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  ملف القدس

  *الصراع بشأن تاريخ القدس

  **طريف اخلالدي

تتناول هذه املقالة بعض املشكالت املنهجية يف كتابة التاريخ، كاخليار بين 
، أو الفكرة القائلة أن )history or historiography(التاريخ والتأريخ 

ويحاول الكاتب يف هذه . ليس هناك حقيقة تاريخية بل قصص تاريخية
أن يطبق رؤيته املنهجية على مدينة القدس فيرى أن إسرائيل تمحو املقالة 

وتبني من جديد على أنقاض ما حمت كي يتكامل جرف األرض مع جرف 
  .تاريخ املدينة

  
الثقافة العاملية املعاصرة بسلسلة من املقوالت التي تختصر وتختزل منظومة فكرية معقدة بكلمة أو  تتحفنا

ذلك أننا نرى يف أيامنا هذه ضرورة اختزال الفكر املعقد تمهيداً لتسويقه أو ترويجه أو  كلمتين، وقد يكون السبب يف
 the medium is the" (الواسطة هي الرسالة: "فهناك، مثالً، يف عامل اإلعالم مقولة. إيصاله إىل الفهم بسهولة

message(األقل هو األكثر: "، ويف فن العمارة) "Less is more(تطور الفرد يستعيد تطور : "حياء، ويف علم األ
وال . إىل ما هنالك من شعارات يسهل على املرء هضمها) Ontogeny recapitulates Phylogeny(اجلنس 

التي يتحفنا بها ويشجعنا على األخذ بناصيتها ) sound bite" (اللقمة الصوتية"عجب فنحن اليوم يف عصر 
  .أساطين التلفاز املعاصر
 not" (ال تاريخ بل تأريخ"قولة تهمني شخصياً ألسباب تتصل بمهنتي كمؤرخ وهي مقولة من هذه املقوالت م

history but historiography( ال حقيقة تاريخية بل "، أو إذا شئتم "ال ماضٍ بل روايات عن املاضي"، أو حتى
ام فكري أو سياسي يحمله فإذا أخذنا هذا السيف بقوة جاز لنا أن نبتر أي نظ. وهذه املقولة سالح بتّار". قصص

التاريخ، أو حتى أي جمتمع بشري عن تاريخه، بحيث يصبح هذا التاريخ سلسلة من القصص، ويبقى ذاك النظام أو 
  .ذاك اجملتمع معلقَين يف الهواء، يطفوان على سُحُب من األساطير

هذه النظرية، فقد يكون ، أو يف معرض الهجوم على "املوضوعي احلق"لست هنا يف معرض الدفاع عن التاريخ 
غير أن ما يهمني اليوم هو الكشف عن استخدامها يف جمال التاريخ العربي اإلسالمي املبكر عامة، . لها ما يبررها

يقال لنا، مثالً، إن الروايات التاريخية عن فجر اإلسالم . ويف تاريخ القدس خاصة، وذلك ألهداف سياسية واضحة
تسمح لنا أبداً باحلديث عن تاريخ صحيح موثق وموثوق به، فاألجدر باملؤرخ أن  متضاربة ومتناقضة إىل درجة ال

يلقي بها يف سلة املهمالت ويستعيض عنها بروايات من خارج هذا التراث، أو أن يكتفي باإلشارة إىل استحالة 
ي األول، على أقل تقدير، ويقال لنا إن تلك الروايات كانت على امتداد القرن اإلسالم. اللجوء إليها لكتابة التاريخ

هذه، وببعض التبسيط، نظريات أتى بها يف البدء . روايات شفهية تتناقلها األلسن وتعمل بها يد التشويه والنسيان
وتالميذه، وتلقفها منهم فريق من ) John Wansbrough(البريطاين جون وانسبره  –املستشرق األميركي 

اهتمام بالغ، وسرعان ما أضحى الدكتور وانسبره موضع تكريم أكاديمي املستشرقين اإلسرائيليين بلهفة كبيرة و
  .الفت من جانب دولة إسرائيل

هذا هو اإلطار العام، أو على األقل جزء منه، الذي يدور يف فلكه الصراع بشأن تاريخ القدس يف يومنا هذا، وال 
اإلسالمية املبكرة ال تصلح أبداً للتأريخ  إذا كانت الروايات. بد من وقفة سريعة عنده قبل أن نلتفت نحو القدس

بسبب تناقضها، ما الذي يضمن لنا أن تكون الروايات السريانية أو العبرية أو اليونانية أو الالتينية أو ما شابه عن 
ال اإلسالم املبكر، والتي اتخذها بعض هؤالء املستشرقين بديالً من الروايات اإلسالمية، أقل تناقضاً من تلك؟ ملاذا 
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أمّا فيما يختص . نطبق املبدأ ذاته على روايات ذاك العصر كلها بال استثناء؟ ولنا عودة إىل هذا املوضوع أدناه
بالطابع الشفهي للروايات اإلسالمية املبكرة فرأي جنده شائعاً يف كثير من الكتابات عن فجر اإلسالم، وهو يساوي 

فليتسع صدركم لهذا املثال . هي والباطل، والشفهي واألسطوريوبتعسف شديد بين كل من الشفهي واحملرّف، والشف
  .البسيط

وقد . 2007، وها نحن اليوم يف سنة 1897، أمّا والدتي فولدت يف سنة 1938وُلدتُ أنا، العبد الفقير، يف سنة 
رن التاسع سمعت منها، رحمها الله، عدة أحاديث عن تاريخ بيروت وعادات أهلها وتقاليدهم، تعود إىل أواسط الق

أروي ما سمعت  2007وها أنا اليوم يف سنة . عشر، روتها عن جدتها ألمها، وكانت مالزمة لها وحتبها حباً جماً
وهناك من قد يمن الله عليه بطول العمر حتى . عاماً 150منها، أي أن املسافة بيننا وبين هذه األحاديث هي 

فها ". كذا وكذا وكذا: "ريف اخلالدي عن أمه عن جدتها قالحدثني ط: 2050أواسط القرن الراهن، فيقول يف سنة 
فإذا كنتُ صادقاً وأميناً فيما رويته، وكانت . هي حقبة من الزمن تمتد ال قرناً واحداً فحسب، بل قرنين أو أكثر أيضاً

عام عن  200والدتي صادقة وأمينة فيما روته عن جدتها، فما املانع من األخذ بهذه الروايات بحجة أنها تأخرت 
منشئها؟ هل نرمي بها يف سلة املهمالت جملرد أنها روايات شفهية؟ مع العلم بأن الدراسات احلديثة تدل بشكل 

  .متزايد على أن الشفهي واملدوّن تالزما منذ بداية العصر اإلسالمي
بدأ به يف كانت هذه مقدمة طويلة بعض الشيء ملوضوعي األساسي الذي هو الصراع بشأن تاريخ القدس، وسأ

  .احلال
إىل جانب الصراع السياسي واإلنساين الدائر حالياً بشأن مدينة القدس يدور صراع آخر أقل بروزاً هو ذاك الذي 

فالصهيونية منذ أن وُجدت تسعى بال كلل الختراع . يتمحور حول تأريخ القدس، وهو ليس باألمر الطارئ طبعاً
وما أسماء املستعمرات اليهودية . فهي ما فتئت تقتلع وتخترع. فلسطين من جديد، والختراع تاريخ معين لها

اجلديدة التي قامت على أنقاض القرى العربية إالّ مثال بارز إلسرائيل التي تمحو ثم تبني من جديد على أنقاض ما 
ي ويف خضم هذا السيل اجلارف املاحي، نلمح بوضوح رغبةً صهيونية حثيثة يف إعادة كتابة التاريخ ك. حمت

وتوخينا الدقة " ال حقيقة تاريخية بل قصص"وإذا أخذنا بمقولة . يتكامل جرف األرض مع جرف تاريخها
غير أن . واإلنصاف فقد نستنتج أن هذا الصراع يدور حول القصص، أي قصصنا نحن يف مواجهة قصصهم هم

. مية وقصصها حقيقية وتاريخيةفالصهيونية تقول لنا منذ البدء إن قصصنا وه. األمر ليس على هذا النسق مطلقاً
فهو كالفريق الرياضي الذي كلما اقتربت الكرة من . أي أن قواعد هذه اللعبة تتغير وفق ما يشاء الفريق الصهيوين

  .مرماه نزع املرمى من مكانه وركض به إىل مكان أبعد
القائم بيننا وبينه ليس  الصهيوين نظام فكري من طراز فريد، والصراع التأريخي –إن االستشراق اإلسرائيلي 

مثل الصراعات التي تدور يف أماكن أُخرى من عاملنا املعاصر كالصراع بشأن تاريخ الهند مثالً بين املؤرخين 
هذه كلها، وغيرها كثير، تدور . الهنود والبريطانيين، أو بشأن تاريخ إفريقيا بين املؤرخين األفارقة واألوروبيين

هل نؤكد هذا العامل أم : امل الرئيسية التي تستأهل التوكيد يف التفسيرات التاريخيةحول أمور نظرية تتعلق بالعو
ذاك؟ أمّا الصراع مع االستشراق الصهيوين فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصير أرض يجري تغيير مالحمها ساعة بعد 

  .ريخنا نحنإن هذا االستشراق يسعى لتثبيت تاريخه هو، ولوضع عالمة استفهام كبرى على تا. ساعة
سأطرح فيما يلي بعض أبرز مقوالت هذا االستشراق فيما يتعلق بتاريخ القدس العربي املبكر، وكما نلمحه يف 
الكتب واجملالت التي يستخدمها للوصول إىل غاياته حتت ستار ما يشبه البحث العلمي وخصوصاً يف جملة 

Jerusalem studies in Arabic and Islamالصهيوين األبرز –راق اإلسرائيلي ، وهي منبر االستش.  
يقول لنا هذا االستشراق إن الروايات العربية اإلسالمية عن تاريخ القدس يف الفترة األوىل ليست متناقضة  :أوالً 

التي ) Topos(ومتضاربة فحسب، كما أسلفتُ، بل هي أيضاً منمّطة، أي أنها على شكل النموذج أو احملاكاة األدبية 
ة اإلسالمية من األديان األُخرى، وخصوصاً اليهودية، أو التي اتخذت شكل النمط الذي مثيله األقرب أخذتها اخمليل

من . هو االستعارة املبتذلة أو التجنيس وغيرهما من أنماط الكالم املبتذل، والذي انتقل إىل األدبيات التاريخية
وليس يف اإلمكان أكثر . ملصادر أمر شبه مستحيلهنا، فإن الوصول إىل أي حقيقة تاريخية استناداً إىل مثل هذه ا

من أن يسعى املؤرخ الكتشاف النية من وراء استخدام تلك النماذج املنمطة التي تعكس يف أغلب األمر رغبات 
أجيال الحقة من املؤرخين العرب عاشت بعد تلك األحداث بمئات السنين، وحاولت خلق تاريخ يليق بالقدس 

  .ألسباب دعائية شتى
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إن دخول اخلليفة عمر بن اخلطاب إىل القدس ولقاءه البطريرك صفرونيوس هو وَهْم حمض وجمرد  :انياً ث
أسطورة منمّطة الغاية منها إضفاء االحترام واإلجالل على شخص اخلليفة خاصة، والقدس عامة، وكلها قصص 

  .أو بعدها ابتدعها خيال جيل الحق من املؤرخين العرب ولربما يف إبان احلروب الصليبية
كما أن األحاديث . إن اإلشارة الواردة يف القرآن الكريم إىل اإلسراء واملعراج ال تدل على القدس حتديداً :ثالثاً 

عنهما تنتمي إىل عصور متأخرة أراد املسلمون فيها التشديد على أهمية القدس ألسباب سياسية، إذ ال ترد أي 
بات والنقوش املوجودة على جدران قبة الصخرة مثالً، وهو أمر متوقع لو إشارة إىل اآليات املتعلقة بهما يف الكتا

  .كانت القدس هي املقصودة يف اآليات القرآنية
إن القدس مل تتمتع بأي مكانة خاصة، ال على املستوى الديني وال على املستوى السياسي يف العصور  :رابعاً 

أمّا يف . قرون عديدة، وخصوصاً بعد احلروب الصليبية اإلسالمية املبكرة، ومل تكتسب مكانتها إالّ بعد مضي
وعلى الرغم من أهمية قبة الصخرة واملسجد األقصى يف . العصور األوىل فقد كانت مدينة هامشية دينيًا وسياسياً

  .ميدان تاريخ العمارة، فإن هذين البناءين ال يدالن بوضوح على أي أهمية خاصة ترتبط بمكانة القدس
الصهيوين ذي الشكل  –بعض املقوالت الرئيسية التي جندها يف ثنايا االستشراق اإلسرائيلي هذه باختصار 

وهي مقوالت تعكس بوضوح ذهنية صهيونية ما برحت تقول لنا ومنذ عشرات السنين إن تاريخهم أكثر . األكاديمي
سي املباشر، كما ورد مثالً يف وتتسرب هذه الذهنية بين الفينة واألُخرى إىل اخلطاب السيا. من تاريخنا" قدسية"

قد يكون لكم أيها العرب بعض الروابط التاريخية بالقدس لكن : "كالم نُسب إىل شمعون بيرس منذ زمن ليس ببعيد
ويبدو أن جنابه ال يزال يعزف على القيثارة نفسها، فقد نسب إليه ومنذ زمن قريب جداً ." تاريخنا هو األقدس

وهو طبعاً مل يوّضح ."  سلبناهم أرضهم؟ لكنهم هم أيضاً سلبونا أرضنا يف املاضيهل نحن فعالً : "اجلواب التايل
هل أنا طريف اخلالدي الفلسطيني التائه سلبتُ شمعون بيرس أرضه ! بالضبط" هم"و" نحن"إىل من تعود الضمائر 

  .ريخيةيف الزمن الغابر؟ كما أنه مل يوضّح لنا مقياس القداسة الذي استخدمه يف مقاربته التا
وبينما تلوح مدينة القدس أمامنا كأنها مقبلة على مفاوضات تكون هي فيها بمثابة اللب واجلوهر، يبدو من 

إذ ربما نواجه قريباً من سيقول لنا . الضروري أن نعي ما قد يدور يف ذهن املفاوض اإلسرائيلي عندما تدق الساعة
وما الهجوم الذي شنه باحث صهيوين على سيرة ." كم األساطيرلنا القدس والقداسة والتاريخ الصحيح ول: "ما معناه

إدوارد سعيد الذاتية قبل بضعة أعوام سوى مثال واضح لعقلية ترمي إىل نزع التاريخ املقدسي عن شخصية 
  .مقدسية بارزة، كما نزعته من قبل عن املقدسيين بل عن الفلسطينيين جميعاً وذلك على لسان غولدا مئير

يد هذه املقوالت الصهيونية قوالً قوالً على الرغم من اعتقادي أنها وأمثالها من األسس التي يُبنى لن أسعى لتفن
إمّا تلفنا األساطير : فعلى سبيل املثال. عليها اخلطاب الصهيوين املعاصر عن القدس، فبعضها يفند نفسه بنفسه

وأُفردوا هم بالتاريخ الصحيح؟ غير أن األمر  جميعاً، وتلف تواريخنا كافة، وإمّا ملاذا أُفردنا نحن باألسطورة
يتعدى ذلك ليتناول حملة أوسع ترمي إىل وضع عالمة استفهام كبرى بشأن صدقية املصادر العربية املبكرة 

  .دعونا نتأمل قليالً مغزى هذا األمر. برمتها
ين وذلك من خالل فتوحات عربية شاسعة األرجاء تقضي، ويف زمن قصير نسبياً، على إمبراطوريتين عظمي

عمليات عسكرية تفترض درجة عالية من املهارة اللوجستية، ثم تبني لنفسها نظاماً إدارياً وحضارة مدنية وتتوىل 
وها هو اآلن يأتي من . أموراً حكومية ومالية وقانونية بالغة التعقيد، إىل ما هنالك من بنيان حضاري إمبراطوري

رية حين جاءت لتضع لنفسها تاريخاً كانت كالطفل الساذج الذي ال يفرق بين يقول لنا إن هذه احلضارة اإلمبراطو
ثم يقال لنا أيضاً إنه، وبعد ذلك بمئات السنين، أتت طبقة أُخرى من املؤرخين فابتدعت تاريخًا . احلقيقة واخليال

اضها الدعائية، كمكانة جديداً برمته، وكأنما هي مؤامرة كبرى تهدف إىل طمس ما ال يالئمها وإبراز ما يخدم أغر
إن الذي يضع عالمة استفهام على املصادر املبكرة هو كالذي يقول لنا إن احلضارة العربية . القدس مثالً

اإلسالمية كانت متقدمة يف امليادين اإلدارية واحلكومية والتشريعية وغيرها كافة، لكنها كانت طفولية وساذجة 
  .ن يقول إن ترميم املنزل التاريخي مستحيل جملرد أنه متشققوأسطورية يف كتابة التاريخ، أو كمثل م

ومن ثم علينا أن نصدق أن جيالً كامالً من املؤرخين العرب يف عصور الحقة جلس حول طاولة الكتابة ودرس 
األدبيات اليهودية بدقة وتمعن، ثم تواطأ على اختالق قصة زيارة اخلليفة عمر إىل بيت املقدس كي تأتي متالئمة 

ثم تآمر فيما بعد على طمس الروايات األُخرى  –وال يقال لنا ملاذا فعل ذلك  –متناغمة مع النبوءات اليهودية و
ويراد لنا أن نصدق أن هذه املؤامرة . جميعها، وكل هذا ليعظم مكانة القدس ويخترع لها أهمية مل تكن لها من قبل
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. ث درجة عالية جداً من التمحيص والتدقيق يف الرواياتالتأريخية تمت يف زمن بلغ فيه جهابذة التاريخ واحلدي
وهو ضرب أدبي تاريخي  –" فضائل القدس"هذا كله على الرغم من أن الدراسات احلديثة أرجعت نشوء وتطور كتب 

. إىل حقبة تسبق بقرون احلروب الصليبية، أي أن مكانة القدس مل تكن بحاجة إىل تلك احلروب إلبرازها –شائع 
، يف جمال تقويضه نظرية 1996، سنة 44، العدد "األبحاث"البحث القيّم للدكتور سليمان مراد يف جملة  يُراجع(

  ).وغيره من املستشرقين Emmanuel Sivan/اإلسرائيلي عمانويل سيفان
يف الكتابة التاريخية، والتي طورها  Toposأمّا فيما يختص باستخدام النماذج واألنماط، أي مسألة الـ 

يف دراسته املصادر العربية املبكرة، فالواضح واجللي لكل ) Albrecht Noth(شرق األملاين ألبرخت نوت املست
من تصدى لهذا املوضوع أن النمط أو النموذج ال يمكن أن يكون نمطاً ناجحاً باملعنى األدبي إالّ إذا كان قريباً من 

فاملؤرخون قديماً وحديثاً يلجأون إىل . ن احلقيقة التاريخيةاحلقيقة ومالزماً لها، أي إالّ إذا تضمن يف داخله نواة م
استخدام األنماط والنماذج يف الروايات التاريخية ألنها حتاكي الواقع وتشبه احلقيقة وتكسب الرواية طابعاً أدبياً، 

لتشبيهات ، تماماً كما هي احلال يف ا)أي جعلها كاألسطورة(وليس إلخفاء هذه احلقيقة أو طمسها أو أسطرتها 
من هنا فإن وظيفة املؤرخ املعاصر تكمن يف اكتشاف اللب التاريخي أو، إذا . واالستعارات يف الكتابة األدبية

  .شئتم، صدى احلقيقة داخل ذاك النمط أو النموذج، ال يف رمي الرواية بأسرها يف سلة املهمالت
مرادفة للباطل أو للخيال، وهي  أصبحت اليوم Toposسأستطرد بعض الشيء يف هذا املوضوع ألن كلمة 

يأخذ بعض املستشرقين . ولعل املثال اآلتي قد يفيد يف إيضاح ما أعنيه. شائعة يف بعض األوساط االستشراقية
على تاريخ الطبري مثالً، أنه ويف جمال سرده للفتوحات، يأتي إىل ذكر اجليش الرومي يف بعض املعارك ويقول 

ال بد . م يأتي الحقاً إىل ذكر اجليش الفارسي ويقول إنه هو اآلخر كان مربَّطاً بالسالسلإنه كان مربَّطاً بالسالسل، ث
لكن هل األمر على هذه الدرجة من . ، أي وصف نمطي ال قيمة تاريخية لهToposإذاً من اعتبار األمر بمثابة 

كن أن نقول إن هذا النمط قد يشير البساطة؟ أال يجدر بنا أن نسأل ما املغزى من استعمال هذا النمط؟ أليس من املم
إىل مشاعر واسعة االنتشار يف صفوف الفاحتين، أي أن أعداءهم كانوا مرغمين على القتال، أو أنهم كانوا يحاربون 

يف سلة املهمالت، أم هل نسعى للكشف عمّا قد يخبئه لنا من مشاعر  Toposوال حول لهم وال قوة؟ هل نرمي الـ 
أداة للتحليل أمر شائع جداً يف  Toposيخية بالغة؟ وال حاجة إىل اإلضافة أن استخدام الـ وذهنيات ذات قيمة تار
غير أن األدهى من هذا وذاك أن االستشراق الصهيوين، وبعد أن وضع عالمة . الصهيوين –االستشراق اإلسرائيلي 

ينتقي من تلك املصادر ما يناسب استفهام كبرى على ما تتضمنه املصادر العربية املبكرة كلها عن القدس، يعود ف
 Heribert(ففي رواية الفتح العمري للقدس مثالً، يقول املستشرق األملاين هريبرت بُسّه . نواياه وأغراضه

Busse( ،)إن اخلليفة عمر ليس هو الذي فتح )وهو مولع بنشر أبحاثه يف اجمللة اإلسرائيلية املذكورة أعاله ،
لن أدخل هنا يف تفصيالت احلجج الواهية التي . ي هو على األرجح عمرو بن العاصاملدينة، وإنما الفاحت احلقيق

إذا كانت املصادر كلها مشبوهة، : استخدمها للوصول إىل هذا االستنتاج، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو اآلتي
ن يُكتب أي تاريخ من فما معنى االنتقاء والتفاضل بين الروايات؟ وإذا كانت املصادر كلها مشبوهة، فما معنى أ

أي نوع كان استناداً إليها؟ ومن سخرية األقدار بالنسبة إىل هذا النوع من االستشراق أن آخر ما توصل إليه البحث 
العلمي اجلاد بشأن املصادر غير العربية لتاريخ اإلسالم املبكر، أي املصادر اليونانية والسريانية والعبرية 

إىل ما هنالك، هو أنها تتطابق يف أغلب األمر مع ما جنده يف املصادر العربية  والقبطية واألرمنية والفارسية
املهم جداً بعنوان  Robert Hoyland/يُراجع كتاب روبرت هويالند(وتؤكد، فيما تؤكد، الفتح العمري للقدس 

  ).Seeing Islam as Others Saw It"/اإلسالم كما رآه اآلخرون"
سجد األقصى، يقال إن غياب أي إشارة إىل اإلسراء واملعراج يف الكتابات وفيما يختص بقبة الصخرة وامل

والنقوش يف هذين احلرمين يدل، كما أسلفنا، على أن ربط اإلسراء واملعراج بالقدس أمر تم يف عصور الحقة، إذ لو 
ال . ما يف تلك النقوشكان هذا الرابط موجوداً يف زمن البناء ملا غاب عن ذهن الباين أن يذكر اآليات املتعلقة به

أدري كيف نفترض ما جال وما مل يجل يف ذهن الباين، غير أن هذه املقولة مثال واضح للسفسطة التي تفترض أن 
وال حاجة تدعو إىل الوقوف عند هذه املغالطة التي يظهر منها بوضوح غرضها . غياب دليل ما دليلٌ على انعدامه

  .الدعائي
الصهيوين الذي ال همَّ له سوى إلقاء الشك على مركزية  –الستشراق اإلسرائيلي هذه بعض مالمح هجمة يشنها ا

ونحن، وإن كنا اليوم نشهد على أرض الواقع تنازالت فلسطينية متتالية على صُعد . القدس يف التاريخ العربي
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دد، نشهد يف التفاوض السياسي والقانون الدويل واألرض، مع ما يواكب ذلك من إعالم رسمي غبي وخجول ومتر
فقد كسبنا أو نكاد، منذ بضع سنين، . املقابل بعض التراجع الصهيوين امللحوظ على صعيد تاريخ فلسطين احلديث

فقد كانت احلجة اإلسرائيلية . معركة تأريخية مهمة هي معركة تاريخ نشوء دولة إسرائيل وطرد الفلسطينيين منها
أمّا اآلن فإن فريقاً من . م تبعاً ألوامر تلقوها من الزعماء العربولسنوات مديدة أن الفلسطينيين هربوا من أرضه

جاء ليغير هذه األسطورة السائدة، وليبرهن أن طرد الفلسطينيين " املؤرخون اجلدد"املؤرخين اإلسرائيليين اسمهم 
املؤرخين وكان بعض . كان جزءاً من سياسة إسرائيلية متعمدة وموثقة بالوثائق اإلسرائيلية الرسمية ذاتها

لقد أجبَرْنا اإلسرائيليين على إعادة . الفلسطينيين وصل إىل هذه النتيجة بالذات قبل املؤرخين اجلدد بعقود طويلة
كتابة تلك الفترة من التاريخ الفلسطيني احلديث وإن مل نرغمهم بعد على مواجهة النتائج األخالقية والقانونية 

إذاً، هل حالنا اليوم كمثل . مضاعفات هذا األمر على الصعيد التفاوضي الناجمة عن مثل هذا االعتراف، ناهيك عن
الذي انتزع القشر من عدوه وترك له اللب؟ هل ربحنا نحن معركة من معارك التأريخ وربح هو معركة األرض؟ هل 

ريخية حالنا كحال قصة من قصص كليلة ودمنة؟ ال أدري ما اجلواب الشايف عن هذا السؤال، لكن ثمة حقيقة تا
وبينما يقترب هذا الصراع من إحدى . يجب أالّ نغفل عنها وهي أن الصراع بشأن القدس يدور على صُعد شتى

حمطاته العديدة عبر الزمن، ال بد من التصدي لهذه العقلية الصهيونية العجيبة التي تسمح لنفسها ببلع األرض، 
ناً إغراق األرض املنوي بلعها يف مستنقع من والتي جتد أن بلع األرض هذا أسهل على الهضم إذا كان ممك

  .األساطير
الصهيوين ومن  –لقد آن األوان لعقد مؤتمر عاملي علمي عن االستشراق اإلسرائيلي . ولديّ يف اخلتام أمنية

فقد تكونت إىل اليوم جمموعة من الدراسات . التأريخي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي وغيرها: أوجهه كافة
يلية والصهيونية عن عاملنا العربي، ومل نعمد بعد إىل دراستها وتقويمها بشكل معمق أو حتى بصورة اإلسرائ
ما هي األسس النظرية التي تستند إليها؟ ما هي القواسم املشتركة التي جتمع بينها؟ كيف ترانا هذه . سطحية

إىل تاريخنا كأنه نسيج من الدولة التي تعبث بمصيرنا وتاريخنا؟ وكيف نتفاوض مع من ال يزال ينظر 
  األساطير؟

  
  
  

يف األصل حماضرة أعيدت كتابتها وأضيف إليها العديد من اإليضاحات من دون تغيير يف األسلوب، أو   (*)
  .تبديل يف الطريقة وما قد يرد فيها من تكرار وعفوية

  .أستاذ التاريخ اإلسالمي يف اجلامعة األميركية يف بيروت  (**)
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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