ �إن �إ�سرائيل والواليات المتحدة
كلتيهما تراوغان الفل�سطينيين والعرب وت�ستغالن
�ضعفهم بغية موا�صلة الح�صول على ما تريدانه في
ال�شرق الأو�سط� .أفلي�س من طريقة �صادقة ووا�ضحة
للقول �إن ذلك لم يعد محتم ًال؟
كما ترون ،لدي من الأ�سئلة ما يزيد على الأجوبة،
ذلك ب�أن الخروج بخطة للتعامل مع ق�ضية القد�س
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هو مهمة الدبلوما�سيين واال�ستراتيجيين .غير �أنه
علي �أن �أعود ثانية �إلى م�س�ألة الجهل� ،أو
يبقى ّ
المعرفة المجتز�أة ،والتي ا�ستطاعت �إ�سرائيل �أن
تتالعب بها وت�ستغلها لم�صلحتها ،كما ا�ستغلت
تغير في النظام الدولي ،من الحرب
لم�صلحتها كل ّ
الباردة �إلى ما بعد انتهاء تلك الحرب .ف�سيا�سة
العرب فيما يتعلق بالمعلومات ،والتو�صل �إلى حقيقة
الق�ضية الفل�سطينية والعربية والإ�سالمية المتعلقة
بالقد�س ،هي دون الم�ستوى ال�سوي �إلى درجة تبرر
للمرء �أن يت�ساءل �إن كان هناك عقل عربي جماعي،
�أو يمكن �أن يكون .ومن المفيد ،في اعتقادي� ،أن
نالحظ �أن الأمر ال يقت�صر على �أننا لم ن�أخذ على
الجد الت�أثير الهائل الذي يت�ضمنه تزويد
محمل ّ
العقول والقلوب بالحقائق والأرقام ،وبالمعلومات
التي تقف في وجه �ضروب التزييف الخبيثة التي
تمار�سها �إ�سرائيل بطريقتها المجتز�أة والق�صيرة
النظر حيال الفل�سطينيين والقد�س ،بل يتعداه �إلى �أننا
كفينا �أنف�سنا عبء معرفة واقعنا ،وحقيقة �سيا�سات
�إ�سرائيل.
لن �أحاول �أن �أف�سر لماذا لم ُيع َلن �أو يو�ضع خالل
�ضمت فيه �إ�سرائيل القد�س ب�صورة
ربع القرن الذي ّ
تغير الحقائق فيها� ،أي
غير �شرعية وحاولت �أن ّ
م�شروع فل�سطيني واحد جماعي وقابل للتنفيذ يقاوم
تلك الإجراءات .وال �أعلم لماذا قررت القيادة
الفل�سطينية والعربية ،بعد �أعوام و�أعوام من العدوان
الإ�سرائيلي ــ ال�صهيوني المتوا�صل على الم�صالح
الفل�سطينية� ،أن ذلك كله ال �أهمية له البتة في حقيقة
الأمر ،ما دام جدول الأعمال الآن يدور حول ال�سالم،
و�إن يكن �سالم ًا بال�شروط الإ�سرائيلية والأميركية.
لماذا يجب �أن نن�سى تاريخ ت�ضحياتنا؟ لماذا يجب
�أن نلتزم ال�صمت حيال التعوي�ضات و�إعادة الحقوق
في المفاو�ضات التي تطلب منا في الحقيقة �أن
نتخلى عن هويتنا ،فقط كي نلبي ما يفر�ضه
الهاج�س الأمني الإ�سرائيلي من مطالب م�صابة
ح�سن ،دعونا ن�ضع هذه الأمور
بجنون االرتياب؟
ٌ
ونركز بد ًال من ذلك على عامل واحد
كلها جانب ًا ّ
حا�سم �سي�ؤدي دوراً رئي�سي ًا في تقرير م�ستقبل عملية

ال�سالم ،وم�ستقبل القد�س ،و�أق�صد الدور المتمثل في
تف�سير الأفعال الإ�سرائيلية التي تبقى ،في ر�أيي،
مدفوعة ب�ضرورة �أيديولوجية �شديدة التركيز .و�أنا
مدين كثيراً في قناعتي هذه لعمل البروف�سور
�إ�سرائيل �شاحاك و�أعمال باحثين �أ�صغر مثل بنيامين
بيت َهالحمي.
�إنني �أعار�ض تلك الفكرة التي د َّل�سها علينا من
ُيدعون البراغماتيين والواقعيين ،وفحواها �أنه يجب
�أن نتعامل مع الوقائع فقط؛ الوقائع التي ُت َع َّرف
ب�أنها تلك التي تفر�ض نف�سها كـ ''حقائق'' على
الأر�ض ،فهذا تعريف للواقع �ضيق وغير مالئم ،ذلك
ب�أن الواقع ،بعك�س ذلك ،ي�شتمل على النيات ،وعلى
الأيديولوجيات و�سجل الأداء والممار�سة ال�سابقين.
وبح�سب طريقتي في التفكير ،ف�إن ثمة �أدلة ال �سبيل
�إلى دح�ضها على �أن خطة ''قو�س قزح'' ترمي �إلى
ان�سحاب �إ�سرائيل من ال�ضفة الغربية على مراحل،
هنا وهناك ،لكن من دون �أن تتخلى عن �سيطرتها
على الأرا�ضي المحتلة ،وهذا ،طبع ًا ،يتناق�ض مع
''�إعالن المبادئ'' ،لكنه لي�س االنتهاك الوحيد بين
االنتهاكات التي لم ي�سبق �أن حو�سبت �إ�سرائيل قط
على �أي منها .والأ�سباب التي تقف وراء �سيا�سة
رابين العمياء العجيبة ــ التي ت�ضمن العداء
الفل�سطيني ال لإ�سرائيل فح�سب ،بل لعملية ال�سالم
�أي�ض ًا ــ هي �أ�سباب �أيديولوجية ،كما ر�أى �شاحاك
م�ؤخراً ،ذلك ب�أن رابين و�أن�صاره على امتداد الطيف
ال�سيا�سي يعتقدون �أن �أر�ض �إ�سرائيل �أمانة �أبدية في
عنق �إ�سرائيل لل�شعب اليهودي .وفي جوهر ذلك �شيء
تعلمته عن �إ�سرائيل على مر �أعوام خلت� ،أال وهو
التمييز ال�صارم بين اليهود وغير اليهود .فكثير من
�ضروب ال�شواذ الخا�صة ب�إ�سرائيل وغير ال�شائعة لدى
�سواها ،تنبع من الفكرة التالية� :إن �إ�سرائيل لي�ست
دولة لمواطنيها بل لل�شعب اليهودي ب�أ�سره� ،إ�ضافة
�إلى التمييز القانوني �ضد جميع الفل�سطينيين (بمن
فيهم �أولئك الذين هم مواطنون �إ�سرائيليون) ب�صفتهم
�شعب ًا �أدنى ،و�أقل قيمة ،وغير ذلك .وما يرمي �إليه
عما يقوالنه في الخارج،
رابين وبير�س ،بغ�ض النظر ّ
هو موا�صلة اتباع �سيا�سة تجاه الأرا�ضي المحتلة
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تعطي الفل�سطينيين اال�ستقالل ،لكنها ال تعطيه
للأر�ض مطلق ًا .وما تعنيه �إعادة االنت�شار هو ترك
المدن ،لكن مع زيادة عدد الطرق الجانبية التي تربط
الم�ستعمرات بع�ضها ببع�ض ،و ُتبقي على الأر�ض؛
�إنها تعني االن�سحاب من مكان ما ،كي تتمكن في
مكان �آخر من ال�سيطرة من الخارج على ما ي�سيطر
عليه نظام االحتالل الإ�سرائيلي الآن من داخل مدن
مثل رام اللـه وجنين .وباالخت�صار ،ف�إنها تعني عدم
التخلي مطلق ًا عن فكرة الف�صل العن�صري التي
فحواها �أن يعي�ش اليهود وغير اليهود وجودين
منف�صلين ،بحيث يحظى اليهود بال�سيطرة والموقع
المتميز على الدوام ،في حين ُيح�شر الفل�سطينيون في
معازل �ضيقة مطوقة بالطرق والم�ستعمرات
اليهودية.
�إذا ما �أبقيتم هذا في �أذهانكم ،ف�إنكم �ستالحظون
�أن عبقرية ''�إعالن المبادئ'' ،و�أي وثيقة تفاو�ضية
المكون
تالية �أو جارية� ،إنما تكمن في حجب ذلك
ِّ
الدائم العجيب من مكونات الأيديولوجيا ال�صهيونية
عن النقا�ش .والأنكى من ذلك �أن القيادة الفل�سطينية
�أذعنت لهذا الأمر ،كما �أذعنت لجميع م�صادرات
الأر�ض التي حدثت منذ توقيع اتفاق �أو�سلو .وهاتان
النظرتان �إلى الواقع ،الم�ستحيلتان وغير الواقعيتين،
تالقتا في عملية ال�سالم ،وكانت النتيجة طبع ًا� ،أن
تدهور و�ضع الفل�سطينيين المقيمين في ال�ضفة
الغربية وغزة ،في حين حققت الأفكار
واال�ستراتيجيات التي �سعت لها �إ�سرائيل فوزاً خادع ًا
وم�ضل ًال .غير �أن هذه �أمور ق�صيرة الأمد ،ومن غير
المحتمل �أن تظل على هذه الحال طوي ًال.
فالفل�سطينيون في حالة من الت�شو�ش والي�أ�س بين
�سندان نزوات قائدهم الدكتاتورية ومطرقة �سيا�سات
االحتالل التي ال ترحم ،ف�ض ًال عن الإذالل الذي ُتبقي
�إ�سرائيل من خالله �سيطرتها على حياتهم و�أر�ضهم.
� ّأما فل�سطينيو ال�شتات فهم ،ن�سبي ًا ،خارج هذه
الحلقة ال�ضيقة المريعة� .صحيح �أن قيادتهم تخ ّلت
عنهم في �أماكن مثل لبنان و�سورية والأردن ،لكنهم،
قلت من قبل ــ جماعة تمتلك
ب�صورة عامة ــ وكما ُ
قدرات ال ي�ستهان بها ،وال يجوز تجاهلها ،وما كان
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يمكن �أن ت�صدر عن �سواها مبادرة م�ؤتمر عن القد�س.
ولي�س في قدرتنا ،طبع ًا� ،أن نعود ون�ستولي على
الأر�ض بب�ساطة ،لكن في �إمكاننا �أن نقوم بكل �أنواع
التدخل ونخلق جميع �صنوف المبادرات خارج
ال�سبل البالية والأماكن المطروقة .فالقد�س هي قطب
رحى جهودنا جميع ًا ،نظراً �إلى الموقع المركزي الذي
تحتله في الأر�ض ذاتها ،وفي ال�صراع الأيديولوجي
�أي�ض ًا .و�أنا �أعار�ض تركها للمرحلة الأخيرة في
المفاو�ضات لمجرد �أنها الق�ضية الأ�صعب ح ًال،
بح�سب القول ال�شائع المبتذل .والقد�س ،بين �أ�شياء
ت�صور
�أُخرى ،لها ف�ضيلة �إثارة الفارق بقوة بين ّ
للتاريخ والمجتمع �أيديولوجي و�ضيق و�إق�صائي،
ومحررة
ت�صورٍ �أو ر�ؤية وا�سعة ،وجامعة،
وبين ّ
ِّ
نحتاج �إلى �أن ن�صوغها ونعمل من �أجلها ،والقد�س
�صب فيه الإ�سرائيليون معظم
�أي�ض ًا هي المكان الذي ّ
جهودهم العنيدة التي ال �سبيل للت�سوية معها.
ول�ست �أرى كيف يمكن القيام ب�أي �شيء لتغيير
ُ
�إجراءات �إ�سرائيل في القد�س �أو وقفها �أو الت�أثير فيها
بع�ض ال�شيء من دون �أن نولي اهتمامنا الإطار
المعلوماتي ــ الأيديولوجي الذي �أقامته �إ�سرائيل
حول المدينة ،ذلك ب�أن هذا الإطار المفهومي المتعلق
أ�شد ما
بالقد�س هو المكان الذي تبدو فيه �إ�سرائيل � ّ
تكون �ضعف ًا �أمام �سجال خ�صومها ،وتعبئتهم
المعلوماتية والفكرية والأخالقية (و�أح�سب �أن هذا
هو ال�سبب الأ�سا�سي وراء بقاء كثير من الم�شاركين
الإ�سرائيليين بعيداً عن هذا الم�ؤتمر) .ثمة تاريخ
حد يجب التنقيب فيه
للقد�س انتقائي �إلى �أبعد ّ
و�إقحامه في ال�سجال الذي تهيمن عليه �إ�سرائيل الآن،
وهناك �أي�ض ًا مجموعة هائلة من الم�صالح الأُخرى
غير اليهودية يتعين �إي�ضاحها ،وثمة ،ب�صورة
خا�صة ،خريطة �صحيحة �أكثر يجب ر�سمها و�شرحها
ون�شرهاّ � .أما القبول ال�ضمني �أو ال�صمت في وجه
ت�أكيدات ال يجري الطعن في �صحتها فيجب تبديده
وح ّله ،وهذا يعني ب�صراحة تقديم ر�ؤية فل�سطينية
�إلى ال�سالم �أ�شد و�ضوح ًا ،و�أكثر مبدئية ،وفي الوقت
ذاته انتقاد �أ�س�س الم�شاركة الفل�سطينية في
المفاو�ضات ومجرى هذه الم�شاركة انتقاداً �صارم ًا.
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إلي ا�ستراتيجيا دونكيخوتية �أو
ولي�ست هذه بالن�سبة � ّ
غير واقعية �إذ يوجد �أ�ص ًال ،قدر كبير من اال�ستعداد
لدى الأوروبيين والأميركيين وبع�ض اليهود و�آخرين،
على الرغم من تواريه الجزئي عن الأنظار ،لالهتمام
بمجرى بديل �أقل كراهة ،ويمكن من خالله التو�صل
�إلى ال�سالم الفعلي.
وفي الواقع ،ف�إن كثيرين من العرب في م�صر،
والأردن ،و�سورية ،و�شمال �إفريقيا ،والخليج ،وغير
ذلك ،لي�سوا م�ستعدين للتطبيع مع �إ�سرائيل �أو �إقامة
عالقات حميمية معها ،على الرغم مما يقوله �أولئك
الم�ستبدون الذين يديرون الأمور على نحو غام�ض
بع�ض ال�شيء في عالم عربي متكل�س �سيا�سي ًا .ومن
تحمل)
الوا�ضح �أن هنالك خ�شية من �إثارة (�أو حتى ّ
نقا�ش ب�ش�أن الأيديولوجيا ،لأن ذلك ربما يتحول �إلى
انتقاد �سيا�سات الحكومات العربية تجاه حياة
مواطنيها ،ورعاياها ،وحقوق الإن�سان .غير �أن مثل
هذه االعتبارات ال تثني ،وال يجب �أن تثني ،في
ر�أيي ،عن حملة فعلية من �أجل القد�س.
ولعل اللحظة تقترب �أخيراً كي يبد�أ العالم العربي
بتحرير نف�سه من حياة بائ�سة وفقيرة وغير
ديمقراطية فر�ضها عليه قادته ،وقد يكون تنظيم
حملة من �أجل القد�س من النوع الذي تكلمت عليه،

جزءاً من تلك ال�سيرورة ،فهذه الحملة ،بال �شك ،ترياق
قوي للم�سار المعوج وغير الحكيم الذي يتخذه الآن
كل من العرب والإ�سرائيليين والأميركيين ،تحت
ول�ست �أرى �أن تلك
�ألوية عملية ال�سالم الممزقة.
ُ
العملية التي يتم مدحها والدفاع عنها ب�إفراط،
تف�ضي �إلى ذلك النوع من ال�سالم الذي يمكن �أن
يعي�ش في ظله النا�س ،في معظمهم ،ما �شا�ؤوا من
الوقت ،وهذا ما تثبته التوترات ،واختالالت التوازن،
التقدم في تنفيذ ما
واالقتالعات الناجمة عن ّ
و�ضعته �إ�سرائيل من خطط للقد�س ،ذلك ب�أن القد�س
لي�ست اال�ستثناء بل القاعدة الفعلية لما تمليه
ال�ضرورة الأيديولوجية .ولعل القد�س ،ب�آالف
المقيمين الجدد فيها من اليهود ،وعربها المقتلعين،
و�أمكنتها الم�صادرة ب�صورة غير �شرعية ،قد �ضاعت
�أ�ص ًال ،وفي هذه الحالة ،لن يكون ال�سالم في متناول
عمل عليه
هذا الجيل ،وهذا ما يجب �أن ُي َ
فهم جيداً ُ
وي َ
ب�إ�صرار وذكاء .وفي المقابل ،ف�إن الوقت لي�س
مت�أخراً مطلق ًا ال�ستجماع �إرادة �سيا�سية حيوية
تهب �إلى العمل ،وعندها فقط ،يمكن
وقادرة تريد �أن ّ
قدر لنا �أبداً �أن
ي
ال
قد
أنه
�
مع
أف�ضل،
�أن يقوم �سالم �
ُ َّ
نراه ب�أعينناn .
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الوطني الإفريقي في �سنة ( .1991التحرير)
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ي�ستخدمه النازيون .وقد تبنى منتقدو ال�سيا�سة الإ�سرائيلية هذا التعبير كتعبير هجائي( .التحرير)
( )6الم�ستوطنون الأوروبيون في جنوب �إفريقيا( .التحرير)
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()10
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تجدر الإ�شارة �إلى �أنه منذ كتابة هذه الورقة �صدرت م�ؤلفات عديدة ق ّيمة تداركت كثيراً من الإهمال
التاريخي وال�سيا�سي الذي �شكا منه �إدوارد �سعيد ،ونخ�ص بالذكر منها ،على �سبيل المثال� :سليم تماري،
''القد�س  :1948الأحياء العربية وم�صيرها في حرب  ،''1948ترجمة �أحمد خليفة وو�سام عبد اللـه وخليل
ن�صار (بيروت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية؛ القد�س :بديل ،المركز الفل�سطيني لم�صادر حقوق المواطنة
والالجئين)2002 ،؛ مح�سن محمد �صالح (تحرير)'' ،درا�سات في التراث الثقافي لمدينة القد�س'' (بيروت :مركز
الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات)2010 ،؛ ف�صلية الـ  Jerusalem Quarterlyالتي ي�صدرها Institute of
 ،Jerusalem Studiesوقد �صدر منها  43عدداً؛ ف�صلية ''حوليات'' التي ت�صدرها م�ؤ�س�سة الدرا�سات المقد�سية ــ
رام اللـه ،وقد �صدر منها � 10أعداد( .التحرير)
2
ً
كانت م�ساحة بلدية القد�س تحت الحكم الأردني  6.5كم تقريبا بما في ذلك البلدة القديمة (�أقل من 1
كم .)2وبعد قيام �إ�سرائيل بتو�سيع حدود البلدية بعد حرب � ،1967أ�صبحت ''القد�س ال�شرقية'' ت�شمل اليوم 72
أرا�ض وقرى �أ�صلها من ال�ضفة الغربية( .التحرير)
كم 2من � ٍ
ُق ِّدر عدد ال�سكان العرب في القد�س ال�شرقية (�ضمن حدود البلدية المو�سعة) في �سنة  2010بنحو 300.000
ن�سمة ،في حين ُق ِّدر عدد الم�ستوطنين اليهود في ال�سنة نف�سها بـ  200.000م�ستوطن( .التحرير)
هذه التف�صيالت م�ستمدة منMartha Wenger, ''Jerusalem, A Primer'', MERIP (May/June 1993). :
ما الحظه �إدوارد �سعيد وخ�شي منه ،من تو�سيع وتكثيف لال�ستيطان ،وتهويد عمراني وب�شري وثقافي ورمزي،
للمدينة ،ومن ا�ضطهاد للفل�سطينيين وت�ضييق عليهم ب�شتى الو�سائل والذرائع لدفعهم �إلى مغادرتها� ،أمور
كلها توا�صلت ب�شكل حثيث ومكثف منذ �أن كتب �إدوارد �سعيد ورقته .ومن �أخطر ما قام به االحتالل
الإ�سرائيلي و�أ�شده وط�أة على حياة �سكان القد�س العرب وم�ستقبلهم ،كان بناء جدار َع َزل المدينة عن باقي
ال�ضفة ،وم َّزق التوا�صل ال�سكاني العربي داخلها ،وف�صل �أكثر من  154.000مقد�سي عن مدينتهم وم�صادر
رزقهم ،بالإ�ضافة �إلى م�صادرة �أكثر من  163كم 2من �أرا�ضيهم .فالقد�س اليوم بم�ساحتها الجديدة داخل
الجدار ــ والبالغة ب�شطريها ال�شرقي والغربي  289كم 2ــ فيها  69م�ستعمرة ت�سيطر على م�ساحة تق ّدر
بـ  163كم ،2وي�سكنها  270.000م�ستوطن( .التحرير)
تجدر الإ�شارة �إلى �أن �إ�سرائيل حتى نهاية �سنة  ،2010لم تعلن ر�سمي ًا تبنّي خطة ''القد�س المتروبوليتانية''،
ولم يتم ر�سمي ًا تعديل حدود البلدية المو�سعة كما ورد في الهام�ش رقم � 12أعاله ،مع �أن كل الدالئل ت�شير
�إلى �أن ما يجري على الأر�ض �إنما يتم وفق ًا لهذه الخطة التي ترمي �إلى �إيجاد وقائع تكفل �ضم الم�ساحة
التي ت�شملها �إلى �إ�سرائيل في نهاية المطاف( .التحرير)
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تجدر المالحظة �أن في�صل الح�سيني �شارك في مفاو�ضات وا�شنطن خالل �سنة � 1993ضمن الوفد الأردني
كممثل عن القد�س ،كما �أن الناخبين الفل�سطينيين المقد�سيين �شاركوا في انتخابات المجل�س الت�شريعي
�سنتَي  1996و ،2006من خالل الت�صويت في �صناديق ت�شبه �صناديق البريد( .التحرير)
لعل الكلمة التي �ألقاها وليد الخالدي في قاعة مجل�س الو�صاية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمنا�سبة
يوم الت�ضامن مع ال�شعب الفل�سطيني في  ،2009/11/30والتي تحدث فيها ع ّما في القد�س وحا�ضرها وما
يجب �أن يكون عليه م�ستقبلها ،تحقق �شيئ ًا ،مهما يكن مبلغه ،مما كان ي�صبو �إليه �إدوارد �سعيد .وقد نُ�شرت
ترجمة معتمدة من الم�ؤلف لهذه الكلمة عنوانها'' :القد�س مفتاح ال�سالم في ال�شرق الأو�سط'' في'' :مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد ( 82ربيع � ،)2010ص ( .11 – 5التحرير)
تجدر الإ�شارة �إلى �أنه �أ�صبح فيما بعد رئي�س ًا للحكومة ،ورئي�س حزب كاديما المح�سوب على تيار الو�سط.
(التحرير)
لمزيد من التف�صيالت ب�ش�أن نقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س ،انظر :وليد الخالدي'' ،ملكية موقع ال�سفارة
الأميركية في القد�س'''' ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية'' ،العدد �( 43صيف � ،)2000ص ( .37 - 9التحرير)
المق�صود هو ''�إعالن المبادئ ب�ش�أن ترتيبات الحكم الذاتي''� ،أي اتفاق �أو�سلو( .التحرير)
Burhan Dajani, ''The September 1993 Israeli-PLO Documents: A Textual Analysis'', Journal of
Palestine Studies, vol. xxiii, no. 3 (Spring 1994), p. 17.

(( )20التحرير) Hanan Ashrawi, ''This side of Peace'' (New York: Simon and Schuster, 1995).
( )21تجدر الإ�شارة �إلى �أنه يوجد حالي ًا عدد كبير من الجمعيات والروابط التي ن�ش�أت في البالد العربية
وخارجها ،وخ�صو�ص ًا في العقد الأخير ،تحت م�سميات متعددة ،من �أجل العمل على توعية ال�شعب
الفل�سطيني ودعوته �إلى التم�سك بحقوقه الثابتة ،وتعبئته �ضد التنازالت التي تقوم بها ال�سلطة الفل�سطينية
والقيادة الحالية لمنظمة التحرير الفل�سطينية تجاه �إ�سرائيل( .التحرير)
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